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Introdução

 Após uma quase vida de carinho e desvelo à SPOT, 
afastei-me há mais de uma década. Porque o fiz? Não interessa, 
apenas queria aqui afirmar que nada – mas absolutamente nada 
– me afastou da SPOT, globalmente e como tal responsabilizada. 
Dela e dos seus ilustres e mais antigos elementos, guardo saudades 
e grato deslumbramento. Dos novos, muitos não conhecia em 
pormenor mas aprendi agora como são igualmente valiosos e distin-
tos e sobre isso quero adiante discorrer um pouco.

 Mas antes, tenho de declarar que a pessoa indicada pelo 
Actual Presidente da SPOT, Prof. Fernando Fonseca, para escrever 
este 3º Tomo sobre os «Antigos Presidentes da SPOT», não fui eu, 
mas sim o meu Grande Amigo o Prof. Luís de Almeida, o que tinha 
toda a lógica de uma excelente escolha. Infelizmente, sobretudo 
para os leitores, tal não ocorreu assim. Há menos de dois meses o 
Prof. Luís Almeida sentiu um problema de saúde, que eu ardente-
mente espero – tenho a certeza – que é transitório mas ‘passou-me 
a pasta’, o que eu percebi afectivamente e assumi, embora alar-
mado com a inopinada responsabilidade e o curto tempo para o 
fazer (a Cristina Camilo, nossa devotada Secretária Administrativa 
avisou-me que o tempo de conclusão do ‘manuscrito’ seria no fim 
de Abril). Obcecado por tal tarefa, a ela me dediquei com esforço e 
aflição. De tal modo obcecado que só agora, ao escrever estas pa-
lavras de “Introdução”, que o faço no final do trabalho, me ocorreu 
que nem sequer tinha dado conhecimento do facto ao Presidente 
Prof. Fernando Fonseca. Acabo de lhe telefonar: ele, com a gentileza 
de sempre, deu-me o seu apoio e, assim “empossado”, escrevo-a  
agora com alívio –  e já agora, aproveito para dizer que eu não sigo 
o ‘novo acordo ortográfico’ (apenas lhe faço uma concessão de vez 
em quando e com repulsa: escrever o nome do mês com letra 
inicial minúscula).

 E o que posso eu contar do que escrevi? Talvez que não me 
apetecia, mesmo nada, repetir o estilo da “Crónica da SPOT - 50 
anos, 1950-2000“, que gostaria de escrever dando traço humano 
às personagens biografadas, mesmo que isso furtasse algum rigor 
ao rol dos seus feitos enquanto Presidentes. Assim passei as pri-
meiras duas semanas; sabia que o meu Mac (Apple) tinha o “Mail” 
disfuncional (tenho de comprar um novo), mas ainda funcionava o 
“iCloud Mail”; enviei mensagens detalhando os meus propósitos aos 



 

biografáveis, mas o certo é que nem uma resposta obtinha, seria 
racismo dos PCs? Comprei um telémovel (eu não uso esta coisa, 
mas agora precisava mesmo: não saía da frente do computador) 
daqueles baratinhos e passei a esse tipo de contactos mas de início 
só o Jacinto Monteiro, o Manuel Leão, o Roxo Neves e o António 
Oliveira, meu ex-companheiro de serviço, me atenderam (ah! e o 
Rui Pinto, mas estava nos EU…) e eu continuava quase apenas a 
copiar coisas de entrevistas inseridas na “Crónica da Sexta Década 
da SPOT” do Paulo Felicíssimo ou das revistas INFORMA, ou seja: 
repetia o já sabido ou lido. Bom, depois mais alguma coisa arranjei 
dos outros (excepto de Rodrigues Gomes, vivendo no Brasil) e 
alguns foram mesmo muito prestáveis, mas os leitores já ficam com 
uma ideia dos fracos ingredientes para fabrico insuficiente da obra.

 O que posso com gosto contar é o que descobri. Ter es-
tado distante da SPOT por 18 anos dera-me aguda percepção para 
as diferenças: a nossa Sociedade Científica está totalmente remo-
delada – e para muito melhor. O trabalho das últimas catorze 
Direcções tinham-na radicalmente transformado qualitativamente. 
O contexto algo ‘paroquial’ que perdurara meio século desaparecera 
completamente. O seu nível científico era quase incomparável com 
o anterior, em tudo agora semelhante ao da Europa “distante”, onde 
ela agora se integrava com o à-vontade sem complexos. A investi-
gação científica, sobretudo clínica, deixara de ser apanágio de um 
escol restrito e difundira-se por todos, com predomínio da camada 
jovem. Hoje, a internacionalização, é rotina para os seus membros.

 É esse novo deslumbrado olhar, que pontua e desenvolverá 
o meu texto.

 Texto que tenho de entregar a correr à gráfica mas não as 
fotos de página que abrem e separam cada biografia. Acho que em 
vez das fotos do costume vou fazer retratos a lápis. Talvez assim 
obtenha a bondade dos leitores para os textos mal-amanhados… 
ou ainda me enterre mais…

Luís M. Alvim Serra



 

António Rodrigues Gomes  
22º Presidente da SPOT

1999-2000
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1999-2000 - Rodrigues Gomes 

ANTÓNIO RODRIGUES GOMES

Prof. Doutor Rodrigues Gomes

22º Presidente da SPOT

1999-2000

 Nasceu e habitou Lisboa, em casa de seus 
pais (de quem era filho único), situada no bairro Penha 
de França. A sua opção pela carreira médica foi um 
acto apenas pessoal mas algo fortuito, pois, como 
ele próprio o explicita numa entrevista publicada no 
número 13 do jornal informativo da SPOT INFORMA 
de Julho de 2016, já aposentado e de todo liberto da 
prática clínica: «Quando vejo as pessoas indecisas sobre 
que curso seguir, recordo-me de nos meus 14 anos po-
dermos optar apenas entre Ciências e Letras. As últimas 
nunca foram o meu forte». Ao longo do seu curso na 
Faculdade de Medicina de Lisboa acalentou a hipótese 
de vir a ser cirurgião cardíaco e assim escolheu para tese 
de licenciatura um tema de cirurgia cardiopulmonar. 
Logo de seguida recorda (na mesma entrevista) que foi 
durante a sua prestação como médico militar e recém-
formado, na incorporação obrigatória nas campanhas 
em Angola, que descobriu a traumatologia de guerra 
e suas sequelas, abrindo-lhe o empenho de, pela Or-
topedia, as minorar. Assim, no retorno, inscreveu-se 
no Internato Complementar de Ortopedia no Serviço 
então liderado pelo ilustre Professor Jorge Draper Mi-
neiro que, como seria de esperar, muito o marcou. 
Foi um dos seus últimos discípulos. Doutorou-se em 
1984 (seis anos depois da morte súbita do Prof. Mi-
neiro, agora já sob a directoria do Prof. José Maria 
Vieira) e nesse mesmo ano é um dos galardoados pela 
SPOT com o “Prémio Prof. Jorge Mineiro” (criado em 
1982) sob um tema das suas investigações para a tese 
de doutoramento: “O efeito das forças de torção sobre a 
cartilagem de crescimento”.

Carreira Médica e cargos na SPOT 
antes da sua Presidência

 Entretanto Rodrigues Gomes aperfeiçoava o 
seu saber ortopédico geral em múltiplas presenças em 
congressos internacionais. Em um, que decorreu em 
Lyon e no qual participara juntamente com o Dr. João 
Manuel Espregueira Mendes ambos aquilatam quanto 
do progresso na moderna cirurgia do joelho haveria 
que desenvolver em Portugal, perante o que tinham 
ouvido nesse congresso. É no regresso, juntos e ainda 
no avião, que resolvem dedicar-se a esta subespeciali-
dade e fundam (Dezembro de 1986) a nóvel “Secção 
de Patologia do Joelho”, a terceira a surgir na SPOT e 
primeira instituída  exclusivamente pela Direcção (Presi-
dente: Prof. Norberto Canha) sem recurso a Assem-
bleia Geral. O Coordenador empossado foi então o Dr. 
Espregueira Mendes e o Prof. R. Gomes um dos vogais 
fundadores. A partir de 1989 (ano em que a faleceu 
de neoplasia Espregueira Mendes) até 1992 Rodrigues 
Gomes torna-se o Coordenador da referida “Secção”. 
Além deste importante papel, outros cargos exerceu 
ao serviço da SPOT: de 1974 a 1981 foi um dos dois 
Secretários de Redacção do récem-criado “número 
português” da Revista de Ortopedia y Traumatologia (ed. 
Ibérica) de que foi primeiro Editor o Prof. Jorge Mineiro; 
em 1979 e 1980 é Secretário Geral da Direcção, du-
rante a presidência do Prof. Carlos Lima; em 1984, no 
IX Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia 
(Lisboa, Hotel Penta, Novembro 15-17) presidido pelo 
Dr. M. Azevedo Gomes, é Vogal da organização e con-
tribui com todo o enorme saber acumulado para o seu 
doutoramento, que concluiria ainda nesse ano, para o 
“Tema” do Congresso: Alterações Mecânicas da carti-
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lagem de crescimento; em 1989/90 é Vice-Presidente 
da Assembleia Geral da SPOT; em 1997, com o início 
do mandato bianual de Presidente da SPOT do Dr. Ro-
drigues Fonseca, é por este convidado para Vice-Presi-
dente, cargo que antecedeu a sua presidência no biénio 
seguinte. 

 Antes de abordar a sua futura acção como Presi-
dente, razão fundamental desta monografia, falemos 
um pouco do seu percurso como cirurgião ortopédico 
privilegiando a patologia do joelho, sobretudo na trau-
matologia desportiva, o grande progresso que então se 
impunha. O joelho é vítima preferencial em certos des-
portos, como o futebol, muito praticado entre nós e 
Rodrigues Gomes na juventude fora um adepto persis-
tente, atleta em clubes lisboetas mesmo em clubes rivais 
do eleito do seu coração: o Sporting  Clube de Portugal. 
Assim, como praticante apaixonado e ao mesmo tempo 
Interno Complementar de Ortopedia, já então olhava 
com particular atenção a patologia desportiva, mas no 
tempo da sua formação, na década dos anos 70, uma 
patologia apenas era dominante (melhor dizendo: bem 
conhecida entre nós) no joelho do desportista – a das 
lesões meniscais, que eram sistematicamente trata-
das pela ablação total do menisco lesado, como pre-
conizava I. S. Smillie (Injuries of the knee joint, 4ª Ed., 
Churchill Livingstone, Edinburg and London, 1973). 

 A cirurgia era feita a céu-aberto e na inspecção 
que tal permitia, muitas vezes constata-se que existia 
também lesão ligamentar no pivot central (ligamento 
cruzado anterior) mas tal – entre nós - era ignorado 
no tratamento, por inépcia. Esse era o tempo em que 
um futebolista de alguma nomeada ia ser “tratado ao 
menisco” a Espanha (por conselho do próprio médi-
co do clube). É este contexto que Rodrigues Gomes 
tem presente, na entrevista atrás citada, referindo que 
ele e Espregueira Mendes, ao virem de Lyon «quando 
nos sentámos no avião, olhámos um para o outro e per-
cebemos que tínhamos de voltar a estudar o joelho, porque 
o que aprendemos na faculdade estava virado ‘de pernas 
para o ar’». Não merece sequer a pena explicar quanto 
isso era verdade, mesmo que qualquer actual Interno 

de Ortopedia fique incrédulo ao ler o que acima relato. 
Eu sou testemunha coeva desses tempos. (1) 
O que aqui importa, é que este Interno perceba quanto 
a Ortopedia Portuguesa deve a esses pioneiros.

 Detentor da sofisticada e moderna reparação 
das lesões articulares do joelho, conjugando-a com o 
saber da traumatologia desportiva como um todo, junto 
com o seu amor clubístico de sempre, fê-lo assumir 
com entusiasmo e dedicação o cargo de Director Clíni-
co do Sporting Clube de Portugal, entre 1985 e 2002. 

 Em 1992, após jubilação do Prof. José Maria 
Vieira, tornou-se Director do Serviço de Ortopedia 
do Hospital Universitário de Santa Maria e Regente da 
Cadeira de Ortopedia da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, cargos que ocupou até à sua aposentação em 
2001. Além da carreira plena de brilhante académico, 
António Rodrigues Gomes foi também um grande Di-
rector de Serviço, estimulando a coesão e a diferencia-
ção profissional que se reflectia na excelência clínica e 
académica dos elementos médicos do seu Serviço, quer 
assistencial nos indicadores de eficiência, quer científica 
nos trabalhos publicados ou comunicados em Congres-
sos. Lembro-me bem da imediata percepção da har-
monia entre os seus membros, sendo ele já Director, 
quando aí permaneci nas funções de membro de um 
Júri, ainda na década de 90. Conto apenas um pequeno 
pormenor mas para mim a mais impressiva das novi-
dades: Rodrigues Gomes pusera o seu Serviço a fun-
cionar desde as oito horas da manhã, meia hora antes 
de qualquer outro serviço ortopédico no país. Explicou-
me que tal horário permitia a chegada pontual de todo 
o seu corpo médico (assim antecipando-se à ‘hora de 
ponta’ no congestionado tráfego lisboeta) e permitia ain-
da, nessa meia hora, briefings antes da hora do começo 
do trabalho na consulta externa ou no bloco [quando em 

2001 fui nomeado Director de Serviço no Hospital de Santo 

António, no Porto, não me esquecera disso e foi logo uma 

das primeiras acções que tomei: passamos a ter uma reunião 

geral diária, das oito às oito e meia, para rever todos os casos 

operados na véspera, cirurgia de rotina, urgência diferida e 

SU].

(1) Testemunha e actor: desde meados dos anos de 1970 até início dos anos de 1990 fui médico da Associação de Futebol 
do Porto. Na primeira fase só fiz dezenas de meniscectomias, as reconstruções ligamentares ficavam-se pelo ligamento 
lateral interno (LLI); na segunda fase, apenas (e poucas) meniscectomias parciais e muitas (mesmo muitas) dezenas de 
reconstruções do LCA; a lesão aguda do LLI só quase contava na “tríada infeliz” de O’Donoghue.
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Acção como 22° Presidente da SPOT

 O mandato do Prof. Rodrigues Gomes como 
Presidente da SPOT, biénio 1999-2000, iria ficar mar-
cado por factos relevantes, dois deles concretizações de 
velhas aspirações que a Sociedade já há anos perseguia, 
na mente e porfiada acção dos anteriores Presidentes e 
suas Direcções. Ficam aqui desde já explicitados:

 O PRIMEIRO FACTO RELEVANTE, 
foi a aquisição de uma nova sede em instalações mais 
condignas; a saga da aquisição em 1971 da primeira, 
situada na Avenida Conselheiro Barjona de Freitas, n.º 5 
no primeiro andar, foi-nos já contada com precioso por-
menor pelo Dr. José Mesquita Montes (2) bem como a 
compra em 1998 de uma sala contígua, durante o man-
dato anterior (Presidente, Dr. Rodrigues da Fonseca; 
Vice-Presidente, Prof. Rodrigues Gomes) que minorava 
a exiguidade do espaço, mas não melhorava o aspecto 
já algo ruinoso do velho prédio mas, sobretudo, tornava 
a venda do conjunto monetariamente mais vantajosa. 
O objectivo da Direcção de Rodrigues Gomes, 
22º Presidente da SPOT, acabou por ser: a venda e 
adquirir um novo espaço em Lisboa, na moderna área 
criada pela Expo-98, o que foi feito atingindo os limi-
tes das fracas possibilidades monetárias da Sociedade. 

 O SEGUNDO FACTO RELEVANTE, 
provinha da nobre ânsia, tão antiga quanto a Sociedade,  
de dialogar paritariamente e intercambiar colaboração 
com as suas congéneres europeias, numa posição de 
igualdade tão profícua como fora logo quase no seu iní-
cio, com a Sociedade Espanhola (1956) e pouco depois 
com a Brasileira, embora com esta – devido à distância – 
se limitasse a actos quase rituais. No presente, o grande 
objectivo apontava para uma ligação firme e frutuosa à 
European Federation of National Associations of Ortho-
paedics and Traumatology (EFORT) baseada nos firmes 
contactos já aí estabelecidos pelo Dr. Manuel Cassiano 
Neves, Representante Nomeado pela SPOT. Da meri-
tória acção deste, surge então o “segundo facto rele-
vante”: durante a Presidência do Prof. Rodrigues Gomes 
a SPOT candidata-se à organização de um Congresso 
da EFORT e ganha esse privilégio. Esse Congresso virá a 

realizar-se no ano de 2005 em Lisboa. O assunto torna 
a ser adiante abordado na monografia sobre o 26º Presi-
dente da SPOT, Dr. Manuel Cassiano Neves, mas aqui 
ficam os termos expressos por Rodrigues Gomes [em 

um dos seus “BOLETINS INFORMATIVOS”, Junho de 2000]: 
«Muitas palavras podem ser escritas tendo em vista as 
próximas realizações […] mas fixemo-nos no que consti-
tui, a nosso ver, a nossa grande conquista – trazer para 
Lisboa a organização do Congresso EFFORT em 2005. 
Foi um grande esforço coroado de êxito, que deu a todos 
orgulho e felicidade pela vitória alcançada tanto mais que 
os nossos concorrentes, Paris, Amesterdão, Berlim, Viena 
e Praga eram locais de forte concorrência. 
O nosso Secretário-Geral, Dr. Cassiano Neves, merece o 
nosso aplauso, pelo trabalho e envolvimento que foram 
atributos decisivos para este resultado.»

Criada a Secção de Patologia da Anca - a 
nova Secção de Especialidade criada logo no início do 
seu mandato, em Reunião da Direcção (26 de Feve-
reiro de 1999). Nessa época, a SPOT possuía já várias 
Secções Institucionais – “Ortopedia Infantil” (criada em 
1983); “Patologia do Joelho” (criada em 1986); “Patolo-
gia do Pé” (criada em 1986, passa a “Tornozelo e Pé” 
em 1994); “Patologia da Coluna” (criada em 1987); 
“Patologia do Ombro” (criada em 1988, passa a “Om-
bro e Cotovelo” em 1993); “Tumores Ósseos” (criada 
em 1992) e “Biomecânica” (criada em 1997); algumas 
surgindo por decisão em Assembleia Geral, outras insti-
tuídas directamente pelas Direcções da Sociedade.
É deveras estranho este ‘atraso’ na criação da Secção 
de Cirurgia da Anca pois, desde os tempos do 10º 
Presidente da SPOT Dr. Lino Ferreira (1975-1976), 
já a “Cirurgia da Anca” era tema de um dos Cursos 
Pré-Congresso (IX Congresso Nacional, Lisboa, Hotel 
Penta) junto com as da Cirurgia da Coluna, Cirurgia do 
Pé e Ortopedia Infantil e - ao longo dos anos seguintes - 
fora activamente impulsionada pelo Professor Norberto 
Canha, como em 1993 liderando uma Comissão Insta-
ladora, acção mais que justificada pelo relevo da cirurgia 
protésica da anca, além da reparação das suas frequen-
tes fracturas, práticas clínicas diárias dos ortopedistas. 
Talvez a muito influente e sempre empenhada figura 
do Prof. Canha tenha induzido  a convicção em várias 

(2) Nos seus dois opúsculos sobre “Antigos Presidentes da SPOT”:  no Tomo I, impresso em 2014, página 91 e 92 e também 
no Tomo II, impresso em 2017, na página 91, como “Adenda à Monografia Antigos Presidentes da SPOT - Tomo I”.
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Direcções que a Secção da Anca era um facto 
oficialmente instituído, mas não era. Já o Dr. Asdrúbal 
Mendes, 20º Presidente, o avisara indirectamente no 
seu discurso inaugural de tomada de posse em Novem-
bro de 1994: «Na nossa Sociedade estão em actividade 
as  Secções de Patologia da Coluna, Ortopedia Infantil, 
do Joelho, do Ombro, dos Tumores Ósseos e do Pé.» A de 
Biomecânica fora criada no Mandato seguinte, o do 
21º Presidente Dr. Rodrigues da Fonseca. A da Anca só 
vai surgir em 1999 por iniciativa da Direcção do Prof. 
Rodrigues Gomes, o 22º Presidente da SPOT. Foi con-
vidado para seu Coordenador o Prof. Adrião Proença.

Novo Boletim Informativo - Publica uma bro-
chura de divulgação, reeditando uma anterior com esse 
nome, surgida no biénio 91/92 (Presidente, Dr. Alarcão 
e Silva), agora antecedida com as iniciais da Sociedade: 
“SPOT – Boletim Informativo”, destinada a  comunicar 
aos Sócios as actividades da Direcção e cujo primeiro 
número sai em Abril de 1999. No seu segundo número 
(Setembro) informa-nos que: “Os problemas têm sido 
muitos, atendendo fundamentalmente à falta de uma es-
trutura organizada que dê suporte à direcção. […] Assim, 
a ”escritura do andar c1º Dtº que […agora] faz parede 
com a nossa Sede […] não foi  […ainda] feita, por falta 
de documentação adequada que legalize a SPOT.” Eram 
deste tipo as carências, acumuladas pelas várias Di-
recções da Sociedade que tinham motivado em 1997, 
da parte do seu antecessor o Dr. Rodrigues Fonseca, a 
curta e pungente afirmação sobre arquivos inexistentes: 
“Documentação histórica ou livro das Actas da Direcção 
– Zero” [Fracos prenúncios para o segundo ano de mandato da 

Direcção vigente, que teria de assumir a celebração dos cinquenta 

anos de existência da SPOT…].

Mas logo no primeiro Boletim Informativo ficamos a sa-
ber que tínhamos uma nova secretária administrativa, a 
hoje ‘nossa’ tão diligente e eficiente, quanto gentil, Cris-
tina Camilo.

XIX CONGRESSO NACIONAL
ANO DE 1999
 Em Novembro (17-20) de 1999 realizou-se 
em Aveiro, no Centro de Congressos, o XIX Con-

gresso Nacional tendo como Comissão Organizadora, 
tal como era norma habitual, a sua Direcção e como 
membros da Comissão Executiva Local os ortopedistas 
Amorim Figueiredo e José Balseiro. 

Tema – “Hallux valgus da adolescência à idade adulta”. 
Moderador: Dr.ª Maria Antónia Fonseca.

Mesa Redonda – “Traumatismos da Bacia”. Modera-
dor: Dr. Amorim Figueiredo. 

Temas de Actualização – A Direcção foi de opi-
nião que a tradição da existência um dia antes da data 
de início do Congresso Nacional, dia esse denominado 
“Cursos Pré-Congresso” a cargo das Secções, deveria 
ser alterada. Aparentemente porque, era a opinião de 
alguns, que estavam a adquirir maior projecção que os 
próprios congressos. (3) Por isso estas prestações foram 
integradas no 19° Congresso como “Temas de Actua-
lização”, associadas ao contributo da Associação Por-
tuguesa de Artroscopia (criada em 1994 por um 
grupo de sócios da SPOT). 

Convidados de Honra – Que foram também 
Conferencistas o Prof. Norberto Canha (Coimbra), o 
Prof. Tierry Judet (Paris), o Prof. H. Küster (Gütersloh), 
o Prof. Luiz Sobânia (S. Paulo, Presidente da SBOT) e 
o Prof. Luis Ferrández (Madrid, Presidente da SECOT).

 O 19° Congresso Nacional teve 460 partici-
pantes e a representação de 35 empresas. farmacêuti-
cas ou de fabricantes de material cirúrgico.

ANO DAS COMEMORAÇÕES 
DO CINQUENTENÁRIO DA SPOT, 2000

 O segundo ano do Mandato de António Ro-
drigues Gomes seria sobretudo marcado pela come-
moração do meio século de existência da SPOT. Criou 
uma Comissão Executiva, por si presidida, incluindo 
sete membros: dois de Lisboa (Cassiano Neves, Del-
gado Martins), dois de Coimbra (Adrião Proença, Pinho 
Marques), dois do Porto (Luís Almeida, Luís Serra) e 
um de Torres Vedras (José Mateus, Director da Revista 

(3) Na verdade, fosse qual fosse a opinião que então levou à eliminação do “Dia Pré-Congresso” e a integrar a prestação 
das “Secções” no próprio Congresso Nacional revelou-se altamente profícua para a elevação do nível científico e interesse 
por este. O futuro assim o veio a demonstrar e o papel das “Secções” é hoje um impulso fundamental, mesmo central, na 
valia dos nossos Congressos Nacionais.
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Científica da SPOT). Esta Comissão delineou para esse 
ano do Cinquentenário a criação de:

 1) “Encontros Temáticos”;
 2) “Bolsas de Estudo”;
 3) “Alteração aos Estatutos da SPOT”;
 4) “Livro sobre a história da SPOT”; vamos de 
seguida apresentar cada um destes 4 temas:

1) ENCONTROS TEMÁTICOS - subordinados 
a amplos assuntos da Orto-Traumatologia Nacional. A 
primeiro Jornada, com o título Aparelho Locomo-
tor do Idoso. Reflexões, ocorreu em Évora (Évora 
Hotel), 24 e 25 de Março de 2000, focando “Fracturas 
na 3ª Idade” e “Patologia Degenerativa”. Sobre este en-
contro, escreveu Rodrigues Gomes no seu 3º Boletim 
Informativo: […] Foi mais um motivo para além do inte-
resse científico e profissional, os Ortopedistas convivessem 
quer nos intervalos, quer durante a estadia. De realçar o 
trabalho exercido pela Comissão Local [os Drs. Manuel 
Guerra e José Parra], proporcionando uma recepção na 
Câmara Municipal seguida de um ‘cocktail’ de boas vin-
das, acompanhado por um grupo local de Cantares Alen-
tejanos. Após a reunião, houve grupos que se dividiram, 
por almoços locais, terminando 18 bravos condutores or-
topedistas numa prova de Karting, no circuito local. Não 
houve baixas nem desistências na equipe ortopédica e to-
dos regressámos a casa com desejo de voltarmos para a 
próxima Jornada […]. A segunda Jornada foi em Viseu, 
Centro de Congressos, em 26 e 27 de Maio de 2000 
com título Acidentes do Aparelho Locomotor. 
Traumatologia de alta energia. Acidentes 
de viação. Acidentes de trabalho. Teve sete 
Mesas Redondas e Rodrigues Gomes relatou-a no seu 
4º Boletim Informativo: […] a 2ª e última Reunião, in-
tegrada nas comemorações dos 50 anos da SPOT […] 
deve ter satisfeito os presentes, pela forma como os temas 
foram abordados e francamente discutidos. A presença 

maciça dos presentes durante as sessões, foi a prova do 
interesse de como os trabalhos decorreram. Um agra-
decimento ao Dr. Jorge Brito pelo desempenho das suas 
funções como responsável local […]. No aspecto social, 
a recepção na Vinoteca da Comissão Vinícola Regional do 
Dão com oferta do ‘Dão de Honra’, bem como o jantar 
convívio, serviu para estreitar os laços de amizade entre os 
presentes. […]. (4)

2) BOLSAS DE ESTUDO - Criados dois tipos, 
destinados respectivamente a Internos do 6º ano e a 
jovens Especialistas, estes com idade limite de 40 anos. 
Anunciadas em Abril de 2000, apenas foram concedidas 
a dois Internos, por ausência de candidaturas entre os 
jovens Especialistas. (5)

3) ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DA 
SPOT - No tempo do mandato presidencial de An-
tónio Rodrigues Gomes o número de Sócios Efectivos 
da Sociedade aproximava-se do milhar, distribuídos 
por inúmeros Hospitais de todo o país e não apenas 
pelas três cidades litorais (Lisboa, Porto e Coimbra) e 
seus grandes Centros Hospitalares. Ora a sucessão dos 
Presidentes da SPOT seguia há décadas, quase desde 
a sua fundação, um sistema com regras que, na actua-
lidade, perante o crescimento da Sociedade, pareciam 
retrógradas ou pouco democráticas, já que passavam 
completamente à margem da selecção votada dos Só-
cios. Cada Presidente apresentava a Direcção do seu 
critério unipessoal, que incluía um Vice-Presidente. 
Este, por inerência institucional, era automaticamente, 
no fim do mandato desse Presidente, empossado como 
o seguinte Presidente da Direcção, apresentando nela 
– e por sua vez - o nome do Vice-Presidente e seu 
sucessor no próximo mandato. Tal ditavam os Estatutos 
mas havia também uma regra não escrita, um ultrapas-
sado “acordo de cavalheiros”, que limitava a escolha: 
era tradição espectável que o novo Presidente esco-

(4) Estas tónicas dadas ao ‘lado lúdico’ das reuniões científicas é uma sobrevivência (reminiscência, talvez seja um termo 
mais adequado) da tradição do passado cujo merecido realce aqui ainda podemos saborear, mas um destaque que vai 
rapidamente desaparecer, na renovação geracional da nossa Sociedade. Nós, “os velhos” – e eu recordo isso muito bem (e 
com gosto…) – dávamos muita importância a esse aspecto «lúdico»: nenhuma reunião era «boa» se não incluísse uma lauta 
almoçarada, sobretudo se ‘na província’, onde os nossos colegas locais e anfitriões sempre dedicavam particular fidalguia - e 
era o «mais que importava»: ‘outros tempos’…

(5) Sem serem, em si próprias uma novidade, a atribuição destas bolsas para «Internos e para «Jovens Especialistas» 
tornou-se tradicional, a partir de agora, às futuras Direcções que apenas a crónica penúria de recursos por vezes impedia.
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lhesse o nome do Vice/Próximo Presidente apenas 
em três cidades, Lisboa, Porto e Coimbra, mantendo 
alternância. Tudo isto, profícuo no passado, parecia algo 
“hereditário” e incómodo no presente. Foi alterado em  
Assembleia Geral para Aprovação de Alteração dos Es-
tatutos em 30 de Setembro de 2000. Desapareceu do 
organigrama da Direcção da SPOT o cargo de Vice–
Presidente substituído pelo de Presidente Eleito, que 
mantinha as mesmas funções e finalidade: participar no 
mandato a montante para assim se inteirar dos vários 
assuntos em curso e que iria herdar a jusante, o seu se-
guinte mandato como Presidente em funções. A candi-
datura era de iniciativa própria, apoiada numa lista de 50 
sócios proponentes, com apresentação do programa e 
dos futuros membros da Direcção, votadas em urna, 
pelos sócios. Poderia haver vários candidatos a sujeitar 
ao escrutinio electivo e secreto dos membros da Socie-
dade, e o mandato passava a durar apenas um ano em 
vez de um biénio. 
O encurtamento do mandato, junto com a decisão da 
individual candidatura a Presidente Eleito, pretendia 
abrir as futuras Presidências e os cargos de Direcção a 
todos os agora numerosos e bastante dispersos mem-
bros da Sociedade, retirando-os do que a realidade do 
presente começava a sugerir “espartilho ultramontano”. 
Estas alterações teriam efeito pela primeira vez no man-
dato de 2013.

4) LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DA SPOT 
- Era a mais delicada e difícil das obrigações a que a Di-
recção de Rodrigues Gomes se obrigou, pela inexistên-
cia de fontes, todas perdidas ao longo das quase três 
últimas décadas. 
Como tal ocorreu é um mistério. É muito difícil culpar 
mentalidades médicas, que assumem transitoriamente 
funções numa Sociedade Científica, transportando na 
mente quase apenas o saber e o anseio no progresso 
multifacetado da Especialidade Médica. As funções bu-
rocráticas de arquivo foram por muitos anos, mesmo 
muitos, totalmente entregues sem critério ou triagem 
vigilante ao nosso anterior secretário administrativo 
em cuja notável eficiência (sobretudo no apoio à mais 
importante acção da Sociedade – a organização de 
Reuniões e Congressos) se podia confiar cegamente. 
Durante o primeiro ano da sua instituição a Comissão 
Executiva para a Comemoração dos 50 anos da SPOT, 
mostrou que a dispersão geográfica dos seus brilhantes 

membros não se coadunava sinergicamente na elabora-
ção de um livro, no contexto referido. 

No segundo ano do seu Mandato, o da comemora-
ção (2000), Rodrigues Gomes optou por deixar a tarefa 
a um só redactor, Luís Serra, que o completou com 
o título: “50 Anos, Crónica da SPOT, 1950-
2000”. O livro de 388 páginas (pago por uma firma 
sponsor), foi gratuitamente distribuído aos sócios, como 
era desejado, em Novembro, no XX Congresso Na-
cional (Lisboa, Centro de Congressos).

COMPRA DE NOVA SEDE 
E VENDA DA ANTIGA

 Quase já mesmo em cima do fim do seu man-
dato, o Prof. Rodrigues Gomes e sua Direcção, pro-
tagonizam um feito excepcional, óptimo final – mas 
não inicialmente previsto – na “Comemoração dos 50 
Anos”: vendem a velha sede da SPOT na Avenida Bar-
jona de Freitas, a tal de que ninguém já gostava, mesmo 
agora aumentada pela compra do andar contíguo (1° 
Dto) e sujeita a algumas obras, difícil de encontrar aos 
não-lisboetas, ou aí estacionar; indo comprar uma nova, 
situada na zona lisboeta nascida com a Expo 98, servida 
pela novel e portentosa paragem ferroviária da linha do 
norte Porto-Lisboa, a “Estação do Oriente”. Acto de 
audácia e coragem ao alcance de poucos, tendo em 
conta a relativa penúria crónica da nossa Sociedade.

XI SICOT Trainees Meeting – Realizado em 
Outubro de 2000, de 11 a 13, decorreu no Porto no 
Edifício da Alfândega. A SICOT [Society International for 
Orthopaedic Surgery and Traumatology] foi o primeiro 
organismo multinacional a que a SPOT se aproximou, 
optando depois pela mais abrangente EFORT [European 
Federation of National Associations of Orthopaedics and 
Traumatology] mas este ‘Trainees Meeting’ teve relevân-
cia no treino como hospedeira da nossa Sociedade para 
o futuro 17° Congresso da EFORT em 2005.

XX Congresso Nacional – Lisboa, Centro de 
Congressos, de 22 a 26 de Novembro de 2000.

 Desde o biénio 1995-96 (Presidência: Dr. As-
drúbal Mendes), após término dos Congressos Conjun-
tos com a Sociedade Espanhola, por decisão unânime 
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da Assembleia Geral da SPOT em 21 de Novembro 
de 1992, em Lisboa (Universidade Católica Portuguesa, 
durante o 13° Congresso Nacional), os Congressos 
Nacionais passaram a ser anuais e assim o cumpriu 
Rodrigues Gomes. Não abordaremos pormenores 
sobre este 20° Congresso Nacional de 2000, por 
economia de espaço.
Teve 490 participantes e 40 empresas representadas.

EPÍLOGO

 Em 2005 aposentado da Directoria do Serviço 
de Ortopedia do Hospital de Santa Maria, abandona a 
vida clínica e a académica. Num acto raro, desliga-se da 
carreira ortopédica que preenchera a sua vida profis-
sional e “descobre o Brasil” e reveste-se de vida nova 
na “terceira idade” como (também) poucos têm audácia 
e coragem, mesmo vivacidade mental, para escolher. 
Passa a viver sob permanente clima cálido e ar livre, ou 
está na Primavera-Verão em Portugal, na sua casa na 
aprazível localidade da Verdizela (península de Setúbal) 
ou o resto do tempo no Brasil, na sua idílica praia dos 
Carneiros, no litoral de Pernambuco. Alimenta o es-
pírito com matérias novas como a Biologia Molecular, 
a Arqueologia, a Astronomia e exalta-se com a visão fi-
losófica de Yuval Harari do papel global humano sobre 
o planeta que degradamos, esquecidos que não temos 
outro onde viver.
Tenho muita pena que a distância (está agora no Bra-
sil) me tenha impedido de o contactar. Tentei-o várias 
vezes por e-mail mas sem sucesso. Recordo a sua boa 
amizade com muita nostalgia e indigna-me a falta de 
memória em que tropeço ao tentar ser mais pormeno-
rizado sobre a sua brilhante figura como Presidente da 
SPOT.





 

Luís de Almeida  
23º Presidente da SPOT

2001-2002
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2001-2002 - Luís de Almeida

LUÍS ALBERTO MARTINS GOMES DE ALMEIDA

Prof. Doutor Luís de Almeida

23º Presidente da SPOT

2001-2002

 Luís Alberto Martins Gomes de Almeida nasceu 
em Oliveira de Frades a 7 de Julho de 1937. Aí, na sole-
dade rural no país de então, completou a instrução 
primária no colégio local. O seu espírito e carácter 
foram para sempre moldados pelo exemplo de seu Avô 
paterno, figura egrégia e tutelar, que soube arrancar da 
parca grei a fortuna dos seus, em esforço extreme e 
sempre honrado. De tudo fizera inovação e forte la-
bor: movimentara grossos toros de pinho em forma de 
enormes jangadas rio abaixo até Aveiro, coisa mais épica 
que os rabelos correndo o Douro e exportou os seus 
vinhos para as Américas (Brasil e Estados Unidos) con-
trariando o isolamento atávico do meio interior. Como 
chefe de clã alicerçado no mítico valor do torrão natal, 
dava a cada neto um terreno, um pinhal, quando com-
pletavam a instrução primária. Este tocante acto não fica 
na memória de uma criança e Luís de Almeida quase 
acidentalmente o soube quando adulto, que seu Avô 
lhe doara uma “tapada”, de alguns hectares, onde veio 
a construir uma moradia de férias para os seus. Assim, 
manteve-se ligado à terra natal e em 2014 foi por esta 
honrado em sessão pública e solene pela Presidência da 
Câmara.
 Se com o Avô aprendera a galhardia, Luís de 
Almeida viria ainda a ser marcado pelo elevado exemplo 
de seu Pai médico, na devoção incondicional à fragili-
dade da doença, exercendo na terra natal como radio-
logista na época em que o povo era dizimado pela tu-
berculose pulmonar e o tratamento se limitava à “tríade 
de Brehmer”: boa alimentação, bons ares - no vizinho 
Sanatório do Caramulo - e repouso absoluto, método 
efectivo só nos casos iniciais, quando o diagnóstico ra-
diográfico era o avanço científico e ele seu protagonista 
dedicado. Como médico no Sanatório, absorvera os 
ensinamentos do Prof. Tapia, refugiado da  Guerra Civil 

Espanhola, sobre o pneumotórax artificial nas hemo-
ptises repetidas e cavernas, lenitivo para a doença avan-
çada. Luís de Almeida testemunhou, na luta desigual do 
Pai com a então implacável doença, a resiliência do cor-
po enfermo incutida pelo espírito, se estimulado pelo 
médico, lição preciosa para uma clínica iluminada.
 É no Porto, cidade que passa a amar com in-
tensidade, que reside desde o liceu e para sempre. Em 
1955, inscreveu-se na Faculdade de Medicina, licencian-
do-se em 27 de Junho de 1963 com a alta classificação 
de 17 valores e uma Dissertação de 20 valores: “Revas-
cularização de Transferências Ósseas Autólogas”. A sua 
precoce e definitiva vocação ortopédica está já explícita 
no título da sua Tese de Licenciatura. 

Carreira Médica e Académica

 Foi toda efectuada no Hospital de S. João: 
Internato Geral (1965), exame de saída do Internato 
Complementar (1976), Especialista do Quadro do 
Novo Mapa do Pessoal Médico (classificado com 19 
valores). De 1969 a 1971, equiparado a bolseiro pelo 
Instituto de Alta Cultura, rumou a Londres ao Royal Na-
tional Orthopaedic Hospital para se ilustrar na cirurgia 
ortopédica espinal, sobretudo no tratamento das esco-
lioses, matéria difícil e incipiente na cirurgia portuguesa. 
Entre agosto e dezembro de 1979 e mais tarde, entre 4 
a 15 de Setembro de 1989 (bolseiro do I.N.I.C.), esta-
giou no Twin Cities Scoliosis Center em Minneapolis (EUA) 
onde, além do mais, se adestrou nas técnicas de abor-
dagem espinal por via anterior, torácica e abdominal, 
fundamentais para a elevada correcção das escolioses 
e praticamente inacessível aos ortopedistas portugueses 
nessa época.
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 A sua concomitante carreira universitária na 
Faculdade de Medicina aí sediada, começa como 2º As-
sistente de Histologia e Embriologia (1963-1965), ex-
cepto um interregno em comissão de serviço de 1971 
a 1974 no Hospital Universitário de Luanda, onde co-
laborou como médico e docente até à descolonização. 
Antes, já aí estivera presente, no 1º Congresso Nacio-
nal da SPOT que decorrera em Luanda (Museu de Lu-
anda e Angola) de 8 a 14 de Novembro de 1964, sob 
a presidência do Prof. Carlos Lima e sendo Secretário 
Geral o Dr. M. Lino Ferreira, no tempo da Presidência 
da SPOT pelo Dr. Azevedo Rua (5º Presidente, 1964-
65). Em 1975 assume o lugar Assistente da Faculdade 
de Medicina do Porto, Disciplina de Ortopedia e Profes-
sor Associado com nomeação definitiva em 1984. Em 5 
e 6 de Fevereiro de 1988 faz provas públicas de Douto-
ramento, sendo classificado com “Muito Bom com Dis-
tinção e Louvor” e é Professor Agregado do 11º Grupo, 
sub-Grupo – O (Ortopedia e Traumatologia). Após ju-
bilação do Prof. José Oliveira (Agosto de 2001) foi in-
digitado  pela Comissão Coordenadora do Conselho 
Científico como Director de Serviço de Ortopedia (Fa-
culdade de Medicina do Porto) e como Encarregado da 
Regência da Disciplina de Ortopedia e Traumatologia. 
Execeu funções de Professor Catedrático entre Dezem-
bro de 2005 (data da tomada de posse) e Julho de 2007 
(data da sua aposentação).
 Atingiu todos os topos, quer na carreira hos-
pitalar (Chefe de Serviço classificado com 19 valores, 
Director de Serviço e Director de Departamento de 
Doenças do Aparelho Locomotor de 2002 a 2006 – 
com a extinção deste, é reconduzido como Director de 
Serviço, cargo que desempenha até à sua aposentação), 
quer na carreira académica (Professor Catedrático). En-
tre 1990 e 1997 foi Director do Internato Médico e 
Adjunto da Direcção Clínica, actividade que foi objecto 
de dois louvores. 
 Granjeou um enorme prestígio clínico pelo seu 
humanismo e dedicada simpatia pelos doentes, que o 
idolatraram e lhe retribuem, multiplicado, o carinho. 
Como poucos, sempre desprezou a diminuta mesqui-
nhez e se notabilizou por um comportamento elegante 
e gentil, temperado por uma culta e suave ironia com 
que esbate os atritos dos demais mortais. Há, em si, 
algo de indisfarçável fidalguia antiga e bonomia chã, 

que o tornam encantador e muito respeitado, mesmo 
invejado (se é imaginável que tenha adversários). 
 
Em 1989 e por convite do Professor Jean Gabriel Pouce, 
proferiu em Montpellier uma conferência subordinada 
ao tema”La Cyfose chez l’Adolescent et le Traitement 
Chirurgicale”. Em 1994 e a pedido do mesmo Profes-
sor, apresentou o tema “La Douleur Vertébral chez 
L’enfant”. Em 1996 e por convite do Professor Tachi-
djian proferiu em S. Francisco (USA) uma conferência 
que designou como “Surgical Treatment of Idiopathic 
Flat Foot by Calcaneum Stop Technique”.
 Dos 45 trabalhos publicados por extenso, 4 
foram divulgados em Revistas Internacionais indexadas. 
É “referee” da Revista “European Spine Journal” e Mem-
bro Português do Editorial Advisory Board da Revista 
“Current Orthopaedics” Foi Delegado Nacional da Socie-
dade Internacional de Cirurgia Ortopédica (SICOT) no 
período que decorreu entre 1990 e 2000.
 Em 2009, dois anos depois da aposentação, foi 
justamente condecorado pela Ministra da Saúde com a 
Medalha de Ouro de Serviços Distintos.

Cargos na SPOT antes da sua Presidência
- Presidente da Assembleia Geral (1985/86) 
- Editor da “Revista de Ortopedia y Traumatologia - 
   Nº Português” (1986 a 92)  (1)

- Vogal da Secção de Patologia da Coluna (1989-90)
- Coordenador da Secção de Patologia da Coluna (1991 
   a 94)
- Vice-Presidente da Direcção (1999-00)

No seu mandato como 23º Presidente da 
SPOT – de 2001 a 2002:

INAUGUROU-SE A NOVA SEDE DA SPOT 
- na Rua dos Aventureiros, Parque das Nações (Lisboa), 
acção desenvolvida no mandato anterior ao seu. Mas 
para Luís Almeida estava reservada a inusitada surpresa 
de constatar que a Sociedade não dispunha agora de 
qualquer numerário, sequer para pagar os ordenados 
dos seus funcionários. Foi necessário obter um emprés-
timo bancário. A correcção desse percalço, bem como a 
liquidação seguinte do empréstimo, surgem como pun-
gente prioridade que não equacionara para o mandato. 

(1) Sucedendo a três outros ilustres Sócios (Prof. J. Draper Mineiro [Pai], Dr. Botelheiro e Dr. M. Lino Ferreira), todos eles 
“Antigos Presidentes da SPOT”.
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Ora os proveitos pecuniários da Sociedade provinham 
quer das cotas dos seus Sócios, classicamente atrasadas 
ou ignoradas por muitos, ou (principalmente) da receita 
na realização anual do Congresso Nacional, que decor-
ria por tradição em finais de Outubro ou só em No-
vembro.

MELHORIA NOS PROCEDIMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO COM OS SÓCIOS DA 
SPOT - No livro “Crónica da Sexta Década da SPOT 
2001-2010” [Paulo Felicíssimo, SPOT, 2012] é dito, com 
elegância, sobre este assunto: Já na sua nova sede, a 
SPOT sentiu necessidade de aprimorar o contacto entre 
ortopedistas. Com esse objectivo, em 2001, foi implemen-
tado um software que permitiu organizar um directório 
com os contactos de todos os sócios, bem como iniciar 
um processo de partilha de documentação e informação 
institucional e científica entre os membros da Sociedade. 
Este belo trecho literário não foge à verdade mas omite 
a principal mazela crónica da Sociedade: o ‘atraso’ no 
pagamento das cotas por incapacidade da Secretaria em 
qualquer controlo ou triagem informática, logo eficien-
te, neste campo de tesouraria, agora – pela primeira 
vez – impossível de, mais uma vez, adiar. A volição para 
a curar com eficácia passa a estar presente em todas 
as Direcções seguintes, até porque não tardaria muito 
a surgir rigor na legislação, controlando (limitando) as 
contribuições mecenáticas de Laboratórios Farmacêuti-
cos à Sociedade. (2)

COMISSÃO PORTUGUESA PARA A 
DÉCADA DO OSSO E DA ARTICULAÇÃO 
- Foi criada em 2001 e o seu primeiro Presidente foi 
Luís Almeida, 23º Presidente da SPOT. A sua estrutura 
nacional, que se inseria na iniciativa mundial denomi-
nada “The Bone and Joint Decade 2000-2010”, em que 
colaboravam 63 países sob patrocínio da ONU (World 
Health Organization). A Comissão Portuguesa, além da 
SPOT,  incluía a Sociedade Portuguesa de Reumatologia 
(SPR) e a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e 
Reabilitação (SPMFR).
A ideia de criar “The Bone and Joint Decade” partira ini-
cialmente de um grupo de cirurgiões ortopédicos sue-
cos (Inaugural Consensus Conference, Lund, Suécia, Abril 
de 1998) na esperança de obter sensibilização médica 

semelhante ao que a “Declaração de St. Vicent” (1989, 
Itália) conseguira na diminuição de amputações em 
doentes diabéticos na Europa. Na década passada, a de 
90, em todo o mundo, os distúrbios músculo-esquelé-
ticos tinham-se tornado a causa mais comum de dor 
grave de longo prazo e de deficiência física, afectando 
centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, 
em todos os sectores da sociedade. A dor nas costas 
tornou-se a segunda causa de baixa por doença. As frac-
turas relacionadas com a osteoporose quase tinham du-
plicado em número nessa última década; estimando-se 
que 40% de todas as mulheres, com mais de 50 anos 
de idade, sofreriam uma fractura osteoporótica. Os feri-
mentos graves causados por acidentes de trânsito e de 
guerra produziu um tremendo aumento na ajuda pre-
ventiva e curativa e antecipava-se que 25% das despe-
sas de saúde dos países em desenvolvimento viriam a 
ser gastos em cuidados relacionados com o trauma até 
ao ano de 2010. Este era o panorama doutrinário que 
justificava a iniciativa [adaptado de – “The Bone and Joint 
Decade 2000 –2010”, Ann Rheum Dis 59:81–82, 2000]. 
Como se vê, os objectivos eram bem mais vastos que 
a simples profilaxia da osteoporose. Terminada esta 
“Década” (em 2010) resolveu-se continuar, criando 
uma “Segunda Década” (2011-2020).

XXI CONGRESSO NACIONAL, 
14-17 Novembro de 2001 (Porto, Alfândega).

Mensagem de boas-vindas - «Surgirão discussões 
em que todos iremos participar, para enriquecimento 
progressivo dos nossos conhecimentos e dissipação das 
nossas dúvidas.» [excerto retirado da “Crónica da Sexta 
Década da Spot”, Paulo Felicíssimo, 2004].

Presidente - Luís Almeida.

Tema – “Estenose vertebral lombar” (Responsável: 
José Neves).

Mesa-redonda – “Doença de Perthes da criança ao 
adulto” (Responsável: Gilberto Costa).

Convidados estrangeiros – Nove individuali-
dades, entre as quais o Presidente da SECOT [Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología], o Vice-
presidente de SBOT [Sociedade Brasileira de Ortopedia 

(2) Parece só ter sido assumida na plenitude na última Direcção, apresentada neste 3º Tomo sobre “Antigos Presidentes da 
SPOT”: a do 35º Presidente, o Prof. António Oliveira.
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e Traumatologia], o Presidente da SOFCOT [Société 
Française de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie] 
e dois outros oriundos de França, um outro do Brasil, 
EEUU e Reino Unido.
O evento teve 502 participantes 112 comunicações 
livres, 87 posters, 1 vídeo e 35 empresas representadas.

XXII CONGRESSO NACIONAL 
13-16 de Novembro de 2002 (Funchal, Centro de 
Congressos da Madeira).

Presidente - Jaime Jardim Fernandes.

Tema – “Revisão de próteses totais do joelho”. 
(Responsável: Fernando Fonseca).

Mesa-redonda – “Fracturas da criança: velhos con-
ceitos, novas tecnologias”. (Responsável: J. de Mesquita 
Montes).

Convidados estrangeiros – Oito individualidades, 
entre as quais o Presidente de SBOT [Sociedade Brasilei-
ra de Ortopedia e Traumatologia], o Vice-presidente da 
SECOT [Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología], dois vindos do Reino Unido, um de Espanha, 
outro de França, da Alemanha e EU. 
Houve ainda um convidado nacional, o Dr. Luís Manuel 
Cunha Ribeiro, Director Clínico do Hosp. São João do 
Porto.
O Congresso teve 396 inscrições, 111 comunicações 
livres e 111 posters. 

 Ao Dr. Jaime Jardim Fernandes, Sócio Titular 
n.º 101, membro da SPOT desde finais da década de 
1960, Ortopedista na cidade do Funchal, foi atribuído o 
Certificado de Mérito da SPOT. O Júri do “Prémio Car-
los Lima” atribuiu Menção Honrosa ao trabalho “Menis-
cos do Joelho humano – aspectos morfofuncionais” do 
Dr. Paulo Felicíssimo.

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA PATOLO-
GIA DO PUNHO E MÃO - Criada a 22 de Junho 
de 2002 e ratificada em 15 de Novembro de 2002, 
em Assembleia Geral que decorreu no XXII Congresso 
Nacional. Foi o nono Grupo de Sub Especialidade da 
SPOT. Coordenador empossado: Dr. Rui Cardoso.

EPÍLOGO

 No Jantar de encerramento do XXII Congresso 
Nacional (o último de seu Mandato) o 23º Presidente da 
SPOT Prof. Luís de Almeida, cumpriu a tradição de “pas-
sar o testemunho”, simbolicamente representado pelo 
Colar da Presidência, ao seu sucessor o 24º Presidente, 
que fora seu Vice-Presidente de 2001 a 2002, o Prof. 
Adrião Proença. Com este, acabaram-se os Vice-Presi-
dentes, nomeados pela Direcção anterior e iniciava-se o 
novo cargo que os substituía, o de Presidente elei-
to (candidaturas de iniciativa pessoal, eventualmente 
múltiplas, apoiadas por lista proponente de 50 sócios, 
previamente divulgadas, obtendo-se a vencedora em 
Eleição Geral por voto secreto dos sócios da SPOT). 
Adrião Proença e a sua Direcção eram os primeiros dos 
“10 Mandatos Uni-Anuais”, em vez dos tradicionais dois 
anos, situação nunca antes experimentada e situação 
esta que acabaria em 2013, mercê de mais uma revisão 
de estatutos e o retorno aos mandatos de biénio. Es-
tava então consensualmente provado que era curto o 
tempo de um ano para a missão de um Presidente.

 Com o Mandato do Prof. Luís Almeida – e na 
minha opinião (3) - termina uma época na história da 
SPOT: a dos “Presidentes Carismáticos”, figuras 
tutelares, quase hereditárias, mas de consenso univer-
sal dentro da Sociedade Científica, com denominador 
comum na afabilidade generosa e fidalga, que servia de 
modelo aos mais jovens: o cavalheirismo militante no 
trato com os seus pares. Era um belo modelo e um 
estilo áureo, que perdurou quase seis décadas e meia, 
típico do século XX. 

 Em uma entrevista dada cerca de dez anos de-
pois do seu Mandato, talvez no ano de 2013, quando 
o país estava já coberto de auto-estradas para todo o 
lado, dizia o Prof. Luís Almeida: «Um dos problemas des-
ta Sociedade prende-se sobretudo com a dificuldade de 
descentralizar as suas reuniões. […] Cidades como Bra-
ga, Guimarães, Aveiro, Guarda, Viseu, Évora, e alguma 
outra que de momento não me ocorre, mereciam assistir 
à realização do nosso Congresso Nacional, que desde 
há alguns anos se vem realizando em Vilamoura.» De 
facto, «congresso em Vilamoura» tornou-se quase uma 

(3) A de jornalista / cronista do livro “Crónica da SPOT -50 anos (1950-2000)”.
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‘recorrência automática’, depois de experimentado pela 
primeira vez  no próximo mandato. Dava lucros ines-
perados pela procura: atraía clientela ‘lúdica’ e era bom 
negócio para a esganada tesouraria da SOPT. 

Mas o que iria surgir, era uma nova geração de Presi-
dentes, igualmente distinta como a anterior, mas com 
um conteúdo de ambição diverso: entrar não na “peda-
gogia por descentralização”’ mas sim na “era do impulso 
pela internacionalização”. Igualitária para todos sim, mas 
em paridade com o estrangeiro: ter o direito a lugar na 
Europa, será o novo princípio director.

 Vamos vê-la actuar, progressivamente, não tar-
da muito… 





 

Adrião Proença  
24º Presidente da SPOT

2003
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2003 - Adrião Proença

JOSÉ ADRIÃO RIBEIRO PROENÇA

Prof. Doutor Adrião Proença

24º Presidente da SPOT

2003

 Morreu prematuramente, antes de fazer 59 
anos de idade. Todos nós, os que o conheciam com 
alguma intimidade, muito o estimávamos. À memória 
do Amigo falecido, o Prof. Luís Almeida escreveu, cerca 
de um ano depois, um sentido texto que define bem a 
excelência da personalidade e o percurso da brilhante 
mas curta vida de José Adrião, que merece aqui ser 
destacado logo no início:

In memoriam  (1947-2006)
 Na manhã fria de 13 de Fevereiro de 2006 – 
um “ontem” que já não é memória recente – faleceu José 
Adrião Ribeiro Proença. Faria 59 anos a 30 de Agosto 
deste ano, vitimado por doença incurável.
 Nascido em Rochoso, no Concelho da Guarda, 
frequentou naquela Vila a Escola Primária e fez o curso 
liceal no Liceu Nacional da Guarda. Naquela época o 
prestígio e a indiscutível excelência da Universidade de 
Coimbra, constituíam um chamariz para quási todos os 
jovens candidatos a uma Licenciatura oriundos daquelas 
regiões beirãs. Assim um outro fragmento da sua vida, 
agora de estudante universitário, decorre de 1965 a 
1971, naquela Instituição. Cerca de 20 anos depois reali-
zou provas públicas de Doutoramento em Medicina tendo 
sido Aprovado com Distinção e Louvor e em Março de 
1999 realiza as Provas de Agregação nas quais também 
foi Aprovado por Unanimidade.
 Porque não se deve ser Professor de uma cadei-
ra clínica sem se ter feito a Carreira Hospitalar, Adrião 
Proença no período que medeia entre Março de 1974 e 
Outubro de 1993 realizou toda a Carreira Hospitalar com 
o brilhantismo que todos lhe reconhecemos tendo sempre 
sido aprovado com distinção e que fizeram dele um dos 
mais brilhantes Ortopedistas da sua geração. Tenho no 
meu gabinete de trabalho uma fotografia ainda a preto 

e branco das 1ªs Jornadas Ortopédicas do Hospital de S. 
João realizadas em Abril de 1980 onde sobressaem al-
guns Ortopedistas e se destaca Adrião com o seu sorriso 
aberto, os seus óculos escuros, o seu “blazer” e camisa 
branca. Essa fotografia serve de estímulo permanente 
para o rebuscar no alfobre da memória os momentos de 
grande estima e consideração pessoal que tínhamos um 
pelo outro. Traz-me à memória a pessoa simples e ho-
nesta, de empatia fácil, que gostava de viver, do convívio 
franco que proporcionava à mesa de um dos restauran-
tes de Coimbra, de Davos ou Sidney, enfim de coisas tão 
simples e humanas como “experimentar” o seu automóvel 
nas rotundas de Mira, da Tocha ou da Foz do Douro. 
 Na sua vertente de cirurgião, Adrião Proença era 
um técnico exímio, impulsionador de intervenções cirúrgi-
cas novas que constituíam, na sua maneira de ver a pro-
fissão, o sucesso da Ortopedia perante o doente. Quási 
todos os Cirurgiões são mais vaidosos que piedosos. Adrião 
Proença fugia a esta regra, e é de destacar toda a elabo-
ração mental conducente ao projecto Conelock, e toda a 
dedicação colocada na concretização do primeiro Banco 
de Ossos em Portugal. Como Director do Serviço de Or-
topedia dos HUC, que desempenhou com brilhantismo a 
partir de Agosto de 1999, foi um homem realista, nem 
sempre entendido nas suas orientações, exigente para 
consigo e para com os outros. Dê-se destaque à redução 
do número de camas, à criação  de sub-especialidades, e 
à actualização da lista de espera. É importante realçar os 
seus trabalhos científicos, com 13 prémios, alguns interna-
cionais e as suas 27 publicações e 211 comunicações, na 
maioria como primeiro Autor.
 Todos aqueles que eram seus amigos continuam 
a sentir grande pesar, pela perda de alguém que lhes dizia 
muito. Se houve pessoa que muito sofreu com a doença de 
Adrião Proença, foi sua mulher, Dra. Paula Proença, que 
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assistiu na dupla qualidade de Mulher e Médica ao evoluir 
da doença do seu Marido. É credora do nosso maior res-
peito e admiração, conhecendo todo o desvelo com que 
tratou o seu Marido, proporcionando-lhe a concretização 
dos últimos desejos, sofrendo no dia a dia como mais nin-
guém a progressiva deterioração da saúde de Adrião Pro-
ença.
 Este depoimento tem muito de pessoal, e é tra-
balho inacabado dada a qualidade de Adrião Proença, 
como Amigo, Colega, Investigador, Cirurgião e Professor 
Universitário. Deixa-nos um legado inigualável em porme-
nores tão importantes como amizade, lealdade, carácter, 
dedicação, trabalho, inteligência, lhaneza e simplicidade. 

Termino citando Miguel Torga e parte do seu poema 
Câmara Ardente: 

 “Não morreu. Mas enquanto 
 A vida lhe negar um novo sol,
 Mais quente e mais fecundo,
 Não vislumbra outra imagem
 Da última paisagem
 Deste mundo...”
    Luís de Almeida

ADENDA

 Resta-me acrescentar alguns fragmentos à evo-
cação do Prof. Luís Almeida sobre José Adrião Ribeiro 
Proença. Comecemos por alguns dos cargos que 
exerceu na SPOT (Sócio Titular n.º 313) antes de 
ser o seu 24º Presidente:
- Tesoureiro do XIV Congresso Luso Espanhol (1983)
- Secretário Geral da Direcção (biénio 1997/98)
- Secretário Geral do XVII Congresso SPOT (1997)
- Secretário Geral do XVIII Congresso SPOT (1998)
- Coordenador e fundador da Secção de Patologia da 
   Anca (1999-02)
- Vogal da Comissão Executiva do Cinquentenário da
   SPOT (1999-00)
- Vice-Presidente da Direcção (2001-02)

 Quando liderou a Secção da Anca quis que 
todos os membros que pertenciam à direcção da sua 
Secção fossem membros da European Hip Society 

(EHS) de que fora um dos fundadores (representando 
a SPOT como Vice-Presidente, junto com 16 outras 
sociedades ortopédicas europeias) em Hamburgo a 17 
de Outubro de 1992.  Até Junho de 2005, quando já 
a doença fatal o afectava, permaneceu como o repre-
sentante português na EHS. Algumas das actividades de 
relevo que impulsionou na nova Secção foram [retirado 
de “Crónica da Sexta Década da SPOT 2001-2010”, pág. 
159, Paulo Felicíssimo, SPOT, 2012]:
Organização do painel “Erros e complicações na ar-
troplastia total da anca” no XXI Congresso Nacional 
(2001).
Participação no curso “Princípios fundamentais da fixa-
ção óssea”, no XXII Congresso Nacional (2002).
“Fracturas complexas do acetábulo” no XXIII Congres-
so Nacional (2003).
Duas mesas-redondas no Congresso Nacional de 2004:
 - “Descolamento de prótese totais da anca”,
 - “Ostetomias da bacia”.

GESSOS FUNCIONAIS - Adrião Proença, foi um 
«cirurgião inovador e distinto», tal como acima o evoca 
Luís Almeida, mas não só: mostrou igual entusiasmo 
para inovar em outras áreas ortopédicas. Em 1979, por 
exemplo, na fase de maturação e maior entusiasmo 
pela cirurgia, assistiu no Centro de Reabilitação do Al-
coitão (Lisboa) a um “seminário” onde o ortopedista de 
Valência, Dr. F. Fernandez Esteve, falou sobre o uso de 
“Gessos Funcionais no tratamento incruento de fractu-
ras no membro inferior”, técnica que o entusiasmou e, 
regressado a Coimbra, tal relato dos benefícios fez ao 
Prof. Canha, seu Director de Serviço de Ortopedia do 
Hospital Universitário (HUC), que este promoveu a sua 
ida e de outros dois médicos, juntando um enfermeiro 
(Paulo Homem), a um estágio na cidade sanitária de La 
Fé (Valência) para aprenderem a técnica de fabrico dos 
gessos e implementarem depois uma ‘oficina’ no Ser-
viço. (1)

BANCO DE OSSOS PARA ENXERTOS 
HOMÓLOGOS - Em 1982, já Especialista do 
Quadro dos HUC, teve um dos feitos mais portento-
sos: fundou o primeiro Banco de Ossos para enxertos 
homólogos com idoneidade e procura à dimensão 

(1) Há na Internet em PDF de uma interessante entrevista de 2013 ao Enf. Paulo Homem, aos 79 anos de idade – “Paulo 
Homem, a eterna paixão pelos Gessos Funcionais” -  em que ele recorda a “aventura”, diz que foi indicado pelo Dr. Ro-
drigues da Fonseca e homenageia Adrião Proença.
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nacional. Nessa década e na seguinte surgiria nos HUC, 
ainda sob a liderança do Prof. Norberto Canha (foi em 
1999 que Adrião ascendeu a Director do Serviço de 
Ortopedia dos HUC e Regente da Cadeira de Ortope-
dia), Prof. Canha que criou o primeiro núcleo hospitalar 
ortopédico de tratamento de tumores ósseos do país, 
sob a responsabilidade de Manuel Leão (que seria em 
1992 o primeiro Coordenador da “Secção de Tumores” 
da SPOT). Outros centros, vocacionados para o trata-
mento de tumores ósseos, iriam surgir rápido em ou-
tros hospitais. A amputação sistemática do membro aci-
ma do tumor maligno, sobretudo se localizado próximo 
ao joelho, local de máxima incidência, estava em firme 
regressão, substituída pela nova quimioterapia prévia, 
permitindo a ablação segmentar seguinte. Nessa época 
a engenharia mecânica e metalúrgica não dava ainda res-
posta à substituição segmentar no local rececado. Foi o 
tempo áureo do preenchimento por um segmento ós-
seo cadavérico ‘definitivo’, daí a grande importância que 
então teve o “Banco de Ossos da HUC”, com material, 
competência e idoneidade inegualadas por qualquer 
outro no país.

Revisões de próteses da anca: Reconstrução 
das lises ósseas com enxertos alógenos - Em 
1996, ano da sua morte, saiu editada pelo CHUC 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) essa 
sua monografia (56 páginas; sendo co-autores: F. Judas; 
R. Cabral; N. Canha), acessível em PDF na Internet, 
que aqui reproduzimos parte do Resumo: «[…] Para 
preenchimento das lises ósseas recorremos a enxertos aló-
genos, do Banco de Ossos dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, colhidos e conservados segundo as normas 
internacionalmente aceites. […] De Outubro de 1990 a 
Dezembro de 1994 a mesma equipa tratou, segundo estes 
critérios [Nota – usando próteses de revisão de Wagner: 
com anéis metálicos aparafusados e suas hastes] 185 an-
cas, sendo a lise óssea acetabular classificada do grau I 
em 35 casos, do grau II em 128 casos e do grau III em 16. 
A lise femoral foi do grau I em 38 casos, do grau II em 75 

e do grau III em 47. O tempo de evolução pós-operatório 
variou entre o máximo de 4 anos e 9 meses e o mínimo de 
6 meses, sendo a média de 2 anos e 11 meses. […] Os 
resultados clínicos foram considerados satisfatórios, pois 
que, segundo os critérios de Harris, pré-operatoriamente 
os doentes tinham em média uma pontuação de 40 e 
na última avaliação uma média de 76. Segundo a opinião 
do doente, 58% encontram-se entusiasmados com o 
resultado, 36% satisfeitos e apenas 6% decepcionados.»

NOTA – No seu “In memoriam a Adrião Proença”, o 
Prof. Luís de Almeida refere-se ao “projecto Conlock” que 
aquele estaria a desenvolver. Vem agora a propósito falar 
disso, no final da referência ao trabalho acima citado, com 
utilização de próteses de revisão de Wagner. 
José Adrião detectara, em alguns dos doentes tratados, dor 
atribuível à haste femoral da prótese e imaginou que lhe 
poderia obter maior estabilidade, que evitasse esta dor, se 
através dessa haste (se ela tivesse um orifício) e do osso diafi-
sário envolvente em que fica mergulhada, o conjunto fosse 
trans-fixado com uma pequena vareta, com forma de prego 
cilíndrico cuja ponta, em vez de bico terminaria em rosca, 
saindo ligeiramente pelo lado oposto do osso, onde aí seria 
colocada uma anilha “conlock” (anilha cujo buraco de rosca-
gem não é totalmente cilíndrico mas sim ligeiramente cónico, 
o que lhe dá um aperto definitivo e sólido: daí o cone-lock). 
O Serviço de Ortopedia da Universidade de Coimbra tinha 
óptimas relações com a “indústria e escola AO” (Suíça), tanto 
o Prof. Canha como o Prof. A. Proença e este contactou-os 
para promover o fabrico da inovação e eventualmente a co-
mercializar. (2)

Publicação de Livros 
“Ortopedia e Traumatologia - Noções Essenciais” 
José Adrião Proença e colaboradores, 2ª Edição, 2008, 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 424 págs.  Esta 
2ª Edição saiu já depois da sua morte (a primeira Edição, 
se bem recordo, era de 2005).

Sinopse: «O livro […] destina-se a alunos do Curso de Me-
dicina, Internos Complementares e Clínicos gerais. Encontra-
se escrito de forma clara, acompanhado de material iconográ-
fico de excelente qualidade que permite a integração fácil da 
leitura com a imagem. […] na elaboração deste livro, houve 
a preocupação de definir algumas das noções básicas e objec-
tivas, que pudessem facilitar o estudo ao aluno de medicina, 

(2) Nessa época, o Prof. Canha acabara de equipar todo o seu vasto serviço, com inúmeras salas operatórias (quase dez 
‘blocos’ em pavilhões diferentes), com enorme e igual quantidade de onerosas “caixas de material de osteossíntese AO” 
mais o material acessório (berbequins, serras pneumáticas, afastadores, por exemplo), além de material protésico para a 
anca e joelho. O representante português da firma AO, o Eng. João da Costa (adiante citado no Mandato de Jorge Seabra 
por vir a receber um prémio da SPOT) vivia deslumbrado,  com o Serviço de Ortopedia do HUC, gravitando Coimbra como 
um planeta faz ao Sol, mas não só ele: o Prof. Maurice Müller, um dos cientistas da AO, deslocou-se da Suíça para receber 
Doutoramento honoris causa pela Universidade de Coimbra em 1988, sob os auspícios do Prof. Canha.
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uma primeira abordagem ao interno da especialidade e um 
manual útil aos médicos de família que diariamente lidam com 
este tipo de doentes. A monografia apresenta 12 capítulos 
[…], que se inicia com o exame clínico do doente, seguida da 
descrição da patologia mais frequente nos sectores ortopédi-
co e traumatológico, e termina com a referência à utilização 
dos enxertos ósseos em cirurgia ortopédica.»

2003 - O seu Mandato como Presidente da 
SPOT
Foi o primeiro Mandato com a duração de apenas um 
ano, segundo a modificação estatutária estabelecida 
em Assembleia Geral em 30 de Setembro de 2000, 
já referida páginas atrás, que a “prática” viria a revelar 
serem mandatos de tempo demasiado curto, sobre-
tudo para esta primeira Direcção que o experimentou.

A MALOGRADA CRIAÇÃO DA FUNDA-
ÇÃO PORTUGUESA DE ORTOPEDIA - Era 
um projecto já acalentado por Direcções anteriores e 
que no presente Mandato uma vez mais foi tentado 
com forte esperança e voluntarismo mas, uma vez mais, 
não alcançado pois verificou-se que era condição para 
o seu reconhecimento legal dispor de património cor-
respondente a «um montante mínimo global de 250 
mil Euros», muito acima do que a Direcção de Adrião 
Proença conseguira: os fundos disponibilizados atingiram 
apenas o montante de 47 415, 85 € (12 500 € compar-
ticipados pela SPOT e os restantes pela Johnson & John-
son, patrocinador exclusivo). Apesar disso, os represen-
tantes do Laboratório entenderam colocar à disposição da 
SPOT a verba inicialmente destinada à Fundação, para 
desenvolver acções enquadradas no espírito dos estatutos 
daquela entidade, como estágios e trabalhos científicos. 
[retirado de “Crónica da Sexta Década da SPOT 2001-
2010”, pág. 40, Paulo Felicíssimo, SPOT, 2012].

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA ESTÁ-
GIOS EM CENTROS ORTOPÉDICOS NA 
EUROPA - Utilizando a verba acima referida foi pos-
sível atribuir cinco bolsas de estudo (quatro em 
Hospitais de Paris, uma no Hospital Universitário de 
Berne, Suíça), a maioria por período de três meses, uma 
durando seis meses, que decorreram no ano de 2004, 
e ainda subsidiar dois trabalhos de investigação 
no Serviço de Ortopedia da Universidade de Coimbra.

XXIII CONGRESSO NACIONAL 
(Vilamoura, 26 a 29 de Novembro de 2003):

 Realizado pela primeira vez no Hotel Tivoli Ma-
rina, além de beneficiar de preços de ‘época balnear 
baixa’, revelou-se um ‘sucesso de bilheteira’ e também 
de afluência recorde de casas comerciais, como exposi-
tores/patrocinadores. A memória de tal sucesso (algo 
mais de 600 inscrições; mais de mil participantes; 37 
patrocinadores; 156 comunicações livres; 128 posters) 
vai permanecer na lembrança das futuras Direcções 
da SPOT, escolhendo recorrentemente esse local para 
os Congressos Nacionais, quase ad nauseam. É altura 
de recordar que a Sociedade se encontrava financeira-
mente exaurida com a compra da nova Sede, quando 
o anterior Presidente, Prof. Luís Almeida, tomou posse. 
Agora, no único ano de duração deste novo Mandato 
(Presidente: Adrião Proença), principalmente à conta do 
XXIII Congresso Nacional, permitia ao seu Tesoureiro 
da Direcção, Dr. Rui Cabral, destacar que «conseguimos 
maior autonomia financeira» [“Crónica da Sexta Década da 

SPOT 2001-2010”, pág. 45, Paulo Felicíssimo, SPOT, 2012]. (3) 

Tema – “O que há de novo em cirurgia ortopédica”. 
Orientador: Prof. Luís Almeida.

Mesa-redonda – Novas tecnologias no tratamento 
de fracturas”. Orientador: Prof. Salis Amaral.

Protocolo SPOT/SBOT – No decorrer deste 
XXIII Congresso tomou forma institucional a tradicional 
gentileza que permutava convites de honra de presença 
entre os Presidentes das Sociedades de Ortopedia de 
Portugal e do Brasil, nos respectivos Congressos Na-
cionais. Ficou firmada, a partir de então, as suas presen-
ças institucionais nos Congressos de ambos os países, 
bem como a participação recíproca por conferência de 
tema livre. A vontade de assim o concretizar estatuta-
riamente, quer com a Sociedade Ortopédica Brasileira 
(SBOT), quer com a Sociedade Ortopédica Espanhola 
(SECOT - com esta, reatando as muito antigas e fra-
ternas relações, interrompidas em 1992 com a de-
sistência, em Assembleia Geral da nossa Sociedade, da 
revista e congressos conjuntos) tinha começado a ser 
manifestada já no mandato do Dr. Rodrigues da Fonseca 

(3) Daí – creio – a capacidade da SPOT em disponibilizar 12 500 € para o malogrado esboço da “Fundação”…
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(21º Presidente da SPOT, biénio 1997-98) que conse-
guiu alcançá-la com a SECOT em 1998. Os primeiros 
contactos informais com o Presidente da SBOT foram, 
nesse mesmo ano, iniciados no Rio de Janeiro (Brasil) 
pelo Dr. Mesquita Montes [Tomo II, de “Antigos Presi-
dentes da SPOT”, páginas 78 e 79 , J. M. Montes, SPOT, 
2017] então Presidente da Assembleia Geral da SPOT 
e Presidente do Colégio da Especialidade de Ortopedia 
da Ordem dos Médicos, aquando de uma sua estadia aí, 
acompanhado sua Esposa, a Exma. Sr.ª Dr.ª Maria Tere-
sa Osório a um Congresso de Ginecologia [oralmente, 
o Dr. Montes acrescentou-me: «a entrevista com o Prof. 
Karlos Mesquita, então Presidente da SBOT, foi muito cor-
dial e afectiva; no final, tendo-lhe eu dito o resto do meu 
nome, José Maria de Mesquita, ele exclamou: - Curioso, 
exactamente o nome do meu falecido Pai, passa você a 
ser o meu 2º pai!].





 

José de Mesquita Montes  
25º Presidente da SPOT

2004
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2004 - José de Mesquita Montes

JOSÉ MARIA DE MESQUITA MONTES

Dr. Mesquita Montes

25º Presidente da SPOT

2004

 Nasceu em Fontelas, freguesia de largos e ri-
cos vinhedos na margem direita do rio Douro, a jusante 
próximo de Peso da Régua, em 19 de Novembro de 
1936, onde os seus possuíam terras que produzem o 
vinho licoroso que, descendo o rio, vai descansar nas 
caves de Gaia, passando a chamar-se “Porto”. 

Suas origens durienses e um pouco de 
História
 José Maria de Mesquita Montes permanece 
ligado a tal passado, que conserva e cultiva com dedi-
cação tenaz no presente, para lhe sentir o futuro e a 
tradição legada. É em Fontelas, freguesia no Baixo Dou-
ro, que a suas origens familiares mais gravitam, em gera-
ções de proprietários agrícolas e médicos, estes desde o 
tempo dos seus bisavós. Mesquita Montes atribui à ‘sua’ 
terra, hoje, as mesmas dimensões (pouco mais de três 
quilómetros quadrados) às que teria no século XII, as 
suas primeiras notícias históricas que ele tão bem sabe 
pesquisar. Por exemplo: que esse pequeno feudo viria a 
ser vendido pela mãe de D. Afonso Henriques, já viúva, 

«em 30 de Outubro de 1116 ao seu aio Gozindo Alvarez 
por um macho e uma mula». (1)

 Iniciemos agora as origens próximas do 25° 
Presidente da SPOT, o Dr. José de Mesquita Montes. 
Foi seu Tio-Bisavô materno António José de Carvalho 
Borges, proprietário da Casa do Carvalho (Fontelas) e 
de largos vinhedos destruídos pela filoxera em 1897; 
destacou-se como um dos pioneiros na introdução no 
Douro de uma variedade de videira americana resis-
tente à praga, como porta enxerto das castas tradicio-
nais, assim recuperando os cultivos e a produção de 
‘vinho fino’. Faleceu em 1917. 
 Uma sua Irmã Maria Albertina Carvalho Borges 
[Bisavó materna] casou com José Borges de Magalhães 
da Casa do Outeiro [Bisavô materno] e construíram 
no final do século XIX no lugar de Portela (Fontelas) 
uma residência que tomaria o nome de Casa da Por-
tela, que viria a ser a partir de 1935 a casa da Família 
Borges/Mesquita Montes.
Tiveram duas filhas, Maria Magnífica Carvalho Borges de 

(1) Esse o tempo (séc. XII), é hoje reformulado de modo novo e diferente do que aprendemos na escola: jamais o poder 
militar árabe, dos Almorávidas e depois dos Almóadas, verdadeiramente se consolidou por ocupação efectiva (com tropas 
sediadas e fortificações) no Norte da Península desde o Riba Douro até à Galiza, apenas o atacavam, tal como eram ataca-
dos, e foi nesse tempo que os cavaleiros borgonheses e suas mesnadas (como o futuro Conde D. Henrique e pai do nosso 
primeiro Rei, irmão de Hugo I, Duque da Borgonha), sob estímulo ideológico do Papa Urbano II e da Abadia de Clunny, 
esta edificada em 910 por Guilherme I da Aquitânia e mais tarde terminada pelo tal Hugo I de Borgonha, que foi mesmo 
seu Prior, difundiam pela acção militar o dogma Católico-Romano, no Reino de Leão e das Astúrias, “cruzados” de Urbano 
II, eliminando os restos visigóticos do Cristianismo Monofisita, credo de um só Deus, que ia contra a trindade, o Pai, Filho e 
Espírito Santo (os monofisitas consideram Jesus-homem apenas profeta do Deus Único); «Pai e Filho ambos divinos e unos», 
ficara estabelecido no Concílio Ecuménico reunido em Constantinopla em 381 – bem antes da 1ª grande quebra na uni-
dade cristã (séc. XI), quando a Igreja Romana (católica) se separa da Bizantina (ortodoxa); na verdade, a «Trindade» só é 
firmada dogma por Roma no Concílio de Florença (1438). As pequenas igrejas Copta, a da Arménia e da Etiópia continuam 
monofisitas.
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Magalhães [Tia Avó materna] residente até à sua morte 
na Casa da Portela que casou com o Dr. José Maria de 
Mesquita oriundo da Casa das Cerdeiras [Tio Avô pa-
terno].
 Merece a pena aqui referir que o Dr. José Maria 
de Mesquita, irmão da sua Avó Paterna – Ana Adelaide 
Cerdeira Mesquita – foi médico dedicado, verdadeiro 
“João Semana”, que morre exausto aos 62 anos na sua 
Casa da Portela (década de 30 do século XX) após um 
longo trajeto a cavalo nos outeiros das margens esquer-
da e direita do Douro, sem parar, para se alimentar ou 
descansar, de casa em casa dos doentes.
«Morreu pobre, mas teve enterro rico. Acompanharam-no 
à cova milhares de pessoas cuja vida tinha amparado.» 
[dirá João de Araújo Correia no Livro “Três meses de Inferno 

– miscelânea”. Editora Estampa 1983, 187 páginas].

 O casal Maria Albertina Carvalho Borges e José 
Borges de Magalhães tiveram ainda uma segunda filha, 
Maria Beatriz Borges de Magalhães [a Avó materna] resi-
dente que foi na Casa da Portela, até ao casamento, ca-
sou com Mário Augusto Pinto de Mesquita [Avô mater-
no] «e o único não médico, nem vitivinicultor», acrescenta 
o próprio Dr. José Maria de Mesquita Montes. Oriundo 
de Barrô – Resende. Viveu no Porto dedicando-se ao 
comércio de Roupas de Luxo na Rua dos Clérigos. Este 
casal teve duas filhas, Maria Alexandra e Maria José.
 Maria Alexandra Borges de Magalhães Mesqui-
ta [a Mãe], havia de casar em 1935 com o Dr. Francisco 
Xavier de Mesquita Montes [o Pai], passando o casal a 
viver na Casa da Portela.
 O Dr. Francisco Xavier de Mesquita Montes [o 
Pai], era sobrinho do Dr. José Maria de Mesquita acima 
citado - o que «morreu pobre» - e filho da irmã deste, 
Ana Adelaide Cerdeira Mesquita [a Avó paterna] e de 
António Oliveira Montes [o Avô paterno] licenciado em 
Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina do Por-
to, seguiu uma carreira de dedicação clínica à População 
que emula a de esse seu Tio.
 Nos anos 40 e 50, num meio rural deprimido 
pela crise da 2ª Guerra Mundial, o seu Pai tenta substi-
tuir o cavalo pelo automóvel no giro pelos enfermos e 
esboça locais de atendimento e concentração de Con-
sultas, «Embrião das Casa do Povo no Distrito de Vila 
Real» (diz José de Mesquita Montes), reanimando tam-
bém as “Caldas do Moledo”.
 O casal Maria Alexandra / Francisco Xavier de 
Mesquita Montes tiveram oito filhos dos quais o primo-
génito é o Dr. José Maria de Mesquita Montes o nosso 

biografado e de quem a seguir vamos falar.

A Juventude e o começo da Carreira

 Educado por professores particulares em casa 
(Portela) até à 3ª classe, termina a Instrução Primária 
num Colégio do Peso da Régua. Frequentou o Liceu 
Latino Coelho em Lamego de 1946 a 1951. No Porto, 
para cursar a Universidade, residiu na “República da 
Família Mesquita Montes” – assim a apelida o biogra-
fado -na Rua do Rosário (casa que funcionou de 1954 
a 1970) albergando também os Irmãos para completar 
os seus Cursos e em que teve um papel preponderante 
e importante na gestão e orientação o Avô Materno – 
Mário Augusto Pinto de Mesquita (já acima citado). 
 Inscreveu-se na Faculdade de Medicina, então 
ainda nas antigas instalações do velho Hospital de Santo 
António (até 1959) terminando em 1961 com a Tese de 
Licenciatura, classificada com 19 valores já no Hospital 
de S. João. 
 Quando aluno no 4º ano do Curso e fre-
quentando a Cadeira de Ortopedia, mereceu a atenção 
do Prof. Carlos Lima que lhe propôs a Carreira Orto-
pédica, seguindo-o no Serviço de Ortopedia do Hospi-
tal de São João, a abrir em 1959 e também no Hospital 
Maria Pia onde o Prof. Carlos Lima dirigia e desenvolvia 
a Ortopedia Infantil, sub-especialidade que abraçou de-
pois com particular entusiasmo (o tema da sua Tese de 
Licenciatura já foi “Alterações Tróficas dos Membros na 
Poliomielite”) ao longo da sua vida e grande benefício 
de inúmeras gerações de crianças enfermas e adultos e 
mais, talvez de maior alcance: o das Gerações de Orto-
pedistas que terão no seu eterno e apaixonado interes-
se a divulgação e formação dos mais jovens nas doenças 
ortopédicas das crianças. 
 Logo no começo, já trabalhando com o Prof. 
Carlos Lima desde Fevereiro de 1961, tenciona tam-
bém começar a conhecer, em curtos estágios progres-
sivos nos Serviços Ortopédicos da capital, muitos dos 
outros notáveis fundadores da Ortopedia Portuguesa e 
da SPOT que aí exercem: Profs. Mineiro e José Maria 
Vieira (Hospital de Santa Maria, Lisboa); Drs. Azevedo 
Gomes e Luís Alpoim (Hospital Curry Cabral, Lisboa); 
Drs. Fernando Magalhães e Herculano Biscaia da Silva 
(Hospital Militar, Lisboa); Drs. Jacques Resina e Morais 
Sarmento (Hospital Sanatório do Outão, Setúbal); Drs. 
Arnaldo Rodo e Manuel Serra e Costa (Hospital de 
Sant’Ana, Parede). Sócio Titular n°211 da SPOT, cedo 
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começa a participar nos órgãos diretivos da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia: no biénio 
1979-80 (12° Presidente: Prof. Carlos Lima) é vogal do 
Conselho Fiscal.

O Intermezzo Militar

 Em Agosto de 1961, um mês depois do 
começo da intervenção militar em Angola, interrompe 
a carreira hospitalar, convocado para o Serviço Militar 
Obrigatório. Passa quase dois anos em unidades mili-
tares da ‘Metrópole’ e (eventualmente quando julga já 
quase cumprido o seu “”Serviço”) em Março de 1963, 
é enviado para as ‘campanhas de África’ em Angola 
de onde só regressa ao fim dos dois anos, ou seja em 
1965. Uma enormidade de quase seis anos ao serviço 
da Pátria… como ‘consolação’, teve vários louvores; só 
então pôde retornar ao Hospital S. João, ao Hospital de 
Crianças Maria Pia e à formação ortopédica interrom-
pida.
 Entretanto havia casado com a sua Colega de 
Curso Maria Teresa Figueiredo Osório cujo Pai perten-
cia à Família Seixas Osório da Freguesia de Fontelas, 
primo de António José Carvalho Borges, da Casa do 
Carvalho e que se havia de especializar em Ginecologia, 
Obstetrícia e Oncologia Ginecológica.

 Tiveram dois Filhos – o José Eduardo, Espe-
cialista em Ortopedia e Traumatologia – Diretor do 
Serviço de Ortopedia do Hospital da Póvoa do Varzim 
e que viria a casar com Alexandra Pregal, Especialista 
em Obstetrícia e Ginecologia, Assistente Graduada no 
Instituto Português de Oncologia do Porto. Tem 3 
Filhos, Miguel, Sofia e Nuno.

 O 2º Filho, Rui Manuel especialista em Infor-
mática, quadro superior no Hospital Pedro Hispano em 
Matosinhos, casado com Marta Pessanha Passos, ges-
tora, tem um Filho, Francisco Pessanha.
Nota – Todos estes pormenores genealógicos os devo à 
 generosa informação a meu pedido do Dr. J. 
 Mesquita Montes, bem como tantos outros que se  
 seguem. Ninguém se lhe compara no auxílio 
 prestado. Estou-lhe muito grato. 

A Carreira Médica

 A partir de 1965 e até 1975, com o Dr. João 
Manuel Espregueira Mendes (distinto cirurgião também 
assistente do Prof. Carlos Lima, cinco anos mais velho 
que Mesquita Montes e que faleceu em 1989 antes de 
completar os 58 anos de idade), ambos vão acumular 
funções no Serviço de Ortopedia em Viana do Castelo.
 Em Julho de 1969 torna-se Especialista em Or-
topedia e em Novembro deste ano, até 1972, substitui 
provisoriamente o Prof. José Oliveira (em comissão de 
Serviço Militar) na direção do Serviço de Ortopedia fun-
cionando no Hospital de Gaia. 
 Entretanto, de 1971 a 1974 presta também 
serviço adicional no Hospital de Esposende.
 Em 1968 aceita o convite da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Lamego para fundar e organizar um Ser-
viço de Ortopedia, desafio que cumpre e deixa funcio-
nal em 1977 a colegas mais jovens. 
 Em 1972 executou igual tarefa no Hospital de 
Peso da Régua até 1984.
 Em Setembro de 1975 toma uma decisão cru-
cial na sua carreira: abandona o Quadro do Serviço de 
Ortopedia do Hospital de S. João para concentrar a sua 
principal energia e interesse clínico na Ortopedia Infan-
til no Hospital de Crianças Maria Pia, onde se fixa. Era 
então Diretor de Serviço o Dr. Artur Côrte-Real, que 
faleceu em 06/02/2015, pouco antes dos 90 anos de 
idade. (2)

 O seu In memoriam foi escrito por Mesquita 
Montes [publicado no periódico INFORMA, n°12, pág.4, 
SPOT]. Eis um excerto: 
 «O início de atividade no Hospital Maria Pia per-
mitiu evidenciar as qualidades de trabalho do Dr. Côrte-
Real que, em 1962, foi nomeado chefe de serviço, pas-
sando a diretor em 1969. […] Naturalmente surgiram as 
1as Jornadas de Actualização de Ortopedia Infantil, em 
Espinho, as do Vimeiro em 1981 e, dois anos mais tarde, 
em Miramar. […] gerou as condições para a criação, em 
15 de Novembro de 1983, da Secção para o Estudo de 
Ortopedia Infantil (SEOI) da SPOT. O Dr. Côrte-Real foi 

(2) Sempre activo e disponível para a Ortopedia Infantil, o Dr. Artur Côrte-Real teve a sua última e pública actuação em 28 
de Setembro de 2013, com uma palestra nas comemorações do 30º aniversário da Secção de Ortopedia Infantil (a mais 
antiga da SOPT) durante o Congresso Nacional de Ortopedia Infantil / XVIII Jornadas de Ortop. Infantil no Hospital de Santa 
Maria (Lisboa), em que foi homenageado. Tinha então 88 anos de idade mas mantinha o aspecto de sempre: calvo como o 
já era há tanto tempo, mas com os cabelos restantes ainda pretos e a postura erecta e firme, que o caracterizavam.
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nomeado Presidente da SEOI, mantendo-se no cargo até 
1991. […] continuou a dirigir o Serviço de Ortopedia In-
fantil do Hospital Maria Pia até à sua Jubilação em 1995.» 
 O Dr. J. Mesquita Montes foi nomeado Chefe 
de Serviço do Hospital Maria Pia em 1976 e seu Di-
rector Clínico em 1984, terminando o mandato com 
demissão ministerial em 1987. Mais tarde discordando 
da reorganização administrativa dos hospitais do Norte 
que excluía o Hospital Maria Pia do topo na assistência 
pediátrica do Norte, retira-se de vez em 1989, nunca 
tendo sido Diretor do Serviço de Ortopedia Infantil.
 Durante o período de 1971 até ao fim dos anos 
90, frequentou um número impressionante de Estágios 
no Estrangeiro, na área de Ortopedia Infantil, assistindo 
a Cursos, Seminários e Congressos: 8 em Espanha, 9 
em França, 1 na Alemanha, 3 em Inglaterra, 2 em Itália 
e um em Israel.
 Com isso, além do enorme saber, recolha de 
inúmeros conhecimentos, amizades e o reconhecimen-
to internacional, torna-se membro do Centre de Recher-
che et Enseignement de Orthopédie Infantile Française 
(CREPO) e da European Paediatric Orthopaedic Society 
(EPOS), de que é Sócio Fundador em Janeiro de 1981 
com um francês (Bensahel), um inglês (Sharrard) e um 
suíço (Baumann). 
 Estando dez anos desligado da função pública é 
convidado em Novembro de 1997 para o recém-inau-
gurado Hospital Pedro Hispano em Matosinhos onde 
funda uma Unidade  de Ortopedia Infantil. Assume a 
Direcção do Serviço de Ortopedia de 2002 a 2006, de 
que se jubila em Novembro de 2006. 
 Em 2002 assumiu a Direção Clínica do Hospital 
de Santa Maria (Porto) onde há décadas exercia clínica 
privada. Em 2008 é nomeado membro do Conselho 
de Administração da Fundação Santa Maria, que gere o 
hospital. Mandato que termina em setembro de 2017, 
data em que termina também o da Direção Clínica, 
passando a ser Diretor Clínico Honorário do Hospital 
Santa Maria.
 Na sequência da sua longa Carreira Ortopédica 
foi várias vezes homenageado sendo as mais relevantes:
1 – Aquando do 10º Aniversário do Hospital Pedro His-
pano, tendo-lhe sido entregue a Medalha dos Ser-
viços Distintos do Ministério da Saúde que havia sido 
atribuída pelo Ministro Correia de Campos, tendo em 
consideração os serviços relevantes e distintos pratica-
dos na área da Saúde/Ortopedia ao longo de 45 anos 
de exercício da Medicina.

2 – Em 2009 a EPOS (European Paediatric Orthopadic
Society) reuniu em Lisboa para o XXVII Congresso 
sob a Presidência de André Kaelin, sendo organizador 
nacional o Dr. Cassiano Neves. Durante esta Reunião 
foi prestada Homenagem ao Primeiro Fundador Henri 
Benshael, recentemente falecido e atribuída a Medalha 
de Ouro – The Maximis Meritis – Award and the 
Honorary Membership of the EPOS – a José de 
Mesquita Montes – seu único Sócio Fundador vivo.
3 – O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos, durante o Congresso Nacional de 2012 
(Coimbra) atribuiu-lhe a Medalha de Ouro dos Ser-
viços Distintos.

Cargos que desempenhou na SPOT antes da 
Presidência
 De que é Sócio Titular n.º 211. A sua candida-
tura a Presidente-Eleito (finais de 2002), foi a primeira 
de carácter pessoal votada em urna e Assembleia Geral 
pelos membros da Sociedade, substituindo o anterior 
cargo de Vice-Presidente, pela mudança nos Estatutos.
- Vogal do Conselho Fiscal (1979/80)
- Vogal do XII Congresso Luso Espanhol (1979)
- Vogal da Secção de Ortopedia Infantil (1987 a 90;
   1998 a 00)
- Coordenador da Secção de Ortopedia Infantil 
   (1993 a 96)
- Vice-Presidente da Assembleia Geral (1981-82)
- Presidente da Assembleia Geral (1997-98)

 No seu longo e frutuoso trajeto de vida na Or-
topedia Infantil, que sempre fez gravitar em torno da 
SPOT, muitos foram os cargos que ocupou e as agre-
miações nacionais e estrangeiras onde participou e aju-
dou a fundar: A European Paediatric Orthopaedic Society 
(EPOS), a Federação Internacional das Sociedades de Or-
topedia Pediátrica, além do seu constante contributo nas 
Jornadas de Atualização em Ortopedia Infantil do Hospi-
tal Maria Pia, iniciadas em 1980. Mas é na Secção para 
o Estudo da Ortopedia Infantil (SEOI) da SPOT, onde 
tantas reuniões científicas organizou, que sobretudo 
aplicou o seu porfiado empenho. Mas mesmo antes 
da plena instituição da Secção dentro da SPOT já ela 
participava com autonomia nos Congressos Nacionais 
(desde 1984, o IX Congresso, em Lisboa) nos então 
denominados Cursos pré-Congresso, efetuados nos 
dois dias que antecediam a data oficial da abertura do 
respetivo Congresso.
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2004 - Mandato de Presidente da SPOT

 No mandato anterior (2003, Prof. José Adrião 
Proença) o Dr. Mesquita Montes, exercendo o cargo de 
Presidente Eleito, pôde constatar como o seu imedia-
tamente futuro mandato seria curto para todas as suas 
ideias, se não lhes aplicasse desde logo toda a energia. 
Assim, se cada ser humano é único na marca que deixa, 
a de José de Mesquita Montes ficará sempre pelo rasgo 
indelével da energia, inovação, criatividade e entusiasmo 
com que cinzelou este trajecto na comunidade orto-
pédica. Inovou como poucos o conseguiram com tanta 
determinação e originalidade. Sempre ambicioso nos 
projectos idealizados, mas consciente (repito) de como 
agora o mandato de Presidente da SPOT de apenas um 
ano, em vez de dois, o limitava no tempo, logo encon-
trou recurso cativando os membros da sua Direcção e 
outros Sócios para se organizarem em comissões de 
trabalho, criando várias: 

COMISSÃO DE FORMAÇÃO E ENSINO, com 
missão de complementar as funções do Colégio da Es-
pecialidade de Ortopedia da Ordem dos Médicos (seu 
bem conhecido, pois já fora Presidente do Colégio de 
Ortopedia da Ordem de 1989 a 1991, de 1994 a 1996, 
de 1997 a 1999 e sê-lo-ia de novo de 2000 a 2003), um 
dos seus produtos foi o “Programa Nacional de Apoio 
ao Interno Complementar de Ortopedia” (PNAICO), 
nessa altura liderado por Jorge Mineiro, seu Vogal na 
Direcção da SPOT;

COMISSÃO DE SAÚDE que perdurou e originou o 
“Grupo de Estudo do Trauma”; 

COMISSÃO DOS HOSPITAIS, posteriormente 
continuada como “Comissão dos Serviços de Ortopedia”.

COMISSÃO SOCIOPROFISSIONAL, gerada para 
analisar distorções na rede hospitalar com reflexos nas 
carreiras médicas e em problemas laborais. 

COMISSÃO COORDENADORA DAS
SECÇÕES destinada ao apoio administrativo (pelo
Secretário Geral da Direcção) e financeiro (pelo Te-
soureiro da Direcção), assumida em finais de Abril de 
2004, tendo em vista o destacado papel que lhes seria 
destinado, já em Outubro, no 24º Congresso Nacional.

COMISSÃO DE PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO 
E DE BASE DE DADOS, destinada a dinamizar a 

recolha e informatização interna e externa (pela Inter-
net) da Sociedade.

COMISSÃO DE ANTIGOS PRESIDENTES DA 
SPOT, com o projecto de criação de um conclave 
senatorial onde eles tivessem assento por inerência, em 
futura revisão estatutária.

COMISSÃO DE REVISÃO DOS ESTATUTOS, 
preparando o esboço das alterações que se ia adivi-
nhando necessário levar a sufrágio na Sociedade.

COMISSÃO DE INTERNOS DA SPOT (CISPOT) 
– Representantes directivos actuais (2018): André Faria 
Couto (Centro Hosp. Algarve); João Duarte (Centro 
Hosp. S. João); e Marcos Carvalho (Centro Hosp. Univ. 
Coimbra).

COMISSÕES DE DIRECTORES DE SERVIÇO, 
surgiu também e subsistem ainda, muito activas e evolu-
indo para comissões do “Norte”, “Centro”, “Sul e Ilhas”, 
vocacionadas para a análise conjunta dos Serviços Hos-
pitalares, em cada uma, de casos clínicos ‘problemáti-
cos’ do quotidiano cirúrgico.
 Em conjunto, uma vastíssima área de acções, 
jamais igualada por qualquer outra Direcção da SPOT 
(e tudo isto em apenas um ano…) cujos  frutos viriam a 
perdurar no tempo, bem para além do seu mandato. 
No meio de tantas tarefas, a sua Direcção não descurou 
também o atempado apoio, logístico e financeiro, à im-
portante missão que se esperava no ano e no mandato 
seguintes: o 7º Congresso da European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and Traumatology 
(EFORT), que decorreria em Lisboa e que se antevia 
como o mais importante evento científico de que a nos-
sa Sociedade alguma vez assumira até então a respon-
sabilidade da realização.

XXIV CONGRESSO NACIONAL 
(Vilamoura, Outubro de 2004) 

 Aí, por exemplo e pela primeira vez, deu 
oportunidade de destaque às diversas Secções de Es-
pecialidade da SPOT (criando-lhes um “Dia das Espe-
cialidades”, um dos 3 úteis que um Congresso Nacio-
nal dispõe) além de cada Secção poder convidar um 
conferente estrangeiro, suportando a Sociedade esses 
custos, privilégio nunca anteriormente experimentado, 
cada Secção teria 90 minutos para palestras formais, in-
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cluindo as dos convidados, e 120 minutos para apresen-
tação de casos clínicos. (3) 
No total, teve 16 convidados estrangeiros e 877 par-
ticipantes.
Tema – “Instabilidades rotulianas”. Responsável: Prof. 
Fernando Fonseca.
Mesa-redonda – “Descolamento de PTAs – da etiolo-
gia ao Tratamento”. Responsável: Prof. Adrião Proença 
(orador: Dr. Rui Cabral).
Tema socioprofissional – “O ortopedista português 
e os novos modelos de gestão da Saúde”. Coordena-
dor: Dr. Manuel Guerra.

 Mesquita Montes foi, pois, muito dinâmico e 
assertivo na principal missão que impôs ao seu percurso 
profissional de médico e brilhante cirurgião ortopédico 
privilegiando o tratamento infantil, de que foi um dos 
principais protagonistas no nosso país e no estrangeiro 
como pioneiro, mentor e divulgador. Mas não só: tudo 
a que, de algum modo, respeitava à Ortopedia Por-
tuguesa, como o seu importante papel no Colégio de 
Ortopedia da Ordem dos Médicos, lhe despertava o 
interesse e o estudo, incluindo a sua história. 

 Anos depois, em Outubro de 2010, sendo 
Presidente de Honra do XXX Congresso Na-
cional da SPOT, que decorreu (uma vez mais…) no 
Hotel Tivoli Marina em Vilamoura, proferiu uma Con-
ferência Magistral sob o tema “Das Astúrias ao Algarve 
e do Iberismo ao Europeísmo” em que recordou toda a 
história das íntimas relações iniciais entre as Sociedades 
de Ortopedia Portuguesa e a Espanhola, começadas 
em 1955 em Oviedo: “Daí a parte do título da minha 
conferência «das Astúrias», porque foi onde começou a 
‘odisseia’. Já a parte «Algarve» justifica-se porque aqui 
decorreu o último Congresso Luso Espanhol. O trecho «do 
Iberismo ao Europeísmo» está relacionado com o facto de 
as facilidades de comunicação com a Europa e os EUA 
terem aumentado significativamente. Foram criadas so-

(3) Esta sua iniciativa foi muito importante, talvez o acto mais relevante na qualidade futura, sempre crescente, dos 
Congressos Nacionais da SPOT: o papel de liderança científica dada às Secções e Grupos de Estudo que dinamizaram a 
Sociedade e os seus Sócios de um modo inesperado, tornando os Congressos muito mais profícuos, com uma qualidade 
e prestígio verdadeiramente “europeus”, ainda mais consolidada no Mandato seguinte, o de Manuel Cassiano Neves, 
embora aí ‘como um recurso’ (adiante o veremos) mas igualmente decisivo nesse trajecto irreversível da sua lógica inclusão no 
progresso científico dos Congressos, em que esses organismos se mostraram fundamentais.

ciedades europeias e internacionais extremamente activas 
e bem estruturadas e, como as relações entre os portu-
gueses e espanhóis «esfriaram» a partir dos anos 70, as 
sociedades e seus pares passaram a direccionar-se para 
fora da Península Ibérica” [confidenciou em 2010, semanas 

antes da Conferência, J. M. Montes à revista de divulgação 

periódica da SPOT INFORMA].

 Um dos seus meritórios e mais recentes tra-
balhos foi biografar os primeiros 21 Presidentes da 
SPOT (de 1950 a 1998), com altíssimo pormenor e 
exactidão, que constituem os dois primeiros Tomos 
(editados em 2004 e 2017) da presente colecção 
“Antigos Presidentes da SPOT”.

EPÍLOGO
José de Mesquita Montes assume a sua «Paixão»

 Hoje (2018), iniciada a sua nona década de vida 
– 82 anos – continua a recusar ingresso na “3ª Idade”, 
mantendo - tal como o diz, sem alarde e com modéstia 
- «a juventude residual». Não é presumível que mude 
o seu vincado estilo de vida, tão cheio de energia e de 
alma médica mas começa a «mudar de paisagem», da 
cidade para as suas raízes. Daí eu lhe ter tanto destaca-
do no início a estas raízes. Ele próprio o diz, falando 
sobre si próprio: «Educado no seio de uma Família de 
Vitivinicultores é perfeitamente compreensível o interesse e 
dedicação que sempre votei […à] Região do Douro […]. 
Nos últimos 15 anos o [meu] panorama modificou-se radi-
calmente. O primeiro passo foi mudar de margem. Deixei 
a margem direita do rio Douro, onde a Casa da Portela 
[Fontelas] se situa, para a margem esquerda onde está 
localizada a Quinta de Lagoas, na freguesia de Penajoia.» 
«Da Penajoia passo a olhar para o norte, a ver a fraga do 
Marão em frente, o Douro ao fundo e a Casa da Portela 
e Fontelas a nascente – 180 graus de [fileiras ou adagues 
de] vinhedos repartidos por socalcos tradicionais […]. 
Passei a ser um dos 40.000 agricultores da Região do 
Douro […].»



 

Manuel Cassiano Neves  
26º Presidente da SPOT

2005
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2005 - Manuel Cassiano Neves

MANUEL CASSIANO AZEVEDO GOMES NEVES

Dr. Cassiano Neves

26º Presidente da SPOT

2005

 Manuel Cassiano Azevedo Gomes Neves, 
nasceu em Lisboa a 3 de Maio de 1953. Seu Pai, faleceu 
precocemente, quando Manuel Cassiano tinha apenas 
15 anos, obrigando-o a participar no esforço familiar 
de manter equilíbrio financeiro da casa. Assim, Manuel 
Cassiano Neves trabalhou na juventude e desde essa 
idade: tornou-se fotógrafo freelancer em casamentos 
ou baptizados - onde podia, no final das contas - para 
auxiliar nas suas despesas com os estudos. Conseguiu 
sob esse esforço frequentar a Faculdade de Medicina 
de Lisboa, sediada no grande Hospital Universitário 
de Santa Maria, tencionando obter depois a especiali-
dade de cardiologia. Mas, talvez perto dos 20 anos de 
idade, frequentando então possivelmente o 3º ano do 
curso, obteve um ‘emprego como fotógrafo’ no Ser-
viço de Ortopedia do mítico Prof. Draper Mineiro (8º 
Presidente da SPOT, de 1971 a 72), o que lhe veio a 
mudar a vocação. Assim, cumprido o Internato Geral 
resolveu-se pelo Internato Complementar em Ortope-
dia sendo, aí depois, Especialista do Quadro do Serviço 
de Ortopedia agora sob a Direcção do Prof. José Maria 
Vieira (11° Presidente da SPOT, de 1977 a 78), onde 
iniciou a sua dedicação à Ortopedia Infantil. Na SPOT é 
Sócio Titular n.º 518  e cedo aí também revelou o seu 
interesse pela patologia ortopédica nas crianças, como 
Vogal na Secção de Ortopedia Infantil de 1993 a 1998. 
Também em 1993, torna-se Redactor na nova “Revis-
ta Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia” da SPOT. 
No biénio 1999 -2000 (Presidência do Prof. Rodrigues 

Gomes), foi Secretário Geral da Direcção sendo, nesse 
período também Secretário Geral do XIX Congresso 
Nacional e Vogal da “Comissão Executiva no Ano das 
Comemorações do Cinquentenário da SPOT”. Em 2004, 
ano anterior ao Seu Mandato, sendo membro da Di-
recção da nossa Sociedade na qualidade de Presidente-
eleito, M. Cassiano Neves devota todo o seu empenho 
na preparação do grande Congresso Internacional da 
EFORT que iria decorrer no ano seguinte, 2005, o ano 
da sua Presidência, no Centro de Congressos em Lis-
boa.

O seu papel na European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology 
(EFORT)

 A história da EFORT começa em 1989, 
Roma, quando várias sociedades ortopédicas euro-
peias impulsionaram a conjunção numa estrutura que 
se viria a denominar EFORT (European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and Traumato-
logy) e que dera o seu primeiro passo em 1989 (1). 

 Em Roma, 1989, na Mesa Redonda fun-
dadora também esteve presente a SPOT, repre-
sentada pelo Dr. Augusto Costa, então seu 17º 
Presidente. Os futuros contactos que acompanham 
o nascimento da EFORT foram depois continuados 
ainda por ele, no biénio seguinte (Presidente da SPOT: 
Dr. Alarcão e Silva). 

(1) Mesa Redonda com a participação dos presidentes de todas as Sociedades de Ortopedia da Comunidade Europeia, 
anteriormente agrupando o COCOMAC, ou Comissão Coordenadora das Sociedades de Ortopedia dos países do Mercado 
Comum Europeu que já organizara em Portugal as suas “X Jornadas Anuais” no seguimento do “XVII Congresso Luso-
Espanhol”, Estoril, 1987. 
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 A Federação é fundada em 1991 (e actualmente 
conta 39 países e suas 41 sociedades ortopédicas cientí-
ficas) tendo, desde a fundação, a atenção da SPOT que 
nomeia seu Delegado Representante o Dr. Manuel Cas-
siano Neves. É com este que as relações se consolidam. 
Já no ano de 2000 a sua influência junto aos membros 
de outras nacionalidades (no Board da EFORT) foi tão 
notável que obtém destes a concordância para que o 7º 
Congresso se realize em Portugal, em 2005 [assunto já 

referido atrás, no Mandato do Prof. Rodrigues Gomes]. 
Assim, a SPOT fica a dever-lhe a concretização do seu 
mais elevado anseio: alcançar, para os seus membros, 
caminho para a internacionalização e o reconhecimento 
pelos demais colegas europeus do seu valor, individual 
e colectivo, na prática clínica e progresso científico da 
Ortopedia. 

7º CONGRESSO INTERNACIONAL DA EFORT

 Decorreu durante a Presidência de M. Cas-
siano Neves, de 4 a 7 de Julho de 2005 em Lisboa 
(Centro de Congressos) e foi um sucesso. Contou com 
mais de sete mil  participantes, o maior em número até 
então, mas que se irá repetir nos seguintes, pois foi tão 
exemplarmente realizado pela Comissão Organizadora
Local, de que M. Cassiano Neves foi Chairman, que 
determinou o gold standard do que passariam a ser os 
Congressos da EFORT, dando-lhes maior vitalidade, 
bem como contagiou também a própria SPOT. Ma-
nuel Cassiano Neves assim o acredita  e cita exemplos 
posteriores, com altruística vaidade: no 9º Congresso 
da EFORT (2007, Florença) «não há dúvida nenhuma 
que o congresso em Lisboa teve um impacto para a nossa 
Sociedade ao nível da Europa, e vem demonstrar exacta-
mente a importância destes congressos europeus, que 
constituem, por assim dizer, o palco para a apresentação 
das pequenas Sociedades, como a nossa. Teve reflexo no 
número de trabalhos enviados ao congresso de Florença, 
bem como no número de trabalhos aceites, quer nos pa-
pers»; no 10º Congresso da EFORT (2010, Madrid) «dos 
cinco melhores trabalhos apresentados, dois eram portu-
gueses»; no 12º Congresso (2012, Copenhaga) destaca 
«Portugal ter sido o sétimo país em termos de resumos 
enviados, com 108 trabalhos apresentados» [excertos 
de duas entrevistas à revista INFORMA da SPOT]. No 

17° Congresso (2017, Viena) «Portugal foi o segundo país 
com maior número de abstracts submetidos para apre-
sentação, logo a seguir à Inglaterra» e o 20° Congresso 
da EFORT (2019) decorrerá, uma vez mais, em Lisboa 
[duas notícias da INFORMA, nº 15, pág. 5].  Mais:  desde 
2008, ano do XXVIII Congresso Nacional, a SPOT pas-
sou a incluir um “Fórum EFORT”, além dos seus clás-
sicos “Tema” e “Mesa-redonda”.

 Manuel Cassiano Neves assumiu o cargo de 
Secretário Geral da EFORT nos biénios de 2008-09 e 
no seguinte, 2010-11. Em 2012-13 foi Vice-Presidente 
e no biénio seguinte, 2013-14, iniciado com o 14° Con-
gresso em Istambul, torna-se Presidente da EFORT. É 
sua opinião, expressa em 2012, que a «qualidade cientí-
fica, o número de participantes e o espaço de exibição 
demonstram que o Congresso Anual da EFORT começa a 
ser uma alternativa válida à reunião da Academia Ameri-
cana de Ortopedia.» 
Se tal se confirmar, foi muito pelo seu mérito, com o 
7º Congresso da EFORT em Lisboa (2), de 2005 onde 
e pela primeira vez o número de participantes atingiu 
(ultrapassou) os sete mil, número que se tornaria habi-
tual nos Congressos seguintes. É efectivamente por ele, 
pelo seu relevante papel, que a nossa SPOT abandona 
de vez a situação de ’paróquia’ isolada num remoto ex-
tremo da Europa e se internacionaliza com entusiasmo e 
naturalidade. Acabou-se o seu primeiro meio século de 
isolamento geográfico em que apenas alguns dos seus 
membros, heróicas individualidades ‘emigrantes’ por 
iniciativa e risco pessoal, iam conhecer o “mundo or-
topédico”. Agora, até os Internos da Especialidade dos 
hospitais portugueses se integram nos EFORT Spring 
Travelling Fellowship em visitas guiadas, não a um ou 
outro hospital de países europeus, mas sim conhecendo 
com profundidade a realidade dos melhores hospitais 
ortopédicos em determinados países. Os Sócios 
Titulares da SPOT, estes integram já, como hábito ou 
quase rotina, lugares de direcção e honorabilidade  em 
diversas outras Associações Ortopédicas Europeias, 
além da EFORT. 

 Neste novo e fértil terreno, desabrocha de tal 
modo a criatividade científica da Sociedade que esta se 
torna – também – um “atractor ortopédico europeu” 

(2) Em sinergia com o então Presidente Prof. George Bentley, já figura tutelar da Ortopedia Europeia, que iniciara a sua 
brilhante carreira no Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford, no início da década de 1970, por muitos de nós bem conhecido.
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para países lusófonos de além-mar, como é focado em 
mandatos presidenciais seguintes. Obrigado por tudo 
isso, Manuel Cassiano Neves.

XXV CONGRESSO NACIONAL, 26-28 de Outu-
bro de 2005 (Vilamoura, Hotel Tivoli Marina).

 Foi organizado seguindo a Direcção uma opção 
original, perante o esforço científico exaurido quatro 
meses antes no 7º Congresso da EFORT: encarregou 
as nove Secções da SPOT (Pé e Tornozelo, Ombro 
e Cotovelo. Punho e Mão, Anca, Joelho, Biomecânica, 
Coluna, Tumores, Ortopedia Infantil) de desenvol-
verem os seus temas com autonomia e responsabili-
dade directa (3) . Este Congresso teve, por isso, como 
subtítulo: 

ENCONTRO DAS SECÇÕES. 
 Tal como iniciara o anterior Presidente (Dr. J. 
de Mesquita Montes) deu-se a cada secção a possibili-
dade de convidar um conferencista estrangeiro. Como 
novidades houve diapositivos para voto electrónico e 
mais numerosos prémios científicos aos trabalhos apre-
sentados. 
 O número de participantes foi 850, houve 127 
comunicações livres e 164 posters.

 Algumas das Comissões de Trabalho criadas 
no mandato anterior (J. Mesquita Montes) tiveram rea-
lização em 2005 e outras foram agora criadas. 
Destacam-se aqui as novidades:

REGISTO PORTUGUÊS DE ARTROPLASTIAS 
(RPA) - Fundada durante este XXV Congresso Nacional, 
progrediu, expandiu-se e perdurou nos anos seguintes, 
sobretudo a partir de 2008 com o Dr. José Costa Ri-
beiro, assumido entusiasta das suas potencialidades.

COMISSÃO DOS INTERNOS DO INTERNATO 
COMPLEMENTAR DE ORTOPEDIA E TRAU-
MATOLOGIA - Criada no Mandato anterior, vai mu-

dar o nome para Comissão de Internos da SPOT 
(CI-SPOT);  no próximo Congresso Nacional (2006) 
formaliza-se e progride nos anos (e Mandatos Presiden-
ciais) seguintes.

COMISSÃO DE ENSINO DA SPOT - Organiza o 
1º Curso do Programa Nacional de Apoio ao 
Interno Complementar de Ortopedia (PNAICO), 
que em três anos (2005, 2006 e 2007) atingirão o 
número de 15 Cursos, o Programa é liderado pelo 
Prof.  Jorge Mineiro.

EPÍLOGO

 Tal como começa a sua resenha biográfica “Per-
fil”, na “Crónica da Sexta Década da SPOT” [Paulo Felicís-

simo, pág. 79, SPOT, 2012], «Se Manuel Cassiano Neves 
pudesse eleger apenas um ano como marco da sua car-
reira […] esse ano seria, provavelmente, o de 2005. Não 
só porque assumiu a Presidência da Direcção da SPOT 
[…], mas também porque, depois de todo um percurso 
ascendente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que 
considera a sua escola, abraçou, nesse mesmo ano, o Ser-
viço de Ortopedia do Hospital Dona Estefânia […].»

 Creio muito feliz este começo, bem como o 
excerto de um frase sua na continuação: «- É uma fe-
licidade chegar aos 50 anos e fazer exactamente aquilo 
que gosto. Trabalhar com crianças é fascinante.» O 26º 
Presidente da SPOT, que antes dedicara tanto à Secção 
de Ortopedia Infantil, é agora o responsável Director de 
um Serviço Hospitalar de Ortopedia Infantil.

Mas é seguro que Manuel Cassiano Neves ainda tem 
muito para dar à SPOT e não só (por exemplo: é o 
Coordenador Nacional do Registo da Displasia de De-
senvolvimento da Anca que em apenas dois anos – 2012 
e 2013 – aumentou quatro vezes os seus registos). Isto, 
tudo o acima escrito, está longe de ser a biografia final 
da sua brilhante carreira médica…

(3) Esta acção, semelhante a outra no Mandato anterior, consolidam uma viragem histórica na SPOT: na Direcção Científica 
dos Congressos Nacionais, as Secções e os Grupos de Estudo passam a ter um papel de primeira linha, responsável pelo 
importante salto qualitativo no valor científico e participativo.





 

Abel Trigo Cabral  
27º Presidente da SPOT

2006
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2006 - Abel Trigo Cabral

ABEL VITORINO TRIGO CABRAL

Prof. Doutor Abel Trigo Cabral

27º Presidente da SPOT

2006

 «Quase a completar os seus 75 anos, após 
prolongada doença, faleceu o Prof. Abel Trigo Cabral 
[05/04/2016]. Personalidade marcante da Ortopedia por-
tuguesa, cultivou amizades e foi por todos estimado. De 
facto, as suas grandes qualidades humanas e o seu forte 
carácter transmontano aliavam-se a uma enorme capa-
cidade de trabalho e a um grande rigor científico.» Com 
estas palavras começa o in memorian escrito pelo 
Dr. José Neves e publicado na revista de divulgação da 
SPOT ORTONONÍCIAS. Mais adiante, acrescenta: 
 «Dedicou toda a sua vida ao ensino e aos doen-
tes, pelo que as suas capacidades humanas e técnicas 
foram um exemplo e deixaram marcas indeléveis. Deixou 
uma vasta obra científica apresentada e publicada em 
Portugal e no estrangeiro. O Prof. Trigo Cabral fez escola e 
deixou discípulos e amigos em Portugal e lá fora. Recordo a 
sua relação com a Ortopedia francesa, iniciada em 1975, 
após a sua estadia em Paris, no Serviço do Prof. Ramadier. 
Esta ligação foi contínua e, durante mais de 20 anos, foi 
o correspondente português da Revue de Chirurgie Ortho-
pédique et Traumatologique. Em 2012, foi distinguido pela 
SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique), com o título de Membre d’Honneur.»

AS ORIGENS TRANSMONTANAS DO PROF. 
TRIGO CABRAL
 «Transmontano», destaca acima o Dr. José 
Neves. Abel Vitorino Trigo Cabral nasceu a 24 de Maio 
de 1941 em Fonte Longa, Carrazeda de Ansiães (Dis-
trito de Bragança). Seu Pai, o Dr. Victorino Cabral de 
Sampaio, também natural de Fonte Longa, formara-se 
na Faculdade de Medicina do Porto em 1924. Exerceu 
clínica em Carrazeda de Ansiães (no centro da Vila havia 
um pequeno hospital mais parecido com um posto de 

socorros, onde – depois da formatura - iniciou a prática 
clínica ajudando seu tio por afinidade, Dr. João Trigo 
Moutinho, médico e grande proprietário no mesmo 
concelho), tendo também desempenhado funções de 
Delegado de Saúde do Concelho, Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia (1939 a 1972); nessa função con-
segue a construção de um novo edifício hospitalar, inau-
gurado em 1952 [Barroso da Fonte: “Dicionário dos mais 

ilustres Transmontanos e Alto durienses”, Volume 3].

 Seu Pai, como proprietário agrícola, é nomea-
do Presidente do Grémio de Vitivinicultores e Delegado 
à Casa do Douro; a família tinha propriedades na região 
do Douro, como o Casal agrícola da Fonte Longa (cas-
tanha, olival, pecuária) e a Quinta de Vinhais, no Seixo 
de Ansiães, Carrazeda de Ansiães, onde produzia vinho 
fino. Sua Mãe, a Exma. Sr.ª D. Isabel Túlia Trigo de 
Negreiros, era natural da Longra, freguesia de Barcel, 
no Concelho de Mirandela; filha de Joaquim Trigo de 
Negreiros e de Cândida da Conceição de Sousa Aze-
vedo. Teve 5 filhos, dos quais dois médicos (o Dr. Abel 
Vitorino Trigo Cabral e o Dr. Joaquim José Trigo Cabral 
Sampaio que morreu na década dos 30 anos de idade, 
vítima de “tetralogia de Fallot”); sua Mãe, também ori-
unda de família de abastados agricultores, tinha quatro 
irmãos, um dos quais se tornou notável no país: o Dr. 
Joaquim Trigo de Negreiros, advogado e magistrado, 
polígrafo também, que para além de diversas funções e 
cargos públicos foi Ministro do Interior de 1950-1958 .

A CARREIRA MÉDICA E ACADÉMICA DO 
PROF. TRIGO CABRAL
 Licenciado pela Faculdade de Medicina do Por-
to em 1966, concluiu o Internato Complementar de 
Ortopedia no Serviço do Prof. Carlos Lima em 1972 
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e três anos depois frequentava já um estágio em Paris, 
no Hôpital Ambroise-Paré, no Institut  de La Main e no 
Hôpital Necker - Enfants Malades, um vínculo de proxi-
midade à Ortopedia Francesa que manteve toda a vida 
profissional e que o tornaria no primeiro português elei-
to membro honorário da Sociedade Francesa de 
Cirurgia Ortopédica e Traumatológica. 

 Assim, Trigo Cabral muito contribuiu para os 
fraternos laços de amizade entre a SPOT e a sua con-
génere gaulesa. Foi em uma das suas frequentes visitas 
que aprimorou os estudos da sua Tese de Doutoramen-
to, concluída em 1983. Como membro do quadro do 
Serviço de Ortopedia do Hospital de S. João (Porto), 
hospital a que sempre pertenceu, percorreu com brilho 
toda a sucessão de concursos até ao topo de carreira 
(Chefe de Serviço em 1989), sendo Director do Ser-
viço em 2002. 

 A sua carreira académica, igualmente brilhante, 
percorreu-a concomitantemente sucedendo com todo 
o mérito a Regente da Cadeira de Ortopedia da Facul-
dade de Medicina do Porto, tendo com antecessores 
Carlos Lima, José Oliveira e Luís Almeida. Aposentou-
se aos 69 anos de idade, mantendo-se activo na clínica 
privada, mas foi breve o intervalo até à sua última luta, a 
mais longa e sofrida de todas, a única que não venceu, 
como a maioria de outros que também a defrontaram: 
a neoplasia do pâncreas. Nesses anos de luta final, doou 
a sua grande biblioteca científica ao Serviço de Ortope-
dia do Hospital de Macedo de Cavaleiros.

CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA 27ª PRESIDÊNCIA

- Sócio Titular n.º 337
- Vogal da Direcção (1983-84)
- Vogal do IX Congresso da SPOT (1984)
- Vogal da Direcção (1985-86)
- Vogal do X Congresso da SPOT (1986)
- Presidente do Conselho Fiscal (1987-88)
- Vice-Presidente do XVII Congresso Luso Espanhol   
   (1987)
- Vogal fundador da Secção da Anca (1990)
- Vogal da Secção de Patologia Infantil (1991-92)
- Presidente - Eleito da Direcção (2005)

No seu Mandato como Presidente da SPOT em 
2006:

APOIO ÀS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS DI-
RECTORES DE SERVIÇO DO NORTE - Estas Reu-
niões vinham já de anos anteriores; a ideia inicial fora 
do Prof. José Oliveira, então Director do Serviço de 
Ortopedia do Hospital de S. João e sempre tiveram 
um carácter muito especial e estimulante: o conclave 
de Serviços destinava-se exclusivamente à análise fran-
ca, periódica e conjunta dos ortopedistas de Serviços 
próximos (neste caso, os do Norte do país) de casos 
de insucesso ou medíocre resultado final do tratamento 
efectuado que - como nenhuma outra matéria – a sua 
apresentação permitia um real progresso científico na 
reflexão conjunta. Era, entre nós, uma forma inovadora 
de abertura e lealdade científica, sem outros compro-
missos que a análise dos fracassos e a reflexão sobre as 
causas, bem como sua correcção.

 Como seu herdeiro intelectual, o Prof. Trigo 
Cabral, agora sendo o 27º Presidente da SPOT,  deu-
lhes um maior impulso com a Direcção da Sociedade. 
Suspeito que o seu anseio profundo era ver a genera-
lização, por cópia do exemplo do Norte, às Regiões 
Centro e Sul, como aliás ficara decidido no XXV Con-
gresso Nacional de 2005 (provavelmente por sua in-
fluência, então como Presidente-eleito). Se assim era, 
tal não se verificou no seu Mandato (mas surgiram logo 
depois: a do Centro em 2007; a do Sul e Ilhas em 
2008), mas as Reuniões do Norte vivificaram e muito 
se deve à sua acção: como Coordenador, em quatro 
anos promoveu 16. Essas Reuniões perduram até à 
actualidade, variando apenas o Coordenador e o local 
(do Director de Serviço) dos próximos conclaves.

XXVI CONGRESSO NACIONAL (Outubro de 
2006, Porto, Centro de Congressos da Alfândega).

Convidados estrangeiros - Estiveram presentes 19 
convidados estrangeiros, que contribuíram com comu-
nicações.
Presidente de Honra - Prof. Luís de Almeida. 
Orador Convidado na Sessão de Abertura - Dr. 
Miguel Veiga, advogado, republicano, laico e político 
bem conhecido de todos (um dos fundadores do PPD, 
hoje PSD), portuense indefectível e excelente tribuno, 
que contribuiu com a sua elevada cultura para a análise 
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da sua Cidade no contexto actual da Saúde no país, 
o assunto genérico desta Abertura [escrevo isto em 
25/02/2018, o próprio dia da sua morte, aos 80 anos 
de idade].
Tema – “Cartilagem do joelho: da fisiopatologia ao 
tratamento”. Responsável: Dr. Alberto Lemos.
Mesa-redonda – “45 anos de Ortopedia Infantil”. 
Responsável: Dr. J. Mesquita Montes.
O 26º Congresso teve 637 participantes, 159 comuni-
cações livres e 140 posters.
Jantar de Encerramento - [o antigo e formal “Jantar 

de Gala” com que sempre terminavam os Congressos Na-

cionais, que teve o seu último cumprimento protocolar em 

1978 na Madeira, no 6º Congresso Nacional] decorreu 
na Sala Grande da antiga Alfandega, completamente 
repleta por mais 650 convivas, cujas mesas – agrupando 
dez pessoas – tinham uma deliciosa reminiscência de 
tempos passados: um candelabro metálico (imitação 
de prata lavrada) com cinco genuínas velas acesas, que 
permitiram sala semi-obscura durante a actuação da fa-
dista Kátia Guerreiro. Não se viram “mangas de camisa” 
nem roupa “quase desportiva”, algo bem diferente dos 
Congressos em Vilamoura. Como sempre foi costume, 
houve discursos, passagem de testemunho ao novo 
Presidente e distribuição dos usuais prémios científicos. 
(1)

EPÍLOGO

 Abel Trigo Cabral, tal como Adrião Proença, 
pouco tempo sobreviveram aos seus  Mandatos, man-
dato aquele ele recordou em 2010:

 «Quando chegamos a uma determinada época 
da vida [vida que ele sabia breve pois já iniciara a doença] 
e com um percurso profissional que consideramos de al-
gum interesse, uma das nossas aspirações – não nego – é 
contribuir, através de um grupo científico, para a profissão 
que abraçámos aos longo da vida. […] E foi com orgulho 
que cheguei a presidente da SPOT.»

 Hoje homenageio-o com gosto e renovo 
na memória a fraterna amizade, sabendo desta frase. 
Por muitos anos afastei-me da SPOT por uma outra sua 
frase, pronunciada em finais de 2003 (fazíamos rotinei-
ros almoços mensais a quatro: ele, o Prof. Luís Almeida 
o Prof. António Oliveira e eu, frase que todos nós ouvi-
mos) quando ele, de modo súbito e forçado me disse: 
«- Luís Serra, não conheço os seus propósitos, mas aviso 
desde já que me vou candidatar a Presidente da SPOT.» 

 Respondi-lhe, perante o silêncio que tal frase 
descontextualizada provocou, que fazia muito bem, 
que avançasse e tivesse sucesso, engolindo então que 
essa candidatura deveria pertencer-me por direito e 
mérito, embora eu nem sequer ainda pensara nela. 
O modo peremptório e altaneiro «de me avisar», esse 
causou-me mágoa que, para tentar proteger a fraterni-
dade ferida (2), virei contra a Sociedade, isolando-me 
voluntária e irredutivelmente desta. 

 É deste meu reflexo ‘mesquinho e dos pequeni-
nos’, que agora me penitencio publicamente, salvaguar-
dando no meu interior a memória de Abel Trigo Cabral.

(1) Os dois Prémios da SPOT mais celebrados (e mais valiosos também: cada um no valor de 3 700 €) eram desde há 
longos anos já – e continuarão a ser no futuro - o “Prémio Jorge Draper Mineiro” e o “Prémio Carlos Lima” atribuídos em 
anos alternados nos Congressos Nacionais. Neste congresso coube a vez ao “Prémio Carlos Lima”, o que deve ter sido um 
particular prazer para Trigo Cabral. 

(2) Talvez por acaso, a partir daí e para sempre, esses almoços ou jantares mensais passaram a ser apenas de três: 
o Prof. Luís Almeida, o Prof. António Oliveira e eu.





 

Jorge Seabra  
28º Presidente da SPOT

2007
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2007 - Jorge Seabra

JORGE FREITAS SEABRA

Dr. Jorge Seabra

28º Presidente da SPOT

2007

 De Jorge Freitas Seabra, o 28º Presidente da 
SPOT, começa-se por dizer que é uma personalidade 
cativante porque multifacetada nos interesses intelectu-
ais e sociais, evocando-lhe de imediato o epítome de 
humanista, que não vive fruindo apenas as sua próprias 
qualidades mas um activo altruísta, empenhado no 
bem do próximo que apoia com toda a força dos seus 
méritos. 

 Nasceu em 1946, em dia de Natal e em 
Aveiro. A sua ligação definitiva a Coimbra começa com 
a frequência da Faculdade de Medicina. Fundou uma 
‘república’ onde predominavam alunos vindos dos países 
africanos de expressão portuguesa chamada “Kimbo dos 
Sobas” e onde ele próprio viveu e criou laços fraternos 
ao longo de nove anos. Participou activamente nas lutas 
estudantis, nomeadamente durante a Crise Académica 
de 69, tendo sido eleito para a Direcção-Geral da As-
sociação Académica de Coimbra nos anos 70 e 71. 

 Julgo que Jorge Seabra será o único ex-Presi-
dente da SPOT que teve, no seu devotado historial 
de luta e empenho social, a pena de prisão e tortura 
em Caxias e que, em 1972, foi julgado num tribunal 
plenário (político) do Porto. É além do mais, uma distin-
ção de democrata precoce, quase juvenil.

 Sendo candidato pela Oposição Democrática 
em 1973 pelo Distrito de Coimbra – o “III Congresso 
da Oposição Democrática” decorria em Aveiro nesse 
ano - uma carga da polícia de choque atacou na rua os 
congressistas e simpatizantes em romagem ao túmulo 
de Mário Sacramento, médico e escritor que morrera 
em 1969. A intervenção da polícia de choque acabou 
por causar vários feridos e deixar, até hoje, em Aveiro 
a “memória heróica” desse Congresso e a aura “de ci-

dade da Liberdade” que lhe deu então o país. Esse in-
cidente tornou-se um dos sinais da agonia definitiva da 
“Primavera Marcelista”.

A Carreira Médica

 Acabada a sua formação geral, não enveredou 
de imediato pelo Internato Complementar em Orto-
pedia, no Hospital Universitário de Coimbra. Corrigiu 
depois a primeira opção, a Radiologia, que o atraiu 
pela ciência aplicada a técnicas de diagnóstico inovado-
ras mas à qual faltava o directo e empenhado afecto 
na terapêutica aos doentes. E quem é mais indefeso e 
perdurável vítima, nessa luta omissa, que as crianças? 

 É em 1976, como Interno Complementar de 
Ortopedia, que ingressa no Serviço de Ortopedia do 
Centro Hospitalar de Coimbra (CHC) - Hospital dos 
Covões, tendo como Director o Dr. Adriano Pacheco 
Mendes (Sócio Titular nº140 da SPOT). No ano se-
guinte (1977) o Serviço do CHC alarga-se ao recém-
inaugurado Hospital Pediátrico de Coimbra onde traba-
lhou rotativamente até ser especialista. 

 De 1980 a 1982 ocupou o lugar de especia-
lista no Hospital Distrital da Figueira da Foz (Director. 
Dr. Jorge Andrade), e em 1983 regressou a Coimbra 
como primeiro especialista fixo no Hospital Pediátrico 
de Coimbra e responsável pelo seu Serviço de Orto-
pedia que integrava, como “unidade infantil”, o Serviço 
de Ortopedia do Centro Hospitalar de Coimbra, sob a 
direcção do Dr. Adriano Pacheco Mendes, uma perso-
nalidade afável, cheia de simpatia, para todos aqueles 
que o conhecemos – que morreu, em 24/07/2016.  
O seu In memoriam, como não poderia deixar de o 
ser, é da autoria de Jorge Seabra, que aí recorda: «Esta 
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é uma obrigação de quem muito ficou a dever à sua dis-
ponibilidade de partilhar os conhecimentos de uma forma 
paciente e afectiva, num tempo que atravessou os anos 
70 a 90 do século passado, em que se criou e desenvolveu 
o Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar de Coim-
bra, de que o Dr. Pacheco Mendes foi a pedra angular e 
primeiro director. Essas décadas de ligação mais estreita 
aprofundaram uma cumplicidade vivida em noites de ser-
viço, com o sono gasto em cadeiras reclinadas ou colchões 
estendidos no chão, operações, consultas, jornadas e con-
gressos, estágios na Fundação Jimenez Diaz de Madrid 
ou no Hospital for Sick Children de Londres, em voos para 
Macau, com cursos, consultas e cirurgia na bagagem.” 
[publicado na revista ORTONOTÍCIAS n°15, da SPOT].

 Jorge F. Seabra veio a atingir o topo da carreira 
como Chefe de Serviço em 1991 e, quando, em 1994, 
o Serviço de Ortopedia do Hospital Pediátrico se tor-
nou independente por despacho do Director Geral dos 
Hospitais, passou a ser o seu Director, cargo que man-
teve até à data da sua aposentação, em Julho de 2012.

 Nessa qualidade, Jorge F. Seabra pertenceu a 
numerosos júris em outros hospitais do concurso para 
o grau de Chefe de Serviço, como em 2006 no Hos-
pital Divino Espírito (Açores), sendo Director do Ser-
viço de Ortopedia (e Chefe de Serviço) desse hospital o 
Dr. Manuel António Carvalho Simões, Sócio Titular da 
SPOT n.° 557, anteriormente Ortopedista no Hospital 
de Amarante. 

 Ao longo do seu cargo de Director do Serviço 
de Ortopedia do Hospital Pediátrico de Coimbra man-
tém com fulgor os “Cursos Básicos de Ortopedia Infantil”, 
com o patrocínio científico da SPOT e da sua Secção de 
Estudo de Ortopedia Infantil (SEOI) que vinham de an-
tes (a primeira edição ocorreu em 1985) e continuarão 
até à actualidade. 

 Já aposentado, tem sido convidado de Honra 
dos  Cursos Básicos de Ortopedia Infantil realizados. 
O Dr. António Gabriel Matos (Sócio Titular da SPOT  
n°666) é o seu sucessor. 

Autor de Livros Científicos e Romances de 
Ficção 
 Em 1995, publica “CONCEITOS BÁSI-
COS DE ORTOPEDIA INFANTIL”, volume com 
261 páginas [edição da “Associação de Saúde Infantil de 

Coimbra”] o primeiro livro português sobre Ortopedia 

Infantil onde o seu valor didáctico como cirurgião or-
topédico infantil se revela precioso para os colegas. A 
1ª Edição rápido se esgota, a 2ª Ed. aparece em 1997 
e depois há ainda a 3ª Ed. em 2001. Em 2012, Jorge 
Seabra reescreve a obra actualizando-a e elevando o 
seu nível científico, dando-lhe um novo título: “ORTO-
PEDIA INFANTIL – O FUNDAMENTAL” [edição 

A.S.I.C., 512 páginas], alargando os destinatários segun-
do informa na contracapa: “Um livro para todos os que 
prestam Cuidados de Saúde a crianças e adolescentes.” 
Feito notável.

 A sua vocação literária não se esgota em artigos 
científicos ou em livros de texto, também o romance de 
ficção o atrai:
 Em 1999 escreve “Anos de Eclipse” [editora: 

Campo das Letras; 208 páginas], com 2ª Ed. em 2001 
[editora: Lápis de Memórias, 256 páginas] e 3ª em 2011.
 Em 2002 publica “O Tempo só falta no Fim” [edi-

tora: Campo das Letras; 272 páginas], com 2ª Ed. no ano 
seguinte.
 Em 2007 é a vez de “O Cão Andaluz” [editora: 

Calendário; 262 páginas] que recebe o Prémio Fialho de 
Almeida da “Sociedade Portuguesa de Escritores e Artis-
tas Médicos” (SOPEAM).

Pioneiro na SPOT na Cooperação Activa com 
os Países Africanos Lusófonos

 Como Sócio Titular n°398 da SPOT e pela sua 
carreira hospitalar como cirurgião ortopédico de crian-
ças, fora vogal da Secção de Ortopedia Infantil (OI) de 
1989 a 1992  e Coordenador desta, de 1997 a 1999, 
além de participar ou organizar variadas reuniões cientí-
ficas e em 2006 é Presidente-Eleito da SPOT.

 Mas é em 1992, quando ainda Vogal de Secção 
de OI, que inicia a sua extraordinária tarefa nos países 
africanos, resultantes da descolonização portuguesa. 
Jorge Seabra sabia bem como desta resultara uma perda 
de quadros médicos que exaurira a cobertura sanitária 
em todos eles, deixando a população sem recursos em 
Especialistas, como – sua principal competência - em 
Ortopedia Infantil. Desenvolve projectos de coopera-
ção e nesse ano de 1992 começa a deslocar-se a Cabo 
Verde, ao Hospital Batista de Sousa para consultas e 
cirurgia. Progressivamente alarga a sua influência a Ango-
la e Moçambique onde, por exemplo, também introduz 
o, então inovador, método incruento do tratamento do 
pé boto, proposto por Ponseti (de 1963, mas só mais 
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de duas décadas depois com difusão mundial) baseado 
no ‘retorno’ à manipulação e gessos, eventualmente as-
sociando a tenotomia do tendão de Aquiles, com clara 
vantagem sobre o então corrente tratamento cirúrgico 
radical e que lhe mereceu dizer em 2012, numa entre-
vista: «Há mais de 100 crianças africanas que já não vão 
passar a vida com os pés deformados» [retirado de: “Cró-

nica da Sexta Década da SPOT 2001-2010”, pág. 109: Paulo 

Felicíssimo, SPOT, 2012].

SOCIEDADE ORTOPÉDICA DE LÍNGUA POR-
TUGUESA (SOLP) - Mais tarde, 2007, já como Presi-
dente da SPOT e Presidente do 27° Congresso Nacio-
nal, convida seis ortopedistas dos PALOP (Moçambique, 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe) que, junto com o 
representante do Brasil (e Presidente da SBOT),  fun-
dam esta Sociedade, a SOLP, culminando um velho e 
incipiente projecto titubeado por muitas nossas ante-
riores Direcções mas que só Jorge Seabra,  pelo in-
teresse demonstrado ao longo de anos, sobretudo 
no generoso “trabalho de campo” já exercido nestes 
países, tinha envergadura e credibilidade para lhe dar 
sucesso. É nesse contexto, que, como Presidente 
da SPOT, cria também uma bolsa de estágio de cur-
ta duração em Portugal para ortopedistas dos PALOP. 

Acção como 28° Presidente da SPOT, ano de 
2007, as Novidades
No seu mandato surgiram ainda várias outras novidades:

GRUPO DE ESTUDO DA CARTILAGEM, PRE-
VENÇÃO E TRATAMENTO DA ARTROSE 
(GECA) – Então criado e sendo seu Coordenador o 
Dr. João Salgueiro. A ideia surgira em 2006.

GRUPO DE ESTUDO DO TRAUMA (GET) - Pri-
meiras diligências para sua criação, que se instituciona-
liza no mandato seguinte.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CIENTÍ-
FICA COM O INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL - Assinado em 28/03/2008, 
abrindo a possibilidade ao treino cirúrgico ortopédi-
co em cadáver, assunto de primeira importância. (1)  

PRÉMIO CARREIRA – Criado para personagens da 
indústria nacional com relevância na ortopedia, atribuí-
do neste XXVII Congresso ao Sr. Artur Salgado. No ano 
e Congresso seguintes (Mandato de Jacinto Monteiro) 
o prémio foi atribuído ao Eng. João Joaquim da Costa, 
representante em Portugal da AO [que já faleceu - 1 de 
junho de 2017].

EFORT SPRING TRAVELLING FELLOWSHIP 
- Organização coordenada pelo Dr. José G. Consciên-
cia, Tesoureiro da Direcção da SPOT) que reuniu 16 
jovens ortopedistas vindos de onze países, testemu-
nhando de 27 de Maio a 3 de Junho de 2007, em Lis-
boa, Coimbra e Porto, os avanços da ortopedia nacional.

REVISTA “OSTEÓFITO” - No mandato de Jorge 
Seabra, tal como no de muitos outros Presidentes da 
SPOT sentiu-se a imperiosa necessidade de aprofundar 
a comunicação com os seus sócios, lançando a publica-
ção regular não científica de informação e actualidade 
da SPOT que teve quatro valiosos números e foi para-
digma desse anseio comunicativo, poucas vezes antes 
alcançado, mas logo depois continuado com outra.

 Mas o seu Mandato teve ainda o cunho de ou-
tra originalidade, reflectindo o seu muito pessoal pendor 
humanista: Lançou-se no seu 27° Congresso Nacional, 
e prolongou-se até 2010 a exposição “Para Além da 
Ortopedia”, que visava mostrar as outras ocupações 
e hobbies dos Ortopedistas, nesta exposição figuraram 
obras artísticas como as suas pinturas (obras de Jorge 
Seabra).

XXVII CONGRESSO NACIONAL (Novembro de 
2007, Vilamoura e uma vez mais: Hotel Tivoli Marina). 

Mensagem do Presidente -«Este ano, contamos ain-
da com o esforço dos nossos colegas do mundo lusófono, 
que connosco vêm participar numa sessão científica e no 
acto fundador da Sociedade dos Ortopedistas de Língua 
Portuguesa.» [excerto do Programa; o tópico foi referido 

acima]. 

Convidados Estrangeiros - 22, dos quais seis vin-
dos dos PALOP: Moçambique, Cabo Verde, São Tomé 
e Príncipe.

(1) Eu, L. Serra, por exemplo no Porto, fizera vários ‘estudos clandestinos’ em cadáveres entre os anos de 1976 e 1986, apenas 
por generosa autorização do Prof. Pinto da Costa - Director do Instituto local de Medicina Legal – uns para investigação 
biomecânica estrutural em fracturas do colo do fémur e fracturas de Colles, outros para treino cirúrgico, como o da “osteotomia de 
Sugioka” para a necrose idiopática da cabeça do fémur.
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Presidente de Honra - Dr. Henrique Delgado Mar-
tins, Sócio Titular da SPOT n°288.
Tema – “Biomecânica: novos desenvolvimentos na in-
vestigação científica”. Responsáveis: Fernando Fonseca, 
J. António Simões, Trigo Cabral.
Mesa-redonda – “Desvios Axiais e rotacionais dos 
membros”. Responsável: Jorge Seabra.
Comunicações dos países lusófonos – Oradores: 
Francisco de Almeida Cândido (Moçambique), Carlos 
Vieira Ramos (Cabo Verde) e Reynaldo Jesus-Garcia 
(Brasil).
O Congresso teve 703 participantes, 110 comunica-
ções livres e 233 posters.

Regularização das Cotas  - Cumprindo um dos 
pontos do seu programa, a Direcção da SPOT de 2007 
levou a cabo um trabalho complexo que levou à pro-
gressiva regularização das cotas em atraso há mais de 
uma década, estabelecendo bases para a sua cobrança 
futura. 

1º Encontro Ortopedia – Engenharia Biomecâni-
ca –  realizado em Coimbra, Janeiro de 2008, em co-
laboração com a Faculdade de Engenharia Mecânica da 
Universidade de Coimbra, com os Profs. Engs. Rogério 
Leal  e Nuno Rilo (o “2º Encontro” ocorreu já no Man-
dato seguinte, o de Jacinto Monteiro, iniciado em Março 
desse ano). A manhã era ocupada por palestras dos En-
genheiros Biomédicos; a tarde, para resposta às pergun-
tas dos Ortopedistas presentes, algumas curiosas como 
«- Porque não fabricam instrumentos de ajuda cirúrgica 
rádio-transparentes, por exemplo os ‘afastadores’?». (2) 

EPÍLOGO

Fica pois, aqui apenas em esboceto, quanto esta perso-
nagem é singular e brilhante na Ortopedia Portuguesa: 
o Dr. Jorge Freitas Seabra que recebeu a Medalha de 
Mérito da Ordem dos Médicos e é o actual Presi-
dente do “Conselho Nacional da Ordem dos Médicos 

para o Serviço Nacional de Saúde e Carreiras Médicas”.
Recordando o seu Mandato, em resumo coloquial, sin-
gelo e franco que tivemos em Março de 2018, Jorge 
Seabra desabafou o ênfase em, sobretudo dois factos, 
um com carinho, o outro com menos:

O PRIMEIRO, muito grato ao seu coração, é a sua di-
lecta “criatura”: a Sociedade dos Ortopedistas de Língua 
Portuguesa (SOLP) de é sócio nº 1, primeiro Presiden-
te da Assembleia Geral e em 2013 Presidente da Di-
recção. Esteve presente nas suas várias Reuniões, por 
tantos países lusófonos incluindo o Brasil mas sobretudo 
os Africanos; evitou ser Presidente antes dessa opor-
tunidade caber a quase todos os outros; agora costuma 
ser Convidado de Honra.

O SEGUNDO, foi o pesadelo durante o Mandato da 
cobragem das cotas atrasadas aos Sócios da SPOT [que 
ao longo da conversa, por duas vezes e com ar dramáti-
co, qualificou-o de «um trabalhão do caraças»], com a 
ajuda de um programa informático e o auxílio incrédulo 
do – mais que calejado por “experiências diletantes 
anteriores” - secretariado administrativo, secretariado 
que ele evoca com muito carinho. 
Julga ter conseguido recuperar algo próximo de 100 
mil € mas o grosso dessa trabalhosa colheita – se real-
mente alcançou tal valor - caiu já no regaço da presidên-
cia seguinte, a de Jacinto Monteiro. Esta é mesmo uma 
enfermidade que parece necessitar de tratamento em 
‘dose de cavalo’ que os estatutos da SPOT aliás per-
mitem, como a maioria das Sociedades Científicas (a 
exoneração dos ‘relapsos’ e ‘contumazes’ no esquecer 
dos pagamentos de cotas) só que isto ‘afronta o estatuto 
mental de médicos’…

Nota – Quase dez anos depois, no 35º Mandato de 2015-

16 (Prof. António Oliveira), tomou-se finalmente a decisão 

de eles – os que se atrasam a pagar quotas - terem os «seus 

direitos bloqueados».

(2) No Porto, desde 1975, embora fora do âmbito da SPOT– no Serv. Ortopedia do HGSAntónio - mantínhamos intensa 
colaboração com a Faculdade de Engenharia, que durou mais de duas décadas, com engenheiros especializados em óptica 
(laser na interferometria “moiré”), em metalurgia (corrosão dos implantes), em informática (podobarografia) e em mecânica 
(stress aplicado ao tecido ósseo e a materiais de osteossíntese). O Serviço de Oftalmologia da Universidade de Coimbra, 
também, com os engenheiros ópticos do laser. Desde finais da década de 1970 já colaborava com engenheiros ópticos em 
laser, na altura liderado pelo Prof. Cunha-Vaz, hoje fundador e Presidente da “Associação para Investigação Biomédica e 
Inovação em Luz e Imagem” (AIBILI), entidade privada sediada em Coimbra. Agora, já jubilado, em entrevista de 2017, 
Cunha-Vaz deixa a sua visão crítica sobre «a falta de sinergias a que ainda hoje, entre a Engenharia, Ciências Básicas e a 
Medicina, se continua a assistir em Portugal».



 

Jacinto Monteiro  
29º Presidente da SPOT

2008
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2008 - Jacinto Monteiro

JACINTO MANUEL MELO OLIVEIRA MONTEIRO

Prof. Doutor Jacinto Monteiro

29º Presidente da SPOT

2008

 Jacinto Manuel Melo Oliveira Monteiro nasceu 
em 16 de Setembro de 1949 em Ourique, no Alentejo, 
onde seu Avô Materno era médico nessa localidade, 
o Dr. Jacinto Manuel Oliveira, que cedo enviuvara e a 
quem sua filha (futura Mãe de Jacinto Monteiro) se man-
teve ligada enquanto solteira. Foi pois em Ourique que 
seu Pai, oriundo da Beira Baixa, da Família Robles Mon-
teiro, proprietários de terras em São Vicente da Beira, a 
conheceu e casaram [Nota - seu Tio-avô, Felisberto Manuel 

Teles Jordão Robles Monteiro era casado com Amélia Rey 

Colaço a grande Dama do Teatro português]. Ele, o seu Pai, 
solicitador de profissão, acompanhara a Ourique um 
seu Tio, devoto clérigo que ia residir na região a pedido 
do Bispo de Beja.

 Fez os estudos primários em Ourique, mas de-
pois o falecimento precoce de ambos os Pais, colocou-o 
num colégio interno em Lisboa onde fez os estudos 
liceais. Aos 17 anos começa a frequentar a Faculdade 
de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria, 
onde continuou depois de completada a licenciatura, 
no Internato Geral e Complementar optando então 
pelo de Ortopedia. Conheci-o em 1989 quando Jacinto
Monteiro era já um jovem especialista do Quadro do 
Serviço de Ortopedia de que era então Director o Prof. 
José Maria Vieira, que fora o 11° Presidente da SPOT 
(1977/78), sucedendo na Directoria do Serviço ao Prof. 
Jorge Draper Mineiro, falecido em1978. O Prof. José 
M. Vieira convidara-me nesse ano de 1989 para relatar 
no seu Serviço o tema da minha tese de doutoramento, 

do ano anterior, apresentando-me então o ‘jovem’ Ja-
cinto (com 29 anos de idade) de modo muito elogioso, 
apostando (esperançado) que também ele se haveria 
de doutorar e assim foi: em 1993. Cinco anos depois, o 
Prof. Jacinto Monteiro era já Professor Associado da FM 
da Universidade de Lisboa. Em 2001 torna-se Director 
do Serviço de Ortopedia do Hospital de Santa Maria 
sucedendo ao Prof. Rodrigues Gomes (e que fora 22º 
Presidente da SPOT no biénio 1999-2000). Em 2008 e 
em provas públicas ascende a Professor Catedrático. 
Este feito de Jacinto Monteiro ascende-o a uma elite 
académica muito restrita da Ortopedia Nacional: ele 
passa a ser o único Professor Catedrático de Ortopedia, 
aprovado em concurso e em exercício no país. O pri-
meiro fora o Professor Carlos Lima, em 1971, jubilado 
em 1991 e falecido em 1993, o segundo o Professor 
Norberto Canha em 1983, jubilado desde 1999, o ter-
ceiro o Professor José Oliveira, depois Luís Almeida e 
Trigo Cabral. O Professor Jacinto Monteiro será, pois, o 
sexto e o único em funções. Os demais não são “Pro-
fessores”, ou são apenas Doutorados ou, seguindo a 
carreira académica, prestaram apenas provas públicas 
para “Professor Extraordinário” nas suas Faculdades. (1) 
Obviamente que o Curriculum académico e científico 
de Jacinto Monteiro está repleto de trabalhos meritó-
rios cuja citação seria morosa e algo entediante para os 
leitores mais apressados. Não será feita; vamos concen-
trar-nos na sua actividade na SPOT como Sócio Titular 
nº 409:

(1) O título de “Professor Catedrático” pode também ser atribuído administrativamente pelas Reitorias, mesmo a simples 
Doutorados exercendo Regência lectiva da Cadeira de Ortopedia, neste caso são “Professores Catedráticos Convidados”, 
como foi o meu caso (L. Serra) até à aposentação; daí todo o ênfase aqui posto nas Provas Públicas. Creio que mesmo os 
Profs. Luís Almeida e Trigo Cabral não tiveram no final oportunidade de provas públicas, mas sim a elevação honorífica.
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CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA 29ª PRESIDÊNCIA
- Vogal do Conselho Fiscal (1989-90)
- Vogal Fundador da Secção de Patologia do Ombro
  (1990-94)
- Vogal da Direcção (1997-98)
- Vogal do XVII Congresso Nacional (1997)
- Vogal do XVIII Congresso Nacional (1998)
- Coordenador da Secção de Patologia do Ombro
  (1997-2000)
- Vogal da Direcção (2003)
- Presidente da Assembleia Geral (2005)
- Presidente eleito (2007)

No seu Mandato como Presidente da SPOT em 
2008:
 Ao longo do tempo da sua existência, agora já 
na sétima década, a Sociedade sempre teve o privilégio 
de Direcções devotadas ao seu progresso, norteadas 
uma ou várias linhas inovadoras que, com devoção e 
espírito de missão, tentaram sempre imprimir nos seus 
Mandatos, agora parecendo demasiado curtos para 
esse objectivo, quando passaram de biénio a apenas um 
ano, desde 2003. A Direcção liderada por Jacinto Mon-
teiro era a sexta a só dispor desse encurtado período 
de tempo. A ideia-mestra que motivara essa alteração 
estatutária em Assembleia Geral (já foi dito) motivara-a 
o desejo de aumentar o acesso aos cargos directivos de 
um número maior de Sócios na escala do tempo, já que 
estes atingiam agora o milhar e todos os hospitais de 
média dimensão, pelo menos todos os hospitais conce-
lhios do país, possuíam um Serviço de Ortopedia e não 
só os “hospitais centrais”. Alargar sim, mas democratizar 
também: o Vice-presidente da Direcção, que passava 
automaticamente a Presidente no mandato seguinte, 
deixou de ser nomeado pelo directório anterior mas 
agora por eleição directa do conjunto de Sócios, após 
candidatura pessoal. Por isso, a figura de Vice-Presidente 
foi substituída pela de Presidente Eleito.

INÍCIO DA REVISÃO DOS ESTATUTOS - A ideia de 
retornar à duração de um biénio para cada Direcção, 
já anteriormente esboçada no mandato de Mesquita 
Montes (25° Presidente) foi, no presente Mandato de 
Jacinto Monteiro, junto com outras alterações menos 
relevantes, concretizada e proposta e aprovada em As-
sembleia Geral, que decorreu no mandato seguinte.

MAIOR AMPLITUDE INFORMATIVA - Além de um 
novo boletim informativo, desta vez intitulado NOTÍ-
CIAS PRÉVIAS, que tem o objectivo de divulgar o seu 
28° Congresso Nacional, a SPOT começa a demonstrar 
empenho no contacto informático, criando um site na 
Internet para melhor acesso aos seus Sócios ou a orto-
pedistas estrangeiros, reflexo do alargar dos seus con-
tactos internacionais nos mandatos anteriores. 
EMPENHO NA DIMINUIÇÃO DA SINISTRALI-
DADE RODOVIÁRIA - É também um começo, a sua 
primeira acção na sociedade civil em geral, “virando-se 
para o exterior”, o que lhe abre um novo capítulo na 
consciência da sua importância e dever social. Esta inicia-
tiva, de luta na diminuição das vítimas polifracuradas em 
acidentes de trânsito, vai ser tema discutido no próprio 
28° Congresso Nacional e não só: é criado um folheto 
informativo à população (25 mil exemplares) que foi 
distribuído em Lisboa, Porto e Coimbra - já depois de 
terminado o Mandato - em Fevereiro de 2009 e que 
vai ter importantes réplicas no futuro (como, por exem-
plo, a Campanha contra acidentes vertebrais cervicais, 
ocasionados por mergulho em águas pouco profundas, 
iniciada em 2013, na sua nova página do FaceBook e em 
várias sessões públicas). 
Esta nova ambição da SPOT está bem plasmada na 
mensagem do seu 29° Presidente, Professor Jacinto 
Monteiro, no boletim NOTÍCIAS PRÉVIAS:  «O Congresso 
é a nossa resposta inequívoca perante a sociedade civil 
de que a Ortopedia portuguesa tem capacidade mobili-
zadora, está activa e afirmativa e quer ser interlocutora 
incontornável nas grandes decisões que digam respeito à 
Ortopedia» [“Crónica da Sexta Década da SPOT”: Paulo Fe-

licíssimo, pág. 114, SPOT, 2012].

XXVIII CONGRESSO NACIONAL (Outubro de 
2008, Hotel Tivoli Marina, Vilamoura).

 São convidadas 21 entidades estrangeiras das 
quais duas são representantes da EFORT, a European 
Federation of National Associations of Orthopaedics and 
Traumatology, uma representando a SECOT, outra a 
SBOT e ainda outra a SOFCOT, as nossas congéneres 
espanhola, brasileira e francesa, além de sete outras 
personalidades vindas de países lusófonos, incluindo o 
Presidente da SOLP, a Sociedade dos Ortopedistas de Lín-
gua Portuguesa, Dr. Carlos Augusto Vieira Ramos, de 
Cabo Verde, que fora Sócio Extraordinário n° 562 da 
SPOT, nos tempos da sua formação em Portugal. En-
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tre os restantes convidados, um veio dos EUA, outro 
do Japão. Este curto resumo dá a ideia dos novos ru-
mos que a nossa Sociedade agora cursava, com toda a 
naturalidade, nas relações internacionais. Mas não só; 
como acima foi dito, neste Congresso Nacional surgiu a 
novidade de um amplo debate: “O painel «Sinistralidade 
rodoviária – o flagelo continua»  moderado pelo jornalista 
José Carlos Castro […] tendo contado com a presença 
não só de ortopedistas, mas também de várias figuras 
de relevo na vida pública como José Trigoso (Prevenção 
Rodoviária Portuguesa) e Duarte Nuno Vieira (Instituto 
Nacional de Medicina Legal), entre outros” [excerto de: 

“Crónica da Sexta Década da SPOT 2001-2010”, pág. 115: 

Paulo Felicíssimo, SPOT, 2012].

 Outro tema abordado em Sessão Aberta foi 
“Turismo da Saúde”, da responsabilidade de João A. Car-
valho da Silva (Sócio Titular n°633) e participação de 
Uwe Klein (Medical Tourism Association).

Tema – “Traumatologia complexa do Cotovelo”. 
Responsável: Jacinto Monteiro.
Mesa-redonda – “Algodistrofia”. Responsável: João 
Gamelas .
Fórum EFORT – Foi o primeiro num Congresso Na-
cional da SPOT, directa consequência do 7º Congresso 
Anual da EFORT, realizado em Lisboa, em 2005. Ver-
sou “Artroplastias de revisão da Anca”, presidido por Rui 
Cabral e tendo a participação de dois convidados es-
trangeiros, representantes da EFORT.

REGISTO PORTUGUÊS DA ARTROPLASTIAS 
(RPA) - Neste XXVIII Congresso Nacional também foi 
apresentada a «versão experimental da ferramenta» 
destinada ao registo na presença de Gerold Labek, 
Presidente do “European Arthoplasty Register” (EAR).  
O projecto  RPA nascera de um desafio lançado pela 
EFORT (no seu 7º Congresso Anual em Lisboa), sendo 
liderado por Alberto Lemos (2005-2008) e depois por 
Costa Ribeiro. Logo no seu primeiro ano registou 9.300 
artroplastias em 82 dos 117 hospitais com Serviços de 
Ortopedia no país [“Crónica da Sexta Década da SPOT 

2001-2010”, pág. 274: Paulo Felicíssimo, SPOT, 2012].

SOCIEDADE ORTOPÉDICA DE LÍNGUA POR-
TUGUESA (SOLP): Esteve presente neste Congresso 
o Presidente da “Comissão Instaladora da SOLP”, Dr. 
Carlos Vieira Ramos (Cabo Verde) cuja intervenção 
começou nos seguintes termos: 

«Em primeiro lugar, queria agradecer à SPOT e, em par-
ticular, ao seu Presidente Prof. Jacinto Monteiro, o amável 
convite feito à Sociedade Ortopédica de Língua Portuguesa 
(SOLP) para participar no XXVIII Congresso da SPOT, e a 
colaboração que têm prestado à nossa Associação des-
de a sua fundação, há precisamente um ano, aqui em 
Vilamoura – Algarve» [refere-se ao 27° Congresso Nacional 

em 2007 sob o Mandato de Jorge Seabra].

«Com efeito, um punhado de ortopedistas oriundo dos 
países da CPLP [Comunidade de Países de Língua Por-
tuguesa] que participavam no Congresso da SPOT do ano 
passado, após uma firme resolução, decidiram criar a 
SOLP – uma organização que tem como objectivo prin-
cipal a promoção do desenvolvimento da Ortopedia e 
Traumatologia nos nossos países, aumentando assim o in-
tercâmbio técnico-científico através da partilha de conhe-
cimentos e da experiência desta área científica existentes 
no espaço lusófono.»
«A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa começa 
a ter uma presença mais marcante e relevante na arena 
internacional, o que exige desde já aos seus cidadãos uma 
melhor compreensão da importância e das vantagens re-
sultantes do facto de se expressarem na mesma língua, 
o que constitui, sem dúvidas, um factor de coesão e, ao 
mesmo tempo, um elo de conjugação de esforços para se 
atingir o patamar de desenvolvimento que os nossos países 
almejam.»
«Assim, os ortopedistas dos quatro continentes que falam 
o português, não podiam e nem podem ignorar, enquanto 
membros da sociedade civil, este processo histórico em 
curso, e contribuir eficazmente para a melhoria da saúde 
dos nossos povos.»

O Congresso teve 1.034 participantes, 352 posters e 
119 comunicações livres.

EPÍLOGO
Razões do sucesso do seu Mandato

 O Professor Jacinto Monteiro foi um excelente 
29° Presidente da SPOT porque revelou, para além da 
cultura científica e académica que possui em elevado 
grau, duas qualidades fundamentais como gestor e líder.

PRAGMÁTICA VISÃO DA REALIDADE 
 Encarou o ato de planejar como algo contínuo, 
gradativo, flexível e responsável, que não busca apenas 
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o desempenho no futuro, mas sim no presente. Em en-
trevista dada anos depois do seu Mandato, reflectindo 
sobre ele [na “Crónica da Sexta Década da SPOT 2001-

2010”, pág. 121: Paulo Felicíssimo, SPOT, 2012] explica 
porque nunca lhe ocorreu desarticular a continuidade 
da gestão com inovações diletantes e impulsivas: 
«- Efectivamente, os últimos mandatos da SPOT têm sido 
bastante sequenciais […]. Existe como um fio condutor, 
que dá alguma continuidade em relação à forma como 
cada presidente em exercício cumpre o seu mandato. 
[…] Devo salientar o trabalho de toda a Direcção. Os 
mandatos não só os presidentes. Recordo-me de que este 
foi um mandato com intervenção activa de muitos mem-
bros; a Direcção trabalhou de forma alargada com outro 
órgãos e Corpos Sociais da SPOT. E esse foi um ponto que 
considero muito positivo.»

CLARIVIDÊNCIA NA MISSÃO, PRESENTE 
E FUTURA
 Isto ficou claro já mesmo antes de ser empos-
sado, numa entrevista dada em 2007 ao OSTEÓFITO 
(revista de divulgação da SPOT), quando Presidente-
eleito, em que o enquadramento social do trabalho da 

SPOT era uma das suas preocupações, entendendo 
o espaço de acção dos ortopedistas portugueses num 
âmbito geográfico mais lato do que o espaço nacional: 
«- É preciso continuar a fazer crescer a ligação cada vez 
maior que temos com a Europa e com as sociedades eu-
ropeias, nomeadamente a EFORT, e as várias sociedades 
europeias de sub-especialidade. Este é o caminho natural 
da Ortopedia portuguesa, e a nova geração de ortopedis-
tas já percebeu esta necessidade, integrando grupos de 
trabalho de vocação europeia.»

 Mas, para o futuro Presidente da SPOT, o es-
paço de actuação da sociedade deve continuar a trans-
cender a dimensão europeia, porque “não podemos 
esquecer, também, as nossas ligações com a Lusofonia. 
Devemos ter um papel importantíssimo em relação à for-
mação, porque essa é a nossa vocação natural enquanto 
sociedade científica.”

 Aqui ficam estes pequenos excertos, lições 
simples mas eficazes para o modelo de gestão de uma 
sociedade científica contemporânea.



 

José Neves  
30º Presidente da SPOT

2009
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2009 - José Neves

JOSÉ DE MORAIS NEVES

Dr. José Neves

30º Presidente da SPOT

2009

 José de Morais Neves nasceu em 17 de janeiro
de 1945 no Porto, mas é mais um Ortopedista com ori-
gem transmontana (1): seu Pai era natural de Carrazeda 
de Ansiães  e sua Mãe, de Alijó (2). Mantém um estreita 
relação com as suas raízes tendo uma bela casa em 
Belver (casa na aldeia onde moraram seus Pais, próxi-
mo de Carrazeda) em uma edificação cujas fundações 
foram há séculos uma capela – uma das pedras de grani-
to do taipal da porta de entrada tem a data da edificação 
original, 1668 -  e mantém-se interventivo na vida cívica 
de Carrazeda de Ansiães, velando pela conservação do 
património histórico e cultural, tendo sido o dinamiza-
dor da instalação do Parque Internacional de Escultura 
de Carrazeda de Ansiães, o qual reúne trabalhos de 
relevantes escultores e é hoje uma referência nacional.

 Embora tenha respondido com simplicidade 
numa entrevista [a Madalena Barbosa, na revista INFOR-

MA; 12, SPOT, 2009] que seguiu Medicina porque «desde 
miúdo queria ser Médico» e que depois optou por Or-
topedia porque «tenho um certo jeito para a bricolage e 
acho que isso me impeliu a escolher esta especialidade», 
a verdade é que mesmo essa jornalista lhe suspeitou 

haver, pelos gostos profundos e paixão de esteta em 
várias áreas, pendor para Arquitecto capaz de renome 
especial na cultura e carreira de igual mérito, se exterior 
à Medicina. Mas talvez não – atrevo-me eu a dizer – 
porque José de Morais Neves, para realizar vocação e 
potencial em tal área, teria de ser ‘anacrónico’ a menos 
que fosse coevo de Francisco Keil Amaral (1910-1975) 
e pudesse – por exemplo – ter participado em 1961 
na 1ª edição da “Arquitectura Popular em Portugal” essa 
obra maravilhosa que Nuno Teotónio Pereira evocou 
num artigo em 1995 [Jornal PÚBLICO, 24 de Outubro, 

pág. 11] como «Um retrato do Portugal quase desapa-
recido». São áreas desse tipo, incluídas na história de 
Portugal que estuda com atenção as suas marcas pelo 
mundo, quer residuais nas línguas crioulas de tantos po-
vos orientais, quer nos vestígios arquitectónicos locais aí 
remanescentes, isto junto com o que por cá ainda resta 
desse «Portugal quase desaparecido» que ele investiga 
com afinco e saber profundo. É pois, isso sim, um es-
teta e antiquário na sua época de vida, coleccionador 
e recolector de memórias e objectos (3) que lhe são 
culturalmente queridos, além de Ortopedista, claro.

(1) Os “de Morais” descendem (tal, como por exemplo, os Pimenteis e os Sarmentos) da genuína e ‘antiga  aristocracia 
transmontana’, muito inter-cruzada. Não me vou debruçar sobre esse assunto, embora o conheça bem (“Memórias Arque-
ológico-Históricas do Distrito de Bragança”, de Francisco Manuel Alves, Abade de Baçal, 3ª ed., 1983, “fac-similada” da 
1º ed., 1910 -1947, 11 volumes, o 6º - “Os Fidalgos”) e porque também tenho um primo, neto de uma irmã da minha avó 
paterna, o Camilo de Morais, desse apelido.

(2) Curiosamente, tal como José de Morais Neves, também daqui tenho ‘parentes’: a filha de uma irmã, mas agora da 
minha avó materna, casou com um natural de Alijó, um “de Abreu e Lima”, cujos filhos vivem no Porto.

(3) José de Morais Neves é um sério ‘coleccionador compulsivo’ de coisas que lhe tocam o coração: livros e arte (escultura 
e pintura) obviamente, mas também de algumas ‘especiosidades super-valiosas’ como marfins indo-portugueses de séculos 
passados, de que possui uma fabulosa colecção de 150 peças.
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 Mas para ele, também a cirurgia ortopédica é 
«uma arte» e, como tal, executada «com paixão», par-
ticularmente a da coluna vertebral e da anca, áreas a que 
dedicou particular empenho. Nada indica que tenha 
errado a vocação e a prova máxima está no seu filho 
Nuno que lhe emula a carreira, na mesma Faculdade, 
no mesmo Hospital de S. João, no mesmo Serviço de 
Ortopedia e finalmente, para encanto do Pai, aí se Dou-
torou na Sala Magna em 20 de dezembro de 2017. 
O nóvel Prof. Nuno Neves é considerado por todos os 
colegas que o conhecem, novos ou velhos, como um 
modelo de simpatia e de modéstia, qualidades de génio, 
com igual «paixão e arte» pela cirurgia vertebral. Felizes 
serão os doentes, como a Família o é.

A sua Carreira Médica
 Licenciou-se na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto em 1970, sediada no Hospital de 
São João. Aí efectuou também os Internatos fazendo o 
Complementar no Serviço de Ortopedia dirigido pelo 
Prof. Carlos Lima. 
 Em 1979, ganhou uma bolsa da SOFCOT e foi 
para os Hospitais Trousseau e Pitié-Salpêtrière, em Paris. 
Aqui, estagiou dois anos no Serviço do Prof. Raymond 
Roy-Camille (1927-1994), um discípulo de Robert Ju-
det (irmão de Jean Judet, pioneiros da artoplastia da anca e 

ambos filhos de Henri Judet, o primeiro médico em França a 

exercer exclusivamente Ortopedia) e que teve a sua época 
de notoriedade no tratamento cirúrgico das fracturas 
lombares usando uma placa com fixação transpedicular, 
a denominada “placa de Roy-Camille”. Hoje a placa foi  
há muito abandonada mas não a fixação transpedicular 
que mantém aplicação e  aceitação universal. Depois, 
regressou ao Hospital de São João e aí permaneceu 
como Especialista do Quadro até 1990. José Neves 
praticou pela primeira vez no nosso país a fixação trans-
pedicular em 1980. (4)

 «- Nessa altura, decidi que podia dar um passo 
mais além e mudei-me para o Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia, onde assumi a direcção de um Serviço com 
pouca diferenciação e prestígio”, recorda José Neves na 
entrevista acima citada e acrescenta:

  « - Mas, passados dois anos, esse Serviço de Or-
topedia já era idóneo e começou a formar internos. Sinto-
me orgulhoso porque, hoje em dia, temos três ou quatro 
elementos que são referências nacionais na Ortopedia.» 
Em 2004 o seu Serviço também começou a receber 
alunos da Faculdade de Medicina do Porto.

 Ao longo do tempo manteve vivaz a ligação à 
ortopedia francesa iniciada em 1979 e em 2002-2003 
foi mesmo convidado a integrar a Direcção da Socie-
dade Ortopédica Francesa, tendo em 2008 recebido o 
título de Membre d’Honneur desta Sociedade (SOF-
COT). Aposentou-se da carreira pública em Outubro 
de 2011.

 Foi Director da Companhia de Seguros Oci-
dental e da Medis. Mantém actualmente o cargo de 
Consultor e Conselheiro da Multicare e é Director 
Clínico da Clínica dos Lusíadas em Vila Nova de Gaia.

CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA 30ª PRESIDÊNCIA
- Sócio Titular nº 368
- Vogal da Direcção (1997-98)
- Vogal do XVII Congresso da SPOT (1997)
- Vogal da Secção de Biomecânica (1997-98)
- Vogal do XVII Congresso da SPOT (1998)
- Vogal da Direcção (2003)
- Presidente do Conselho Fiscal (2005)
- Presidente-eleito da Direcção (2008)

No seu Mandato como Presidente da SPOT em 
2009

REVISÃO DOS ESTATUTOS - Trabalho iniciado no 
mandato anterior (Presidente: Prof. Jacinto Monteiro) foi 
concluído e aprovado em Assembleia Geral da SPOT 
no 29° Congresso Nacional, mas não com a redacção 
inicial, como nos explica o próprio actual Presidente Dr. 
José Neves [declarações á revista INFORMA; n°1, pág.10, 

SPOT, Junho de 2009]: «No Congresso de 2008 […no 

mandato anterior], saiu uma primeira versão da proposta 
de novos estatutos. A sua elaboração foi conduzida por ju-
ristas, resultando num articulado difícil, pelo que se decidiu 

(4) É por todos sabido que fixação transpedicular, se tornou a técnica de fixação mais amplamente utilizada nas osteos-
sínteses da coluna vertebral, tanto em patologia degenerativa como traumática e tumoral, utilizando actualmente novos 
sistemas com hastes (ou varetas) por maior vantagem mecânica e congruência com as curvas sagitais da coluna. Na sua 
versão actual, foi pela primeira vez utilizada em Portugal, no Porto, pelo Dr. José Figueiredo do Hosp. Sto. António, em Março 
de 1991, que estivera no Hosp. Pitié-Salpêtrière (Paris) no ano anterior, 10 anos depois de José Neves.
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simplificar a proposta. No Congresso da Sociedade Portu-
guesa do Joelho, realizado em Março deste ano [2009], 
a Assembleia-Geral da SPOT rejeitou alguns pontos. Um 
deles referia-se à criação de uma comissão disciplinar, 
porque, em toda a nossa história, nunca houve nenhum 
problema disciplinar. Nos dias 16 e 17 de Maio, um grupo 
de reflexão convidado pela SPOT, composto por pessoas 
de reconhecido valor no mundo ortopédico português reu-
niu-se em Viseu e conseguiu reformular a proposta que 
será [… depois, em 30 de outubro de 2009,] apresentada 
para aprovação.»
As principais alterações foram a restauração do man-
dato para dois anos, a possibilidade de criar  sociedades 
afiliadas e o facto do presidente do Colégio da Especiali-
dade de Ortopedia da Ordem dos Médicos deixar de 
ser Vogal da Direcção e passar a ser apenas convidado 
nas reuniões da Direcção [“Crónica da Sexta Década da 

SPOT”: Paulo Felicíssimo, pág. 127, SPOT, 2012].

REGISTO PORTUGUÊS DE ARTROPLASTIAS 
(RPA) - Vindo do mandato anterior e oficioso desde 
18 de Abril de 2009, o projecto teve aprovação na As-
sembleia Geral da SPOT em Março do mesmo ano; a 
recolha de dados começou em Junho.

REGISTO ONCOLÓGICO DE TUMORES DO 
APARELHO LOCOMOTOR (RONTAL) - Respon-
sabilidade da Secção para o Estudo de Tumores do Apa-
relho Locomotor, é iniciado em Junho de 2009. (5)

REVISTA DE DIVULGAÇÃO NOTICIÁRIA “IN-
FORMA” - Desde o mandato do Dr. Alarcão e Silva, 
18° Presidente, no biénio 1991-92 se sentia a neces-
sidade da existência de uma brochura autónoma de 
divulgação, pois a “Revista Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia” mostrava-se incapaz de noticiar atem-
padamente, a actividade e as iniciativas da Direcção da 
SPOT com actualidade e pormenor. Mas foi apenas nas 
Direcções incluídas este 3º Tomo dos “Antigos Presiden-
tes da SPOT” que a necessidade levou cada uma das 

direcções a promover a publicação de uma “revista”, 
refundida no mandato seguinte. Agora e uma vez mais, 
no Mandato do 30° Presidente surge outra, em Junho 
de 2009, sob o nome de “INFORMA” (6) mas que, ao 
contrário das anteriores, vai perdurar nas Direcções se-
guintes. É perfeita sob o ponto de vista gráfico, tem mais 
de vinte lustrosas e coloridas páginas, muito agradável 
de folhear e informativa, que perdura até hoje.

1° CONGRESSO DA SOCIEDADE ORTOPÉDICA 
DE LÍNGUA PORTUGUESA (SOLP) - Decorreu 
em Cabo Verde (Mindelo) em 29 e 30 de Abril de 2009 
sob Direcção do ortopedista cabo-verdiano Dr. Car-
los Vieira Ramos [Presidente da Comissão Instaladora 
da SOLP, que deu então posse ao novo Presidente, o 
brasileiro Prof. Sérgio Franco]. Embora a sua organiza-
ção não sendo da responsabilidade da SPOT, o facto 
é reflexo da acção e influência nos dois Mandatos ante-
riores da SPOT: os do Dr. Jorge Seabra e o do Prof. 
Jacinto Monteiro que estiveram presentes no Con-
gresso; o actual Presidente da SPOT, Dr. José Neves 
considerou-o «um êxito».

1ªs JORNADAS LUSO-BRASILEIRAS DO JOELHO 
(Hotel Méliã Aldeia dos Capuchos, Lisboa) - Decorre-
ram com o apoio da SPOT de 10 a 13 de Junho, uma 
organização transnacional conjunta de diversas Socie-
dades que se dedicam à patologia do joelho (no nosso 
caso, a Secção da SPOT de Patologia do Joelho).

XXIX CONGRESSO NACIONAL (outubro de 
2009, Centro de Congressos da Alfândega, Porto).

Convidados estrangeiros - Foram convidados 24 
conferencistas estrangeiros entre os quais os Presiden-
tes das Sociedade Brasileira, Francesa, Angolana, Espa-
nhola e da SECOT.
Conferência de Honra inaugural  - Pelo Prof. 
Manuel Sobrinho Simões que dissertou sobre 
“Globalização e Medicina”. 

(5) Efectuar estes “Registos Institucionais” (o do RPA e o do RONTAL), projectos vindos de anteriores direcções, custou 
muitos milhares de Euros à actual Direcção da SPOT

(6) Na altura em que escrevo, Março de 2018, perguntava a mim próprio quanto tempo a SPOT suportaria o custo em papel 
da revista INFORMA e quando teria ela de optar pelo ‘formato digital‘, perante tão avultada despesa. Explicou-me então
 o José Neves que a revista «não custa nada à SPOT pois o seu elevado preço é totalmente suportado por mecenas da indús-
tria», tal como ficou acordado desde o início da publicação como ‘conditio sine qua non’. E que a razão da não continuação 
da publicação da revista anterior, o OSTEÓFITO, fora exactamente esse, pois o encargo monetário era suportado apenas 
pela tesouraria da Sociedade.
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Presidente de Honra - Dr. José Bárbara Branco, que 
foi Director do Serviço de Ortopedia do Hospital Geral 
de Santo António.
Tema – “Doença de Kienböck: da etiologia ao trata-
mento”. Responsáveis: César Silva e José Botelheiro.
Mesa-redonda – “Ligamento cruzado anterior: 
conceitos e tratamento”. Responsáveis: Fernando 
Fonseca e Fontes Lebre. Participaram José Vilarrubias 
(Espanha) e Fredie Fu (EUA).
Fórum EFORT – “Ortopedia Infantil”. Responsável: 
Manuel Cassiano Neves.
Simpósio IFARMED – “Medicamentos genéricos e 
sua aplicação” (tema muito oportuno sobre a farmaco-
logia ortopédica).
 O Congresso teve 908 participantes, 270 pos-
ters (dos quais, 200 e-posters, uma novidade) e 100 
comunicações livres.

EPÍLOGO

Acção Directiva no Mandato como 30° Presi-
dente da SPOT
 Em entrevistas publicadas, quer na revista IN-
FORMA, quer no livro “Crónica da Sexta Década da 
SPOT” [Paulo Felicíssimo, pág. 135, SPOT, 2012] o 
próprio Dr. José Morais Neves faz resumos notáveis, 
de que passo a cotejar excertos, unidos com liberdade 
e segundo o meu critério, mas sem lhes alterar o con-
teúdo: 

ENSINO PRÉ E PÓS GRADUADO EM ORTOPE-
DIA
«Levou-se a cabo a iniciativa de um Programa de Ensino 
aos Internos, em conjunto com o Colégio de Ortopedia, em 
que a participação nas formações se torne uma obrigato-
riedade, contando para a pontuação do exame final. Ou 
seja, um interno que assista a quatro ou cinco acções de 
formação do programa anual terá uma pontuação supe-
rior ao interno que assistiu apenas a uma. Quanto ao Pro-
grama de Bolsas para os Ortopedistas nacionais continua 
a ser implementado e estimulado. Ainda no âmbito da 
formação, as bolsas de curta duração (três meses) para 
os Ortopedistas dos países africanos de língua oficial por-
tuguesa (PALOP), que já estavam regulamentadas, agora 
estão alargadas a todos os países onde se fala português 
[Timor, Brasil]. Além disso, este ano, decidimos dar uma 
bolsa a dois médicos africanos – um de Angola e outro 
de Moçambique, para que eles possam assistir ao nosso 

Congresso Nacional e ter contacto com a nossa realidade. 
Estas bolsas são dirigidas a jovens médicos, com idade até 
aos 35/40 anos.»

RELAÇÕES COM A LUSOFONIA
«Estas novas bolsa, e as criadas há cerca de um ano, ain-
da não foi atribuídas a ninguém. Até agora, havia alguma 
dificuldade em comunicar com África mas, nesta altura, 
está a ser constituída a Sociedade de Ortopedia e Trau-
matologia de Angola (SOTA) e já foi criada a Associação 
Ortopédica Moçambicana. Por isso, agora que já temos 
interlocutores, as candidaturas poderão ser abertas. Nes-
ta primeira fase, vamos privilegiar os países lusófonos de 
África. O Brasil tem milhares de ortopedistas; já Angola, 
por exemplo, terá à volta de 30 e queremos apoiá-los.»
«Temos uma relação privilegiada com o bastonário da 
Ordem dos Médicos de Angola, o Prof. Pinto de Sousa, 
com quem esperamos articular a criação, a curto prazo, 
do Colégio de Ortopedia de Angola. Também estamos a 
apoiar a criação da Sociedade de Ortopedia e Traumato-
logia de Angola (SOTA), nomeadamente ao nível logístico e 
na definição dos estatutos.»
«O presidente da Sociedade Ortopédica de Língua Portu-
guesa (SOLP), Prof. Sérgio Franco, do Brasil, é um amigo 
nosso e grande apoiante da ideia da multiculturalidade. 
Contamos ter uma forte interacção com a Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), estando 
previsto que, em 2012, a SPOT seja a convidada de honra 
no congresso da SBOT.»
«A SPOT apoiou as primeiras Jornadas Luso-Brasileiras do 
Joelho, que decorreram em Lisboa em 2009.»
[Mas, mesmo fora da Lusofonia, as relações com a América 

do Sul alargaram-se:] «Conclui-se um protocolo da coope-
ração com a AAOT» [Asociación Argentina de Ortopedia y 

Traumatología].

RELAÇÕES COM A EUROPA
«As relações com Espanha já foram mais relevantes. En-
tretanto, houve um afastamento, mas estamos de novo 
a estreitar relações e há vontade de ambas as partes para 
organizar encontros em comum. Passa-se o mesmo 
com a Sociedade Francesa de Ortopedia (SOFCOT), 
com a qual as nossas relações são extremamente cor-
diais e estreitas, havendo vários membros da SPOT que 
são sócios da sociedade francesa.»
«A presença de ortopedistas portugueses em sociedades 
europeias, como a ESSKA [European Society of Sports 

Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy] ou a EPOS 
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[European Paediatric Orthopaedic Society], tem sido uma 
constante. Ao nível da EFORT [European Federation of 

National Associations of Orthopaedics and Traumatology], a 
presença da SPOT é relevante, uma vez que o seu secre-
tário-geral é o Manuel Cassiano Neves.»
«Também consideramos importante para a SPOT que 
a revista ‘Maitrise Ortophédique’ tenha dedicado o seu 
número 190 à Ortopedia portuguesa, com entrevista ao 
presidente da SPOT, e a publicação de três artigos de au-
tores portugueses.»

PROGRESSOS NO TRABALHO CIENTÍFICO DAS 
SECÇÕES E COMISSÕES
«A SPOT cresceu, diferenciou-se e hoje é reconhecida 
como um par respeitado na Europa. Por isso, a exemplo 
de muitos outros países, achamos acertado criar as socie-
dades afiliadas, que serão uma transformação natural das 
actuais Secções em Sociedades.»
[Quando ao risco de as novas sociedades se distanciarem 

da sociedade-mãe?; pergunta da entrevistadora] «- Claro 
que existe esse risco, mas a experiência de outros países 
mostra-nos que há um compromisso histórico entre as no-
vas sociedades e a sociedade-mãe. Eu penso que a auto-
nomia é um estímulo e um desafio, para que as novas so-
ciedades mostrem mais trabalho e se integrem no espírito 

congregador da SPOT. Embora tenham autonomia finan-
ceira, as sociedades-afiliadas serão sempre dependentes 
da SPOT, principalmente em termos científicos.»

NOVOS ESTATUTOS, OUTRAS NOVIDADES
«A revisão dos estatutos foi finalmente levada a cabo e 
as alterações introduzidas vão contribuir para uma nova 
vitalidade da SPOT.»
«Também se lançou o jornal ‘INFORMA’ e foi criado o 
cartão de sócio da SPOT. No Congresso Nacional, pela 
primeira vez, foi possível contabilizar o número de par-
ticipações e presenças nas sessões de forma electrónica.»
«O lançamento do Registo Português de Artroplastias 
[RPA] foi um marco e será, no futuro uma ferramenta de 
trabalho e uma mais-valia para todos. Também o RONTAL 
[Registo Oncológico de Tumores do Aparelho Locomotor] 

deu os primeiros passos, permitindo-nos um conhecimento 
mais aprofundado da realidade dos tumores ósseos em 
Portugal.»

SUA VISÃO DO ESTADO ACTUAL DA ORTOPE-
DIA PORTUGUESA
«Está equiparada ao que de melhor se pratica no es-
trangeiro, em termos de capacidade de resposta e ao nível 
técnico-cirúrgico.»





 

Manuel Leão 
31º Presidente da SPOT

2010
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2010 - Manuel Leão

MANUEL ARTUR GASPAR BARBOSA LEÃO

Dr. Manuel Leão

31º Presidente da SPOT

2010

 Manuel Artur Gaspar Barbosa Leão nasceu a 
15 de fevereiro de 1945 no Norte, perto do Porto, em 
Parada de Todeia, na “Casa de Ribeiro de Baixo”, no 
concelho de Paredes. Pesquisando na internet fica-se 
a saber que «esta freguesia, geralmente designada  por 
‘Parada’, tem uma necrópole romana (espólio encontrado 
em 1921), que lhe dá uma antiguidade de muitos séculos 
antes da fundação da nacionalidade e que nas traseiras 
da Igreja Matriz, pode ver-se um antigo sobreiro, secular, 
imponente e uma placa de homenagem» a D. António 
Barbosa Leão (1841-1929), bispo do Porto desde 1919 
até à morte aos 88 anos. 

 O bispo nasceu também nessa freguesia e é seu 
Tio-Bisavô. Os “Barbosa-Leão” são aí Família antiga e 
ilustre. Por exemplo, outro seu Tio-Bisavô, igualmente 
solteiro, foi o Dr. José Barbosa Leão (1818-1888), 

irmão do Bispo mas 23 anos mais velho que aquele e 
nascido também em Parada de Todeia. Licenciado pela 
Escola Médico-Cirúrgica do Porto, Doutorou-se na 
Faculdade de Medicina de Lovaine (Bélgica). (1) Foi tam-
bém deputado, politico e publicista de grande mérito, 
fundando jornais no Porto e em Lisboa.

 Este Tio-Bisavô, o Dr. José Barbosa Leão, em 
1841 entrou para o exército, onde serviu em diferen-
tes corpos. Quando se organizou a Junta do Porto, nas 
lutas civis de 1846, estava de licença em casa, porém, 
patuleia de coração [o partido popular da Revolução 
de Setembro de 1836] e entusiasta por Manuel Pas-
sos [Manuel da Silva Passos, mais conhecido na História 

por “Passos Manuel”], não pôde resistir a apresentar-se 
à Junta, sendo então colocado como Cirurgião-Mor 
no Regimento n.º 2, que depois foi Regimento n.º 18. 

(1) O texto biográfico sobre este antepassado de Manuel Leão foi extraído de – Maria da Conceição Meireles Pereira: 
“Iberismo e nacionalismo no pensamento de José Barbosa Leão: o futuro de Portugal visto do Porto em 1881”, Revista da 
Faculdade de Letras. História, 9:237-250, 1992. 
Creio que a Autora pode, aqui, estar numa imprecisão: a Escola Médico Cirúrgica do Porto (tal como a de Lisboa) foi criada 
em 1836 (no ano da “inauguração”, o Tio-Bisavô teria já 18 anos, idade um pouco tarda já que não havia que cumprir 
estudos prévios, até tão tarde). Antes da Escola Médico Cirúrgica, a formação académica dos cirurgiões (classe profissional 
então separada dos médicos) começara no Porto de 1825 até ao seu final em 1836, e em Lisboa pouco depois mas, cada 
uma delas, denominada “Régia Escola de Cirurgia”. Ambas formavam só ‘cirurgiões’ (ainda algo aparentados com os ‘bar-
beiros’ e ‘sangradores’) e não médicos, como só o fazia a Universidade de Coimbra, médicos estes que totalmente ignora-
vam a cirurgia e não a praticavam, portanto inúteis para o exército. Poderá ter sido esse curso (apenas de ‘cirurgião’) que o 
Tio Avô de Manuel Leão tirou no Porto. Quando quis ser, além de ‘cirurgião’, também ’médico’ (e não Doutor em Medicina, 
tal ainda não existia), tirou um rápido complemento de curso médico na Bélgica.
Nota final – Todo este meu arrazoado parece inapropriado, perante um novo sentido:  muito recentemente - 16 de março 
de 2018 - o seu Sobrinho Bisneto (Manuel Barbosa Leão) informou-me que se tratou de «uma homenagem prestada pela 
Universidade de Lovaina, um Doutoramento Honoris Causa.»
Talvez seja isso, mas mantenho ligeiras reservas anacrónicas: será apenas e só, a ‘lenda familiar’, assumida pelas gerações 
seguintes? Não o posso discutir, muito menos com o Manuel Leão.
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Várias vicissitudes levaram-no em seguida ao refúgio no 
Brasil, estadias em Moçambique e Angola [em  ambas as 

colónias desempenhando cargos próximos aos seus Gover-

nadores Gerais], depois Leiria e Lisboa, agora dedicado 
ao jornalismo. Abandonando mais tarde o jornalis-
mo e a política, retirou-se para a sua casa em Todeia, 
entregando-se aos estudos predilectos, que lhe pren-
diam toda a atenção, acerca da língua portuguesa, 
sobretudo uma reforma ortográfica. 

 Em 1884 recebeu a reforma como Cirurgião 
de Divisão. A sua morte, quatro anos depois, foi muito 
sentida, especialmente no Porto. Seu irmão [o futuro 
Bispo do Porto], então cónego de Cedofeita, reuniu 
num folheto todos os artigos publicados nos jornais da 
época, acompanhados dalgumas cartas e dum esboço 
biográfico do falecido a que deu o título “Cartas e publi-
cações relativas ao falecido Dr. José Barbosa Leão, que, 
em memória do seu saudoso irmão, reuniu e mandou 
imprimir”, Porto, 1889.

 Voltando ao ‘nosso’ Dr. Manuel Barbosa Leão, 
o 31º Presidente da SPOT. Ele é certamente ilustre por 
vários motivos, incluindo os genealógicos acima dados 
como exemplo, mas um deles é pessoal e também di-
vertido, tal como ele gosta das coisas: é um dos dois 
Presidente da SPOT a merecer o honorífico título de 
“Lobo do Mar” (o outro é Roxo Neves, seu sucessor 
e 32º Presidente). Pertence – desde que se reformou 
- à tripulação de um veleiro regateiro de médio porte 
(o “Porto de Aveiro”, com 12,5 metros e onze anos de 
histórias no oceano Atlântico) capaz de enfrentar a tesa 
ventania e o encapelado do Mar de Biscaia e que já ven-
ceu duas vezes o Campeonato Nacional de Cruzeiro 
com Manuel Leão na equipagem, competição que não 
se destina a diminutos barquinhos à vela que passeiam 
junto à costa, como um que já antes possuía (a “Garça”) 
para sua fruição individual e da sua Família mais jovem 
- tinha cinco netos em Junho de 2010 [entrevista à IN-

FORMA, nessa data] mas agora tem seis, os últimos ainda 
demasiado pequenos para ‘marearem’. 
Um dia, quando tinha quatro anos de idade, «olhando de 
uma janela» de uma vetusta casa na “Foz Velha” [entre-

vista ao OSTEÓFITO] antigo humilde núcleo de pesca-
dores - há várias gerações residência das elites do Porto 
– ou, talvez, quando o passeavam por aí, junto ao litoral 
desde a foz do rio Douro à do rio Leça (o porto de 
Leixões, Matosinhos, foi construído na foz do rio Leça 

nos finais do séc. XIX) recorda que foi então, e para 
sempre, que fixou a imagem e o desejo de um desses 
barquinhos à vela que diariamente, na época cálida, 
pontuam em grupos as águas da zona, saídos dos dois 
clubes navais de recreio que há muitas décadas existem 
no porto de Leixões. Mas hoje ‘as suas águas’ ficam mais 
para sul, onde desemboca a marina da Figueira da Foz.

 Define-se como «rigoroso, leal e determinado» 
mas, também, é bem mais que isso: é uma personali-
dade afectiva, de uma simplicidade encantadora e fidal-
ga, dilecta para os muitos amigos que granjeia com es-
pontânea bonomia [algumas notas, sobretudo as “dos seus 

feitos náuticos”, foram extraídas de duas entrevistas, uma na 

revista OSTEÓFITO, outra na revista INFORMA, ambas da 

SPOT]… mas decididamente «não gosta que o incomo-
dem» [como veremos mais adiante].

Carreira Médica

 Recorda com humor singelo como se veio a 
tornar ortopedista: primeiro que tudo tornou-se, tal 
como diz, «um coimbrinha adoptado» quando aí foi fre-
quentar a Faculdade de Medicina, tal como fizera seu 
Pai, igualmente formado médico na Universidade de 
Coimbra. Saído dos bancos da Faculdade e quando 
cumpria o serviço militar nas ‘campanhas’ no mato em 
Angola (ou como ele diz com o bom humor de sempre: 
«quando estive a fazer o serviço médico á periferia do Im-
pério»), teve que reduzir inesperadamente uma luxação 
acidental de cotovelo num seu camarada, situação inopi-
nada e de aspecto temível para quem a vê pela primeira 
vez, embora relativamente fácil para um ‘profissional do 
ramo’ mas não para o jovem médico que, sem auxílio, 
a teve de resolver. É, seguramente, uma façanha que se 
não esquece: a súbita redução da forte deformidade da 
luxação, a normalidade morfológica readquirida, o desa-
parecimento da dor e de novo a mobilidade, junto com 
a cara de espanto e de profunda gratidão do aciden-
tado, que ao médico neófito dá a ilusão de ter roçado 
a divindade. Não custa a crer que tal sentimento tenha 
ocorrido a Manuel Leão e assim ele tenha descoberto a 
vocação.

 De retorno a Coimbra, inscreveu-se no Inter-
nato Complementar de Ortopedia nos HUC em que 
era Director o Prof. Norberto Canha que então orga-
nizava o que viria a ser o maior Serviço de Ortopedia do 
país com numerosas valências ou sub-especialidades. 
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Já Especialista do Quadro, Manuel Leão foi escolhido 
para liderar a dos “Tumores Ósseos”, o primeiro grupo 
a tal vocacionado cientificamente em um Serviço de 
Ortopedia português, um desafio tremendo nessa já 
algo recuada época, obrigando-o à aprendizagem em 
vários centros do estrangeiro, sobre algo que a Orto-
pedia portuguesa quase ignorava no mais fundamental e 
progressivo. Pioneiro a desbravar tal matéria entre nós, 
foi mais tarde o primeiro Coordenador da “Secção de 
Tumores do Aparelho Locomotor” da SPOT, criada em 
1992.

 Entre 1987 e 1998 participou como ortope-
dista no projecto de Cooperação Médica com a Guiné 
Bissau, onde se deslocou sete vezes, projecto então 
conduzido com apoio do Governo Português. Percor-
reu com brilho toda a Carreira Hospitalar, até Chefe de 
Serviço de Ortopedia dos HUC (1983) e aposentou-se 
em 1999 [ano da posse como novo Director de Serviço 

do Prof. Adrião Proença]: «Saí dos HUC não por vontade 
própria, mas porque fui incomodado pelo director do 
serviço, e como não gosto que me incomodem quando 
não têm razão para tal, na primeira oportunidade, saí. (2)»  
[na revista OSTEÓFITO, Novembro de 2007, SPOT].

 Em 1988, no XI Congresso Nacional (Coim-
bra), quando foi atribuído um Prémio AO (500 contos), 
ao seu colega Adrião Proença, sinal inaugural do sucesso 
do “Banco de Ossos” do Hospital Universitário 
de Coimbra, com o trabalho “Utilização de enxertos 
ósseos de cadáveres na reconstrução de defeitos ósseos 
extensos”, esses «defeitos ósseos extensos», mesmo de 
todo os mais «extensos», eram ‘produzidos’ por Manuel 
Leão, já dominando as novas técnicas terapêuticas de 
quimioterapia e irradiação prévias, seguidas de recessão 
segmentar dos sarcomas ósseos próximos do joelho, 
ou no ilíaco, ou no ombro. Nesse tempo, a perda de 
continuidade esquelética resultante era preenchida, 
no final na cirurgia tumoral, por uma peça anatomica-
mente semelhante, peça óssea essa obtida em cadáver 
previamente conservada no frio e em meio completa-
mente asséptico (o “Banco de Ossos” de Adrião Pro-
ença), aplicada com osteossíntese. Só então terminava a 
‘cirurgia conservadora’ praticada por Manuel Leão. Mais 
tarde, surgiriam próteses comerciais metálicas, utilizadas 

‘à medida’ e providas de articulação para o joelho ou 
ombro [Nota – este assunto sobre  “Banco de Ossos” já 

foi abordado na Biografia do Prof. Adrião Proença, 24° Presi-

dente da SPOT].

CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA SUA 31ª PRESIDÊNCIA
- Secretário do XIV Congresso Luso Espanhol (1983)
- Vogal do XI Congresso Nacional (1988)
- Coordenador e Fundador da Secção de Tumores 
  Ósseos (1992-94)
- Presidente da Assembleia Geral (2004)
- Presidente-eleito (2009)
- [é Sócio Titular número 307]

No seu Mandato como Presidente da SPOT em 
2010
 Não fugindo à crónica sina de todas as Di-
recções anteriores, desde a fundação da nossa So-
ciedade (que tem dois ‘defeitos genéticos’: é médica 
e científica), esta Direcção reconheceu e aceitou a 
penúria existencial mas - tal como anteriores direcções 
– tentou minorá-la, alterando o contexto de disfarce a 
esse fatalismo irrevogável. E como? - dando mais rigor à 
Tesouraria, criando de uma CENTRAL DE CUSTOS 
«através da qual todos os movimentos de caixa, em para-
lelo com o trabalho do revisor oficial de contas aparecem 
segundo os critérios de tempo e área de intervenção, de 
modo a aprimorar a máquina fiscal e financeira da Socie-
dade.» [“Crónica da Sexta Década da SPOT”: Paulo Felicís-

simo, pág. 141, SPOT, 2012].

BOLSAS PARA ESTÁGIOS DE JOVENS ESPECIA-
LISTAS - Uma vocação muito querida à nossa Socie-
dade mas sempre oscilante perante o nível económico 
existente. Desta vez, com o apoio mecenático da Bial, 
obtém a possibilidade de atribuir quatro bolsas para 
estágios de um mês em centros europeus de investi-
gação ou de aperfeiçoamento em técnicas específicas 
da Especialidade. Estas bolsas serão atribuídas em Outu-
bro, durante o 30° Congresso Nacional.

PROJECTO DO LIVRO “CRÓNICA DA SEXTA 
DÉCADA DA SPOT”- Na qualidade de 31º Presi-
dente da SPOT, com mandato no ano de 2010, ano do 

(2) O Prof. Luís de Almeida evoca subtilmente este facto no In Memoriam a Adrião Proença quando sobre este diz, com sua 
característica elegância: «Como Director do Serviço de Ortopedia dos HUC, que desempenhou com brilhantismo a partir de 
Agosto de 1999, foi um homem realista, nem sempre entendido nas suas orientações […]»
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60º aniversário da Sociedade, Manuel Leão decide con-
tinuar o livro “Crónica da SPOT – 50 anos” publicado em 
2000. Talvez dois anos antes, gentilmente contacta-me 
pessoalmente para a tarefa, já que eu fora autor desse 
primeiro livro; eu, ocupado com outras tarefas, sinto-
me incapaz disso e digo-lho, sugerindo o Paulo Felicís-
simo seu Vogal da Direcção de que apenas conhecia 
a competência científica porque pertenci a um Júri de 
um prémio da SPOT a que ele concorrera. Ele aceita 
a minha impossibilidade e em boa hora o faz - Felicís-
simo desempenha a tarefa com prontidão e qualidade 
inigualável. 

II CONGRESSO DA SOCIEDADE DOS ORTOPE-
DISTAS DE LÍNGUA PORTUGUESA (SOLP) - Uma 
vez mais apadrinhado pela SPOT, o Congresso realiza-
se em Maputo (Moçambique) de 27 a 30 de Abril de 
2010, com um aumento significativo de participantes 
dos países africanos lusófonos.

XXX CONGRESSO NACIONAL (Outubro de 
2010, Hotel Marina, Vilamoura)

 Na Mensagem do Presidente e do Secretário 
Geral (Manuel Leão e António Laranjo) no Programa 
diz-se: «Durante a planificação do Congresso, houve  in-
tenção de destacar as Comunicações Livres num horário 
que favorecesse a maior participação dos colegas […]. 
Este facto deve-se à ênfase que esta Direcção dá à for-
mação.» Assim, passam a ser apresentadas no início da 
tarde e não no começo da manhã. Também se refinou 
a metodologia da selecção prévia: agora a análise dos 
abstracts  é feita por comissões de cinco elementos para 
cada área temática, nomeadas por período de três anos, 
criando-se deste modo maior rigor e continuidade nos 
critérios. Mais adiante acrescenta: «No congresso, com 
um programa mais vasto que nos anos anteriores, a As-
sociação de Enfermeiros Portugueses de Ortopedia e Trau-
matologia (AEPOT), marcará a sua participação.» (3)  

Presidente de Honra – Dr. J. Mesquita Montes 
que apresentou uma das conferências inaugurais: “Das 
Astúrias ao Algarve e do Iberismo ao Europeísmo” 

abordando a evolução histórica das relações da nossa 
Sociedade [assunto já referido na sua Biografia como 
25° Presidente da SPOT].
Convidados estrangeiros - 23 participantes es-
trangeiros, entre os quais os representantes da AAOT 
[Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología], da 
SBOT [Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia], 
da SOFCOT [Société Française de Chirurgie Orthopédique 

et de Traumatologie] e da SECOT [Sociedad Española de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología]. Não houve convites 
endereçados a representantes dos países africanos lusó-
fonos pois antes, em abril, já decorrera em Maputo o 
Congresso da SOLP. Neste nosso Congresso Nacional 
não houve “fórum da EFORT” [European Federation of 

National Associations of Orthopaedics and Traumatology]. 

Conferência do Convidado nacional - Um dos 
convidados participantes portugueses foi Adalberto 
Campos Fernandes (médico e gestor hospitalar, hoje 
Doutorado em Administração em Saúde e Ministro da 
Saúde no 21° Governo Constitucional) que proferiu a 
Conferência “Os novos desafios do Sistema de Saúde”. 
Tema – “Artroplastia e infecção”. Responsável: José 
Carlos Leitão.
Mesa-redonda – “Tumores ósseos primitivos: pas-
sado e futuro”. Responsável: Gabriel Matos.
Década do Osso e da Articulação - que decorreu 
de 2000 a 2010, patrocinada pela ONU e empenhou 
muitos países. Na comissão  portuguesa o primeiro 
Presidente  foi o Prof. Luís de Almeida, 23° Presidente 
da SPOT. Foram seus fundadores as Sociedades Por-
tuguesas de Ortopedia (SPOT), de Medicina Física e 
Reabilitação (SPMFR) e a de Reumatologia (SPR), agora 
aqui reunidas no encerramento.

Tema – “ESTENOSE DO CANAL LOMBAR”. (SPMFR)
 “Epidemiologia e história clínica” (SPR)
 “Recuperação” (SPMFR)
 “Tratamento Cirúrgico” (SPOT: Luís de Almeida) 

Nota - Decorre actualmente a segunda “Década do 
Osso e da Articulação (2010/2020)”.

(3) A AEPOT foi fundada em Agosto de 2007 pela vontade de um grupo de enfermeiros de Lisboa e Coimbra. Este grupo 
(depois alargado ao país) via com preocupação tanto a falta de formação dos enfermeiros na área da Ortopedia e Trauma-
tologia como a indefinição das competências necessárias a um profissional. Desenvolveu um website onde se pode aceder a 
informação não só para o público geral mas obviamente para todos os enfermeiros: http://www.aepot.pt
A sua participação neste 30º Congresso Nacional da SPOT foi uma novidade com “Um dia de Enfermagem”. O Tema e 
Mesa-redonda focaram-se nos tumores ósseos.
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Observatório Nacional de Artroplastias – por 
Despacho n.º 16397/2010. D.R. n.º 210, Série II de 
28 de Outubro de 2010 (ou seja, durante a actividade 
deste Congresso Nacional) do Ministério da Saúde – 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
(Dr. Manuel Pizarro) foi criado, no âmbito da Direcção-
Geral da Saúde, o Observatório Nacional de Artro-
plastias, com a missão de monitorizar a prática cirúrgica 
da artroplastia no sistema de saúde português. O Dr. 
Manuel Pizarro, que fora médico do Hospital de S. João 
(Porto) e presidente da ARSNorte, esteve presente no 
Congresso em Vilamoura, na sessão da “Comissão do 
Registo Português de Artroplastias da SPOT”, agora pre-
sidida por Costa Ribeiro desde 2008, onde se inteirou 
junto deste e de Manuel Leão dos desenvolvimentos já 
conseguidos.
 O papel das 9 Secções da SPOT e dos dois 
Grupos de Estudo foi muito relevante no XXX Con-
gresso Nacional. Houve 60 palestras nacionais, 1179 
participantes, 105 comunicações livres e 100 posters 
seleccionados para apresentação em papel e 288 
outros em e-poster. Estiveram patentes, com expositor, 
48 empresas comerciais.

EPÍLOGO

Em entrevista em 2012 [“Crónica da Sexta Década da 

SPOT”: Paulo Felicíssimo, pág. 151, SPOT, 2012] Manuel 
Leão recorda a visão com que liderou em 2010 a SPOT, 
como 31° Presidente:
 «Penso que a Direcção deve ser muito unida e 
ter uma visão ampla sobre a Sociedade que lidera. […] o 
trabalho correu bastante bem, porque já nos conhecíamos 
há muitos anos e discutimos tudo o que havia para discutir 
em relação à SPOT.»
[…] «Muito antes de assumirmos a pasta da Direcção, 
começámos a estudar e a levantar algumas inconformi-
dades da SPOT para definirmos prioridades de trabalho. 
Em termos de contabilidade, por exemplo, alterámos 

(4) Penso que é deveras divertido imaginar (apenas imaginar, impossível contá-las) quantas direcções, ao longo da história da 
SPOT, umas discretamente outras explicitamente, juraram e conjuraram “acabar com os relapsos” no pagamento das cotas 
(ou quotas) «aplicando o enunciado nos Estatutos»: a suspensão dos direitos aos omissos. Pelo menos nas Direcções contidas 
neste último e presente 3º Tomo dos “Antigos Presidentes da SPOT” creio que não haverá uma, até à última, que não tenha 
passado muitas horas nessa conjura e nessa jura. Creio que ainda voltaremos a falar nisto… mas tal “autoridade sobre os 
colegas” é coisa que caiba na “mentalidade dos médicos”, sobretudo numa Sociedade Científica? Talvez para advogados.

completamente o sistema em vigor. Criámos um centro 
de custos, com vista a organizar a contabilidade da SPOT 
e permitir a sua monitorização financeira. Também de-
cidimos colocar em prática uma regra – em vigor desde 
a origem da Sociedade e enunciada nos seus estatutos, 
mas que nunca foi cumprida – onde se refere que os só-
cios que não pagam as suas cotas há mais de um ano 
devem ser suspensos da SPOT. Acontece que há imensas 
irregularidades a esse nível e só em 2011 esta situação se 
regularizará…(4)» 
 «Foi necessário regularizar outro tipo de situa-
ções. Por exemplo, relativamente aos veículos de informa-
ção da Sociedade, verificamos que não havia uma actua-
lização frequente do site [http://www.spot.pt/], o que 
não permitia aos sócios aceder à informação em tempo 
real sobre as actividades da SPOT. O mesmo se passou 
com a Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatolo-
gia, que não cumpriu a sua periodicidade trimestral em 
2009 e que viu essa situação regularizada através da 
dedicação do seu actual editor, o Dr. Paulo Lourenço.»
À pergunta ”– O que poderia tornar a SPOT mais 
eficaz?” responde:

«Uma maior participação de todos. Aliás, a minha 
grande mensagem em relação ao futuro da SPOT 
é essa: participem mais! Enviem textos, apareçam 
nas reuniões, discutam ciência e apresentem ca-
sos clínicos! Sobretudo os mais jovens, que são os 
grandes motores da Ortopedia Portuguesa.»

Manuel Leão, como já foi dito, aposentou-se da vida 
hospitalar em 1999, ainda antes de fazer os 54 anos de 
idade. Desde que se reformou que continua a exercer 
clínica privada «actividade que continuarei até entender. 
Não tenho limites, quando achar que começo a ter al-
guma dificuldade e comece a não poder sair pela porta da 
frente, saio.» 

Ninguém pode duvidar da sua galhardia: ele já a 
demonstrou antes dos 54 anos de idade.





 

Roxo Neves 
32º Presidente da SPOT

2011
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2011 - Roxo Neves

JOSÉ PAULO ELVAS ROXO NEVES

Dr. Roxo Neves

32º Presidente da SPOT

2011

 José Paulo Elvas Roxo Neves nasceu a 30 de 
janeiro de 1950, na Guarda mas tal naturalidade foi ape-
nas acidental.

TRAJECTO, ATÉ À ORTOPEDIA

  Seus pais, ambos Engenheiros e já actualmente 
falecidos, seguiam o percurso itinerante do chefe de 
Família trabalhando na área da Orografia, no levanta-
mento topográfico do país desde 1940, trabalho que 
está na base das célebres “Cartas Militares de Portugal” 
do Instituto Geográfico do Exército em escala 1:25 000, 
muito minuciosas, com todos os elementos do terreno 
- relevo, hidrografia, vegetação, rede viária (principal, 
secundária e caminhos) as edificações urbanas e rurais, 
junto com os topónimos [hoje, há muitos anos já não 

‘reservadas’, são célebres e mantidas actualizadas e acessíveis 

ao público, usadas inclusivamente como belos painéis deco-

rativos]. (1)

 Esta mudança da residência da família a inter-
valos regulares conforme a região topografada, «natural-
mente dificultava-lhe o desenvolvimento e manutenção 
das amizades com jovens da sua idade, facto que terá 
deixado a marca indelével na sua maneira de ser e sen-
tir» (auto-analisa Roxo Neves). Depois, ainda o levanta-
mento da topografia do território nacional levou a família 
até Moçambique, onde residiu em Lourenço Marques, 
Vila Pery e na Beira, entre 1962 e 1967. Com 17 anos 
pôde residir no Porto onde terminou o liceu mas logo 
e depois deslocou-se para Lisboa, ingressando na Facul-
dade de Medicina, cidade onde continuou a residir até 

hoje. Em 1975 mudou para a recém criada “Univer-
sidade Nova de Lisboa”, onde terminou a Licenciatura 
em 1978. 

Seguiu-se o Internato Geral realizado no Hospital de 
Egas Moniz em Lisboa. «Foi durante o Internato Geral 
que comecei a sentir as minhas preferências pessoais do 
exercício da profissão, centradas nas áreas com maior 
componente técnico e de engenharia, o que acabaria 
por determinar mais tarde a minha opção pela especiali-
dade de Ortopedia» (recorda). Aqui se incluí também 
um estágio de Saúde Pública durante seis meses rea-
lizado em Penamacor. Este é o pormenor fundamen-
tal: permitiu-lhe residir nesse período no Solar familiar 
materno na localidade da Bemposta, na Beira Baixa, do 
qual mantinha vivas e queridas recordações dos muitos 
períodos de férias aí passados, pontos imemoriais da sua 
infância de itinerância constante. 

 Fez o “Serviço Médico Obrigatório à Periferia” 
em Oliveira de Azeméis. Entre 1982 a 1989 foi assis-
tente convidado na Disciplina de Fisiologia, na Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

CARREIRA MÉDICA E ACADÉMICA

 Ficou a aguardar concurso para especialidade 
no Hospital de Curry Cabral onde pode contactar 
já com o Internato Complementar de Ortope-
dia e Traumatologia, no Serviço então dirigido pelo 
Dr. Azevedo Gomes (14º Presidente da SPOT). 
Em 1982 iniciou o Internato Complementar de 

(1) Tenho um, juntando 4 desses mapas ligados, em que a ‘minha aldeia’ em Trás-os-Montes onde figura a quinta que 
possuo, vinda do meu Avô paterno (já a era do meu Trisavô), exactamente situada no centro do conjunto, na ‘axila’ da 
bifurcação entre a A4 e a IP2.
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Ortopedia no Hospital Egas Moniz, que concluiu em 
1988, continuando a actividade académica como 
Assistente convidado de Fisiologia ainda na Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa de 
1989 a 1998. 

 Em 1990, após a conclusão da especialidade 
de Ortopedia e entrada por concurso público para o 
Hospital de Sant’Ana como ortopedista, transitou para 
a docência da disciplina de Ortopedia na mesma Facul-
dade, também como assistente convidado, disciplina 
na altura dirigida pelo Prof. Salis Amaral e leccionada no 
Hospital de Sant’Ana, actividade que manteve até 1998, 
altura em que a disciplina deixou de ser aqui leccionada. 
Resultante da sua actividade de investigação exercida 
em dois departamentos universitários, o de Fisiologia e 
o de Ortopedia, da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa, desenvolveu entre 1989 
e 1993 um projecto de investigação sobre as “Reper-
cussões Ventilatórias da Escoliose Grave”, que culminou 
na elaboração do trabalho que foi Tema do Mestrado 
em Ortopedia e Fisiologia (Provas de Aptidão Peda-
gógica e Capacidade Científica) concluído em 1993 
nessa Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa. Antes (1984) obtivera uma bolsa pa-
trocinada pelo Instituto Nacional de Investigação Cientí-
fica e Tecnológica português (JNICT) e pelo governo 
francês para um estágio em Paris nos Laboratoire de Fi-
siologie de la Faculté de Médicine Cochin Port-Royal e no 
Laboratoire de Exploration Fonctionnelle, Hôpital Cochin. 
 Em 2007 é Chefe de Serviço no Hospital de 
Sant’Ana e em 2010, Director do Serviço de Ortopedia 
desse Hospital.
 Ao longo da sua carreira como Ortopedista 
dedicou um interesse privilegiado à patologia da anca e à 
panóplia das suas técnicas cirúrgicas e sob este tema fre-
quentou dez cursos internacionais (em França, Espanha, 
EUA, Canadá e Inglaterra) entre 1984 e 2005. Reali-
zou seis projectos de investigação, quer na Faculdade 
de Ciências Médicas, quer clínicos no seu Hospital de 
Sant’Ana. Foi presidente do Colégio de Ortopedia da 
Ordem dos Médicos de 2006 a 2009 e é Sócio Titular 
n.º 563 da SPOT. Nesta Sociedade, ganhou três pré-
mios por ela atribuídos.
 É membro da European Hip Society, desde 
2005 e membro da American Academy of Orthopedic 
Surgeons, desde 2005.

LAZER E ENTRETENIMENTOS

 Roxo Neves tem uma característica singular: 
procura com empenho a perfeição na plenitude, quer 
no trabalho, quer no lazer. O que faz tem sempre essa 
marca. Cito dois exemplos daquilo que se poderia, em 
outro, apelidar de ‘entreténs’ mas nele se confundem 
com ‘paixões’.

 O PRIMEIRO, é o gosto pela música clássica 
onde se insere como um melómano culto e iniciado na 
prática instrumental. Aprecia sobretudo a música bar-
roca e os seus génios, Johann Sebastian Bach e Wolf-
gang Amadeus Mozart. Do primeiro, aprecia sobretudo 
os concertos para oboé, do segundo, os concertos para 
trompete, as peças que mais gosta ouvir, em fundo, 
quando opera. Mas não se fica pelo prazer das audições. 
Como ele próprio o diz, «Toco um pouco de piano e flau-
ta transversal e recentemente esforço-me por aprender 
alguma coisa de clarinete. Consegui transmitir algo deste 
espírito à família, onde a minha esposa toca guitarra clás-
sica, o meu filho mais velho piano e a minha filha violino, 
proporcionando-me os ocasionais momentos musicais fa-
miliares uma tranquilidade e satisfação ímpares.»

 O SEGUNDO, é o gosto por velejar em mar 
aberto e longínquo. Uma vez mais, o cito directamente: 
«sou um apaixonado pelo mar, com a Carta de Patrão de 
Alto-Mar e múltiplas viagens de veleiro oceânico com co-
legas, amigos e a família na costa portuguesa, à Madeira, 
Açores, Canárias e Cabo Verde, tendo tido em 2000 a 
felicidade de poder participar nas celebrações oficiais dos 
500 anos da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Ca-
bral, acompanhando a viagem transatlântica em veleiro 
ao Brasil, onde participaram tantos outros veleiros portu-
gueses acompanhados pela emblemática Sagres da nossa 
marinha.»

CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA 32ª PRESIDÊNCIA
- Vogal da Direcção (2007)
- Vogal da Direcção (2008)
- Vogal da Direcção (2009)
- Vice Presidente da Assembleia Geral (2009)
- Coordenador da Secção Patologia da Anca (2009-10)
- Presidente-eleito (2010)
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No seu Mandato como Presidente da SPOT em 
2011
 O seu Mandato decorreu no pleno desenvolvi-
mento da crise económica do país, o que obrigou a um 
esforço acrescido da Direcção na contenção de custos 
e recuperação de proveitos. 
 Ainda assim, a Direcção participou com o em-
penho, tal como as anteriores e seguintes direcções, em 
todas as actividades nucleares da SPOT, como (sempre 
uma das mais importantes) a atribuição de Bolsas e 
Fellowships a ortopedistas e internos. 
 Terminada a revisão dos Estatutos da socie-
dade, foi o projecto distribuído aos Sócios.
 Uma outra preocupação foi tornar a SPOT 
proprietária dos seus próprios dados informáticos em 
Servidor próprio, no início ou desenvolvimento de 
vários Registos, como os das Artroplastias, o RONTAL, 
DDA, Fracturas próximais do Fémur.
 Conseguiu-se, a despeito da “crise”, celebrar 
vários Patrocínios e Parcerias como com a BIAL (2), a 
MAPFRE (3), o INML. 
 A Direcção também investiu interesse e ener-
gias em múltiplos Cursos em articulação com outras 
Sociedades, grupos Científicos e entidades, reuniões 
com os Directores de Serviço, com os Revisores do 
congresso da SPOT (4), com as Secções e Grupos de 
Estudo e na cooperação com várias Revistas como o 
Mundo Médico e a Semana Médica. 
 Com as Sociedades Congéneres ortopédicas 
internacionais continuou-se a participação crescente 

com palestras nos Congressos da AAOT, das COA, 
SBOT, SECOT, SOFCOT, bem como presença noutros 
Congressos como a AAOS, a EFORT, a SLAOT e a 
SPAT.

XXXI CONGRESSO NACIONAL (Outubro de 
2011, Centro de Congressos do Estoril, Lisboa).

 A escolha do local e a divulgação do Congresso 
foram muito cuidadas. Além da «aposta» no Estoril (5) 
[sobre a escolha do local, diz Roxo Neves: «Com a eclosão 
das “compliances” sobre o local da realização dos congres-
sos, optei por realizar o XXXI  no Centro de Congressos 
do Estoril . Veio a comprovar-se ter sido uma boa decisão, 
não só pela boa participação da indústria no Congresso, 
o que não ocorreria se tivesse decorrido no Algarve como
habitualmente, mas também pelo significativo número 
total de participantes, de trabalhos e de posters apre-
sentados»], o Congresso teve dois anúncios formais e 
foi-lhe dedicado um número prévio, inteiro, da revista 
de divulgação INFORMA [nº8, Outubro de 2011].

Da mensagem do Presidente, Roxo Neves, no 1º 
anúncio – «[…] vimos apresentar-vos a estrutura geral 
do Congresso na qual desde há mais de dois anos traba-
lhamos […] Sem pretendermos enumerar todos os actos, 
encontros e assembleias programados, cumpre-nos sa-
lientar os Prémios constantes do Programa, Jorge Mineiro, 
da Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, da 
SPOT para a Melhor Comunicação Livre e Melhor Poster 

(2) Atribuição de bolsas a quatro Jovens Especialistas, nos seguintes locais do estrangeiro:  Saint Louis University Hospital, 
EUA (deformidades da coluna); Parkens Private Hospital, Copenhaga (artroscopia do ombro); Institut de la Main – Clinique 
Jouvenet, Paris (patologia da mão); Hôpital Avincene, Paris (cirurgia reconstrutiva da mão).

(3) “Simpósio Sobre Sinistralidade Rodoviária; Trauma de Alta energia; O Problema e suas consequências; Fracturas da Ba-
cia”. Organizado pelo “Grupo de estudo de Trauma da SPOT” [Prelectores e Monitores: Roxo Neves, Miguel Marta, Jorge 
Mineiro, Pedro Cano Luis (de Sevilha) e Nuno Diogo]. Março de 2012, Lisboa.

(4) Neste Mandato, como nos anteriores recentes e em todos os seguintes, o número de candidaturas a participar nos 
Congressos Nacionais, enviando as suas propostas para comunicações e posters, cresceu exponencialmente, atingindo agora 
ente as três e as seis centenas. As Direcções da SPOT corresponderam com grande responsabilidade na selecção da quali-
dade científica dos trabalhos recebidos, criando Revisores dos envios, desde o Mandato de Manuel Leão (desde onze, neste 
Congresso até, por vezes, bem mais), agrupados por temas que correspondem às sub-especialidades das Secções e aos 
Grupos de Estudo. Sem a acção desses numerosos elementos no painel de Revisores, a qualidade científica dos Congressos 
Nacionais nunca atingiria o nível que actualmente têm.

(5) Em bom rigor, não era uma «aposta», no sentido de original: em 1987 o Pavilhão de Congressos do Estoril foi o palco 
da realização pela SPOT do “XVII Congresso Luso-Espanhol”, sob Presidência do Dr. Luís Alpoim (16° Presidente da SPOT).
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e o Prémio Zurich, que serão atribuídos durante o Con-
gresso. Juntamente com outras Bolsas e nomeações, os 
prémios referidos serão entregues aos dignos merecedores 
dessas distinções durante o Jantar do Congresso, que é a 
nossa festa anual da SPOT […].»

Da mensagem do Secretário Geral, G. Moraes 
Sarmento, no 1º anúncio – «[…] o local será uma das 
nossas apostas – o centro de Portugal foi desta vez privi-
legiado e a região do Estoril a escolhida. […] As mesas 
redondas são um garante de elevado nível cientifico – Ar-
troplastia da Anca e Perdas de Substância do Membro In-
ferior, mas quer o fórum EFORT sobre Controvérsias sobre 
o Joelho, quer os programas das nossas Secções e Grupos 
de Estudo serão mais um motivo de interesse […]».

Presidente de Honra – Sérgio Franco (Brasil).

Convidados da Direcção – Cristian Krettek (Ale-
manha) e Marcelo Rebelo de Sousa.

Convidado do Presidente – Jacinto Monteiro.

Convidados Estrangeiros – em número de 15, inclu-
indo os habituais e protocolares: Presidentes da SBOT 
(Brasil), da AAOT (Argentina), da SOFCOT (França) e o 
Vice-Presidente SECOT (Espanha).

Conferência Inaugural – “50 anos de Saúde em Por-
tugal”. Conferente: Marcelo Rebelo de Sousa (futuro 
20° Presidente da República Portuguesa).

Tema – “Perda de substância do membro inferior. Seu 
tratamento”. Responsável: Abel Nascimento [centra-

do num assunto muito extenso e complexo, poucas vezes 

debatido em profundidade neste tipo de encontros e daí o 

seu maior interesse, que cobriu múltiplas vertentes como 

o tratamento na Urgência, os fixadores externos, a micro-

cirurgia vascular e nervosa entre outros. Teve a participação 

de Abel Nascimento, Alain Masquelet (França), António F. 

Oliveira, Corte-Real, Craveiro Lopes, Páscoa Pinheiro e Pe-

dro Lemos].

Mesa Redonda – “Planeamento e avaliação da artro-
plastia total da anca”. Responsável: Roxo Neves [A sessão 

incluiu a apresentação do levantamento feito por Roxo Neves 

sobre o panorama nacional nesta área específica, seguido de 

várias conferências sobre imagiodogia, biomecânica, navega-

ção por computador, dismetria e o panorama da prática em 

países vizinhos nesta área. Teve a participação de António 

Múrcia Mazón (Espanha), Jean Puget (França), João Paulo de 

Sousa, Miguel Cabanela (EUA), Paulo Rego e Roxo Neves].

Fórum EFORT – “Controversies in knee surgery”. 
Moderadores (Chairmen): Moraes Sarmento e Pedro 
Pessoa. [Speakers: Ricardo Sampaio, Vieira da Silva, Alcindo 

Silva, Philippe Beaufils (França), Johannes Holz (Alemanha), 

Lars Engebretsen (Noruega)].

Década do osso e da articulação – Moderadores: 
Rui Pinto (SPOT), Pedro Saraiva (SPMFReabilitação), 
Luís Maurício (SPReumatolgia). [Palestras: Filipe Brandão 

(SPR), Pedro Saraiva (SPMFR) e Paulo Carvalho (SPOT)].

Conferência de Abertura – “Saúde e doença nas 
naus portuguesas séculos XVI-XVII”. Autor: Rita Gabriel.

Conferência pré-Forum – “Cinquenta anos de 
saúde em Portugal.” Autor: Marcelo Rebelo de Sousa.

Conferência do Presidente de Honra – “Compli-
cações em fractura proximal do úmero”. Autor: Sérgio 
Franco (Brasil).

Registo Português de Artroplastias (RPA) – [Inter-

venientes: José Manuel Teixeira, Carlos Durão, Fátima Pina e 

J. Costa Ribeiro].

Palestra do Convidado Estrangeiro – “From 
anatomy to comprehension, from comprehension 
to new concepts of joint preserving hip surgery”.  
Autor: Reinhold Ganz.

Conferência do Convidado do Presidente – 
“Evolução do tratamento do trauma ao longo da 
história”. Autor: Jacinto Monteiro.

Conferência SBOT – “Manguito rotador - cuando 
opere y cuando no opere”. Autor: Osvandré Lech 
(Espanha).

Conferência da AAOT – “Artroplastia de cadera 
luego de fracturas del acetábulo.” Autor: Hernán del Sel 
(Argentina).

Sessão Magna dos Internos de Ortopedia
 No Congresso Nacional de 2011 foram apre-
sentados um total de 437 trabalhos, consistindo em132 
Comunicações Livres, 46 posters, 288 e-posters e 7 
vídeos. O número de palestrantes nacionais somou 87 
e o número de participantes no Congresso, 779.
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(6) Talvez sejam qualidades genéticas, próprias do povo português, apenas adormecidas até agora. Custa-me a crer, não 
seremos nem melhores nem piores que outros. Mas tivemos durante séculos a “submissão dos escravos” às hierarquias 
dominantes, no meu critério da história nacional - não me alongo nessa litania, descansem.

EPÍLOGO

 Roxo Neves e sua Direcção podem orgulhar-
se de um Mandato “completo e moderno”. As duas 
palavras não dissociáveis de uma terceira: na “continui-
dade”. As três consubstanciam a quarta: “actualidade”, 
o tempo presente que a SPOT atravessa desde há 
já várias Direcções anteriores. Os seus valores, as 
suas prioridades, estão cada vez mais distintos e 
diferenciados do passado, pelo impulso na nova 
geração de Ortopedistas. É indiscutivelmente um 
mérito mas não de “cima para baixo”: exactamente 
em sentido inverso. Talvez tenha sido da mentalidade 
das novas Direcções que veio a ideia inicial sim, mas 
a força agora provém debaixo, desta “geração” de 
Internos e Jovens Especia-listas, acarinhados pela SPOT, 
que saíram do marasmo abúlico do seguidismo e se 
tornaram competitivos e ambiciosos. Ninguém 
consegue infiltrar essas qualidades em pessoas com 
mais de vinte anos, só bastante antes. (6)
 

 A sensibilidade inteligente desta Direcção, 
o seu produto positivo, tem um trajecto, aponta um 
sentido que vem já decorrendo há uns tempos e que 
o continuaremos a ver no futuro que (agora, que 
procuro definições em apenas uma palavra) chamaria 
“internacionalização”.





 

Rui Pinto 
33º Presidente da SPOT

2012





89

2012 - Rui Pinto

RUI ALEXANDRE PEIXOTO PINTO

Dr. Rui Pinto

33º Presidente da SPOT

2012

 Rui Alexandre Peixoto Pinto nasceu em 20 de 
junho de 1952 na Freguesia de Cedofeita, Porto. Fre-
quentou a Faculdade de Medicina (FMPorto) de 1969 
a 1975. Fez o Internato Geral no Hospital de S. João 
e nesse período de aluno e interno geral (entre 1974-
77), foi monitor na FMPorto de Biologia Médica e de 
Histologia-Embriologia. No Serviço de Ortopedia do 
Hospital de S. João fez o Internato Complementar de 
1981 a 1987.

 Pratica o golfe com afinco e dedica particular 
carinho à fotografia mas o seu entretém mais curioso é 
o derriço por automóveis clássicos, que estuda e tenta 
coleccionar, reconstruindo-os segundo os cânones 
originais, em ‘bricolages’ laboriosas (na verdade, uma 
pecha de vários ortopedistas; o constante manuseio de 
instrumentais cada vez mais complexos de osteossín-
tese interna e externa, a prática adquirida com isto, jun-
to com o uso das serras pneumáticas e os berbequins
nas osteotomias ósseas planeadas, ou na reconstrução 
traumática, deve ter essa ‘sequela psicológica de habi-
lidade adquirida’ ou – se é ingénita, actuou já antes na 
escolha da Especialidade).

 Acima de tudo, Rui Pinto é encantador na sua 
bonomia feliz e sabe escolher: casou com uma “rapariga 
igualmente encantadora” e cheia de alegre energia, a 
Dr.ª Rosa Maria Leite, além do mais com a qualidade 
adicional de ser a Anestesista que o complementa nas 
cirurgias  - Elegante Senhora Dona que eu tive o privi-
légio de ter conhecido logo na sua infância, nas épocas 
balneares nas praias de Matosinhos, como ‘vizinhos con-
tíguos de barraca’ anos seguidos, na segunda metade da 
década de 1950 (Nota - bem mais jovem que eu, que 
‘vou’ nos 75 anos de idade).

CARREIRA MÉDICA E ACADÉMICA

 Fez o Internato de Especialidade de 1981-87 
no Serviço de Ortopedia do Hospital de S. João sob a 
Direcção do Prof. Calos Lima (que foi o 12° Presidente 
da SPOT, 1981-82) onde depois entrou para o quadro 
como Especialista em 1988. Alcançou o grau de Chefe 
de Serviço em 2000, Em 2009 e 2010 é Director 
Adjunto e termina Director de Ortopedia e Traumato-
logia do Centro Hospitalar de. S. João  de 2010 a 2017.

 Foi Assistente Convidado de Ortopedia e Trau-
matologia da FMUP desde 1991 e Membro do Ensino 
da Fundação AO desde 1994.
Em 2017, pediu por voto próprio a suspensão de tra-
balho na função pública, cumprindo objectivo de aos 
65 anos diminuir a sua actividade, coincidindo com o 
convite formulado pela Irmãs Franciscanas Missionárias 
de Nossa Senhora para assumir a Direcção Clínica do 
Hospital Santa Maria - Porto, actividade onde desenvol-
via clínica há mais de 40 anos.

NOTA – Quando Rui Pinto me deu por e-mail esta in-
formação, de que assumira a Direcção Clínica do Hos-
pital Privado de Santa Maria (Porto) «onde desenvolvia 
clínica há mais de 40 anos», eu manifestei-lhe a minha 
surpresa por desconhecimento de tanto tempo (eu tra-
balhara décadas a fio nesse hospital e nunca – parecia-
me – alguma vez me cruzara com ele) e disse-lho, co-
mentando que o “Santa Maria” do Porto era, na altura, 
quase só frequentado por ortopedistas do Hospital de 
Santo António e não do S. João, onde Rui Pinto era 
médico. Ele respondeu-me, uma vez mais por e-mail, 
recordando o passado distante e usando palavras cari-
nhosas de saudade pelas personagens evocadas, que 
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não resisto a reproduzir na íntegra o seu texto, apenas 
com alguma anotações minhas em parênteses rectos:

«Caro Prof. Luís Serra, fez-me lembrar alguns episódios 
que gostaria de acrescentar e que julgo de interesse:»

1 - Ainda aluno de 6º ano e interno geral fui ajudante do 
Dr. Luís Carvalhais [2º Director do centenário Serviço de 

Ortopedia do Hospital de Santo António] na velha ordem de 
S. Francisco, e substituindo-o na companhia de seguros . 
Cirurgião notável, utilizando sempre luvas de algodão por 
baixo das luvas de látex [o Dr. L. Carvalhais adquirira um 

irritação cutânea de contacto ao pó que se usava nessa altura 

no interior das luvas cirúrgicas]. Foi com ele que aprendi a 
colher enxertos cortiçoesponjosos retardados da tíbia con-
tra lateral para tratamento das pseudartroses.
Os conceitos da cirurgia do ombro que trouxe de França 
(Debeyre) e da Áustria com Bohler,  fizeram-me entender, 
na altura, que havia alternativas cirúrgicas aos tratamen-
tos conservadores que dominavam a Ortopedia de então.

2- Também como aluno e interno geral fui ajudante no 
Santa Maria do Dr. Acácio Carvalhais , filho do Dr. Luís 
Carvalhais [mas médico do quadro de ortopedia do Hosp. 

S. João], no velho bloco do 1º andar [que eu lhe referira, 

julgando que já o não conhecera] com vista sobre a Rua 
de Camões. Foi ele o responsável pela minha dedicação 
à Traumatologia assim como o Dr. Mesquita Montes [25° 

Presidente da SPOT, na altura ainda trabalhando do Hosp. 

S. João] com quem fazia urgência no Hospital de S. João 
ainda como interno geral, chamado na altura de P1 e P2.
No regresso do ano à periferia, fui colocado no Serviço de 
Ortopedia do H S. João passando a ser meu orientador de 
formação em estágio à Ordem o Dr. Acácio Carvalhais. 
Comecei a colaborar com ele diariamente no Hospital St.ª 
Maria em 1979, frequentando a Consulta da Companhia 
de Seguros Metrópole , o internamento e o bloco.
Como disse e muito bem, muitos médicos do St. António 
trabalhavam no St. Maria mas a jóia da coroa era o Dr. 
Espregueira Mendes [Pai do Prof. João Espregueira Mendes, 

e ortopedista do Hosp. S. João, que se tornara ‘publicamente 

notável’ ao tratar futebolistas do FCPorto]. 

No ano da periferia, 1978, as minhas actividades na Or-
topedia passaram por ajudar o Dr. Mesquita Montes no 
Hospital D. Luiz I no Peso da Régua.
Todas estas vivências, a verticalidade , honestidade, cari-
nho pelos doentes, e o perfeccionismo que buscavam estes 
ortopedistas, numa fase muito precoce da minha activi-
dade influenciou sem dúvida a minha carreira de ortope-

dista e aqui deixo expressa a minha gratidão.»

 Assim, com toda a elegância e de um modo 
muito gentil, o Dr. Rui Pinto recordou-me que havia 
realmente muitos médicos do Hospital de S. João tam-
bém a trabalhar, nessa época recuada, no hospital priva-
do de Stª Maria do Porto – e sobretudo ele próprio.
 Voltando ao relato anterior: tem experiência 
acrescida em Cirurgia da Coluna (estágios na Europa e 
trabalho diário com Prof. José Carvalho Oliveira durante 
15 anos), em cirurgia da Anca e Trauma Pélvico (ex-
periência obtida pelo trabalho com Prof. Trigo Cabral), 
e Joelho (estágio  com Dr. Luís Alcocer – Madrid).
 Sempre achou a Traumatologia uma área de-
safiante o que o motivou a aderir à AOTRAUMA na 
metodologia de tratamento das fracturas cujos princípios 
respeita e  partilhou a sua experiência no ensino pós-
graduado nos cursos AOTRAUMA.
 Obteve a acreditação do “Banco de Osso” do 
CH S. João pela Direcção Geral da Saúde em 2017, 
culminando o trabalho do Prof. Trigo Cabral (27º Presi-
dente da SPOT, 2006) em e em conjunto com o Dr. 
António Mateus.
 Foi Presidente da “Sociedade Portuguesa de 
Patologia da Coluna Vertebral” (SPPCV) de 2007 a 2010. 
É ainda membro de diversas outras Sociedades 
Científicas:
- SICOT (Société Internationale de Chirurgie Ortho-
pédique et Traumatologie)
- EFORT (European Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology)
- SPAT (Sociedade Portuguesa de Artroscopia e Trauma-
tologia Desportiva)
- SPJ (Sociedade Portuguesa do Joelho)
- AOTrauma Europa
- AO Spine
- ISAKOS (International Society of arthroscopy, knee sur-
gery and sports Medicine)
- AAOS (American Academy of Orthopedic Surgery)

Actualmente, mantém a actividade na Clínica privada e 
ainda os seguintes cargos:
- Director Clínico do Hospital Santa Maria, Porto, desde 
Setembro de 2017.
- Membro do Conselho de Ensino da AOTRAUMA em 
Portugal.
- Revisor de comunicações  livres na área de Traumato-
logia e Coluna da SPOT,  EFORT e SICOT.
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CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA SUA 33ª PRESIDÊNCIA

- Vogal da Direcção (1999-00)
- Vogal do XIX Congresso (1999)
- Secretário Geral da Direcção (2001-02)
- Editor Chefe da Revista da SPOT (2002-2004)
- Comissão local (Lisboa) do 7º Congresso da EFORT
  (2005)
- Presidente do Conselho Fiscal (2010)
- Presidente Eleito (2011)

No seu Mandato como Presidente da SPOT em 
2012:

MARÇO
Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa 
de Patologia da Coluna Vertebral: SPOT convi-
dada para a Sessão de Abertura e  com apresentação de 
um Tema  de convidado do congresso pelo presidente 
da SPOT: “Cifose cervical”.

Jornadas da Sociedade Portuguesa de Radio-
logia e Medicina Nuclear: SPOT convidada para a 
Sessão de Abertura e apresentação de um Tema pelo 
presidente: “Coluna e Desporto”.

Curso de Trauma Pélvico e fixadores externos 
na Ordem dos Médicos do Sul: organizado pela 
SPOT com patrocínio da MAPFRE.

Assembleia Geral da SPOT: apresentada a 
Comissão de Normas Clínicas da SPOT (ou Comissão 
de Boas Práticas em Ortopedia, que conta com a co-
laboração de outras entidades, como a Direcção Geral 
da Saúde).

MAIO
Congresso Nacional de Radiologia: SPOT convi-
dada para a Sessão de Abertura e apresentação de um 
Tema  de convidado do congresso pelo presidente da 
SPOT: “Classificação das Fracturas”.

Assembleia Geral EFORT: com participação da 
SPOT.

JUNHO
Deslocação do Presidente da SPOT a Luan-
da, em Representação da Sociedade, para patrocínio  
científico do I Congresso da Sociedade Angolana de Or-
topedia e Traumatologia e concomitante IV Congresso 

da SOLP, centrado no tema:” Sinistralidade rodoviária 
e Traumatologia”. Estiveram presentes 103 ortopedistas 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (vin-
dos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Por-
tugal e São Tomé e Príncipe) e também da Rússia e de 
Cuba.

SETEMBRO
Colaboração com a DGS para elaboração de Normas 
de Boas Práticas.

Colaboração com a DGS do Observatório Nacional 
de Artroplastias.

OUTUBRO
49º Congresso da Sociedade Espanhola de Or-
topedia (SECOT): a SPOT foi Sociedade Internacio-
nal convidada com organização de uma mesa redonda 
subordinada ao tema: “Punho na Artrite Reumatoide”. 
A Conferência do Presidente da SPOT foi: “Instabilidade 
Cervical na Artrite Reumatoide”.

XXXII Congresso Nacional de Ortopedia e Traumato-
logia da SPOT – assunto pormenorizado mais abaixo.

NOVEMBRO
Congresso da Sociedade Brasileira de Ortopedia 
(SBOT): a SPOT foi Sociedade Internacional convidada 
tendo organizado um Tema para o Congresso sobre 
“Patologia do Joelho”.

OUTROS ASSUNTOS E NOVIDADES
Registo Doença Displásica da Anca: aprovação e 
seu início. 

Elaboração do Regulamento Eleitoral.

“Articule-se”: Campanha em parceria com a 
APORMED (Associação Portuguesa de Empresas de 
Dispositivos Médicos.

Tradução da revista para a versão On-line.
Modificação do site da RPOT.

“Crónica da Sexta Década da SPOT” – Publicação 
do livro, trabalho iniciado no ano 2000 por Paulo Felicís-
simo por iniciativa de Manuel Leão, 31° Presidente da 
SPOT.

XXXII CONGRESSO NACIONAL (Outubro de 
2012, Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina, 
Vilamoura).
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Mensagem do Presidente (Rui Pinto) e do Secre-
tário Geral (Pedro Fernandes) no 2º anúncio ao Con-
gresso: 
 «Regressaremos ao Algarve, local de outros ex-
celentes eventos da Sociedade e onde contaremos com 
o apoio da nossa Comissão organizadora local, Dr. João 
Ribeiro de Sousa e Dr. Álvaro Botelho.»
«Este ano, teremos excelentes oportunidades de apren-
dizagem, não só pela presença de vários colegas es-
trangeiros mas, também, por um alinhamento promissor 
de 163 comunicações livres seleccionadas de um total de 
573 resumos.»
«Na Quarta Feira, o tema do Congresso irá debater as 
diferentes formas de Artrodeses Lombares e seus resul-
tados clínicos, contando com a presença de colegas es-
trangeiros e nacionais. Teremos, ainda, as conferências 
dos Presidentes das Sociedades convidadas, a Sessão da 
Década do Osso, o primeiro alinhamento de Comunica-
ções Livres seguida da Sessão de Abertura.»
«Na Quinta Feira, o Fórum EFORT irá debater os desa-
fios do tratamento da doença degenerativa do joelho em 
doentes activos. Assistiremos, depois, às várias sessões das 
diferentes Secções e Grupos de Trabalho da SPOT. Termi-
naremos o dia com a conferência do convidado da Socie-
dade, Dr. James Heckman, editor chefe do Journal of Bone 
and Joint Surgery, Am. e co-editor do livro Rockwood and 
Green.»
«Na Sexta Feira, a Mesa Redonda abordará o tratamento 
da patologia degenerativa do tornozelo, contando com 
vários colegas estrangeiro e nacionais.»
«Teremos, ainda, o Fórum SICOT dedicado ao Ombro, o 
segundo alinhamento de comunicações livres e as dife-
rentes comunicações seleccionadas para melhor comuni-
cação, melhor poster e comunicação de trauma. Por fim 
teremos a sessão de encerramento.»
«O Congresso vê, assim, o seu programa significativamente 
alterado, com um dia especialmente dedicado às secções 
e um número elevado de comunicações livres, que serão 
apresentadas em três salas e em período nobre.»
«O grande desafio lançado aos palestrantes será o tempo 

disponível de cinco minutos para apresentarem […]. Que-
remos discutir apenas o essencial!» (1)

«As sessões de Casos Clínicos, às 8:00h, constituem outra 
novidade deste Congresso, ficando lançado o repto para 
um início matinal dos trabalhos, com casos complicados 
nas diferentes áreas da Ortopedia.»
«Temos assim, todos os ingredientes para um Congresso 
repleto de ciência!» 

Presidente de Honra – Abel Trigo Cabral.
Convidado da Direcção – James D. Heckman (EUA).
Convidados Estrangeiros – outras 14 individua-
lidades ortopédicas, entre as quais os convidados das 
Sociedades protocoladas: Presidente da AAOT (Argen-
tina), representante da SBOT (Brasil), Vice Presidente 
da Europa/ SICOT, Presidente da SECOT (Espanha) e 
Vice Presidente da SOFCOT (França).

Tema – “Artrodeses lombares”. Responsável: José Gui-
marães Consciência.

Mesa Redonda – “Patologia do pé e tornozelo”. 
Responsável: Paulo Felicíssimo.

Fórum EFORT – “Controversies in Knee Surgery: 
Degenerative Knee. Facing the challenge with young 
and active patients.” Chair: José Filipe Salreta (Portugal) / 
Co-chair: Alcindo Silva (Portugal) / EFORT Representa-
tive: Manuel Cassiano Neves (Portugal).

Fórum SICOT – “Proximal Humeral Fractures.” 

Jornadas de Fisoterapia na SPOT – Comissão 
Organizadora: Fisioterapeuta José Pedro Marques / Fi-
sioterapeuta Olímpio Pereira. Os temas versaram Lom-
balgia crónica, tornozelo e pé, ombro e comunicações 
livres.

Dia Enfermagem AEPOT -  Uma vez mais a “As-
sociação dos Enfermeiros Portugueses de Ortopedia e 
Traumatologia” esteve presente em um dia conjunto de 
congresso com a SPOT com inúmeras comunicações.

Prémio “Jorge Mineiro” ou “Carlos Lima” 
– (valor de 3.750 €). (2)

(1) No “Editorial” do nº 9 da revista INFORMA dizia Pedro Fernandes, Secretário Geral da Direcção: «Realcemos um 
número maior de Comunicações livres […]. Por serem apresentadas apenas em três salas, terão uma audiência segura-
mente maior, sendo essencial o cumprimento rigoroso do tempo de cada apresentação».

(2) Estes dois Prémios, os dois mais importantes que a SPOT atribui aos Sócios por trabalhos científicos originais, têm o 
vencedor tradicionalmente anunciado no jantar de encerramento dos Congressos Nacionais e em anos alternados: uma vez 
é um, outra vez é o outro.
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Prémios da Revista da Spot (REPOT) - (total, tam-
bém 3.750 €) foram, uma vez mais, distribuídos no Jan-
tar de Encerramento.
As nove Secções de Especialidade e as duas Uni-
dades de Estudo da SPOT tiveram, uma vez mais, 
um papel determinante não só na organização do Pro-
grama como na selecção dos temas e comunicações 
livres apresentadas, bem como na escolha dos casos 
premiados.

EPÍLOGO

 O Mandato do 33º Presidente da SPOT, o do 
Dr. Rui Alexandre Peixoto Pinto, foi o último da série 
de dez mandatos uni-anuais que se iniciara com o do 
Prof. Adrião Proença (24º Presidente) em 2003. A partir 
de Rui Pinto, votariam a durar um biénio, como fora 
tradição na Sociedade Portuguesa de Ortopedia desde 
o início. A razão de tal retorno foi a constatação con-
sensual que o tempo de um ano «era demasiado curto» 
para o plano Directivo de cada presidência. 

 Eu, que acabo de ‘alinhavar’ a crónica dessas 
dez Presidências uni-anuais, tenho objectivamente de 
discordar, embora inicialmente também os pensasse 
«curtos». A Presidência de Rui Pinto foi muito profícua e 
o mesmo se nota nas anteriores. 

(3) Se o fazem, é sempre para um só assunto (crónico) que parece nada ter a ver com o «tempo curto», antes com um 
«impeditivo ético ou cavalheiroso»: actuar contra os ‘pecadores’ em falta no pagamento das cotas.

Todas surpreendem pela produtividade, tornando um 
paradoxo esse «tempo curto». Não custa imaginar que 
a premência de decisões precoces, o seu cuidadoso 
planeamento prévio, no período de Presidente Eleito, 
perante o tempo breve seguinte, tivesse pesado 
bastante nas suas preocupações e planos para os 
futuros mandatos. Alguns (como Manuel Leão e 
Roxo Neves) vincam mesmo esse útil tempo preté-
rito de estudo e reflexão. Seja como for, há uma coisa 
que a análise coteja com facilidade: não há algum que 
argumente com a «falta de tempo» ao recordar o 
efectuado no seu Mandato. (3)

 Atrevo-me mesmo a imaginar “heresias”: 
nunca antes, no tempo dos Vice-Presidentes e nos 
anteriores mandatos de biénio, os futuros Presidentes 
e suas Direcções-Eleitas trabalharam com tanto afinco 
e responsabilidade preparando os mandatos. Nunca 
houve uma tão profunda e proveitosa ideia na renova-
ção mas na continuidade, para a acção traçada à SPOT. 
Isso implica reflexão cuidadosa e lúcida, nada tem 
de diletante. Se eu fosse o “Gestor Principal” da 
“Empresa SPOT”, de produto e lucro “intelectual”, 
manteria Mandatos Uni-Anuais nas suas “Equipas 
Gerentes”, cuja análise retros-pectiva revela ter 
dado resultados tão positivos, «malgré tout».





 

Jorge Mineiro 
34º Presidente da SPOT

2013-2014
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2013-2014 - Jorge Mineiro

JORGE MANUEL ALVES DRAPER MINEIRO

Prof. Doutor Jorge Mineiro

34º Presidente da SPOT

2013-2014

 Jorge Manuel Alves Draper Mineiro nasceu a 
16 de Julho de 1955 em Lisboa. Seu Pai foi o célebre 
Professor Jorge Draper Mineiro (1918-1978) sendo 
seu  avô também  médico (1). Frequentou o liceu Pedro 
Nunes e a Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa (à 
semelhança das duas gerações anteriores de médicos 
na Família), licenciando-se em 1980.

 Frequentou o Internato Geral e o Comple-
mentar em Ortopedia no Hospital de Santa Maria mas, 
em vez de passar todo o tempo num único centro, op-
tou com clarividência pela ‘internacionalização’ em In-

glaterra - dois anos no Serviço de Ortopedia do Hosp. 
Sta. Maria e os quatro anos restantes em estágios na 
denominada “Oxford rotation” em «Orthopaedic Depart-
ments of the U.K.», na seguinte ordem: um ano  no 
Princess Margaret Hospital (em Swindon); um ano no 
Milton Keynes General Hospital (em Milton Keynes); um 
ano no Nuffield Orthopaedic Centre (em Oxford) (2); e 
um outro ano no Trauma Unit of John Radcliffe Hospital 
(em Oxford, também).

 Regressando a Lisboa em Dezembro de 1990, 
integrou de novo o Serviço de Ortopedia do Hospital 

(1) O Avô Paterno de Jorge Manuel Mineiro, Dr. João José Alves Mineiro (cuja esposa e Avó Paterna do biografado, era Irland-
esa), exercia Clínica Médica no Tramagal onde seu filho, o Professor Jorge Draper Mineiro (Pai), viveu até aos quinze anos 
de idade. Por isso, embora nascido em Lisboa considerava o Tramagal a «sua aldeia natal» e foi aí, quando tinha 59 anos de 
idade e passeando a cavalo com o seu filho sofreu morte súbita, possivelmente por incidente cardíaco. «Ultima-mente fora 
atingido por uma série de doenças graves, sobretudo do coração e rim, esteve bastante mal, foi operado quase de urgência: 
deixou a sua vida profissional durante bastante tempo, mas quando regressou vinha com o mesmo ar como se tivesse sido 
ontem que interrompera a sua actividade, convívio, as reuniões e as saídas ao estrangeiro.» (conta o Dr. José Botelheiro 
no Editorial que lhe dedicou na Rev Ortop Traum IB, 4P, pág.. 1-6, 1978). Em Janeiro de 1982 a Direcção da SPOT (13° 
Presidente: Prof. José Oliveira) criou um prémio com o seu nome que foi atribuído pela primeira vez em Novembro desse ano, 
no VIII Congresso Nacional, ao Dr. Almeida Ricardo.
O Professor Draper Mineiro, insigne fundador e 1º Director do Serviço de Ortopedia do Hospital de Santa Maria (Lisboa) e 
8º Presidente da SPOT, foi o mais conhecido ortopedista português a nível internacional da história da Ortopedia portuguesa. 
A notícia da sua morte foi dada com o maior destaque no The Journal of Bone and Joint Surgery [60B: 584-85, 1978] escrito 
pelo Prof. John Crawford Adams, e na Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (64: 711, 1978) escrito pelo 
Prof. Merle D’Aubigné. O Filho, o actual biografado e 34º Presidente da SPOT, segue o mesmo trilho para a celebridade.
  

2) Em Oxford, Jorge Manuel Mineiro, integrou a equipa do Prof. Robert Duthie (1925-2005) que foi por muitos anos 
Director do Nuffield Orthopaedic Centre e Nuffield Professor de Ortopedia da Universidade de Oxford, especialista nas 
sequelas articulares dos hemofílicos (os investigadores de Oxford sempre tiveram um importante papel no tratamento da 
hemofilia, incluindo na descoberta do factor VIII nos anos 1950-51). Jorge Mineiro iniciou aí a sua carreira académica, como 
assistente do Prof. Duthie na Universidade de Oxford, tendo sido Chairman da Girdlestone Orthopaedic Society (alumni do 
NOC) 2009-2010.
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da Santa Maria, tornou-se Especialista em Ortopedia 
pela Ordem do Médicos em Junho de 1991.

Carreira Médica e Académica

 É Sócio Titular da SPOT nº 538 e em 1999  era 
já Director da Rev Port Ortop Traum editada pela SPOT 
desde 1993, quando viera substituir a Revista de Orto-
pedia y Traumatologia espanhola (Edição Ibérica) cujo 
primeiro Número Português saíra em 1974, sendo seu 
Pai o primeiro Director.
 Em 2003 Doutora-se pela Faculdade de Me-
dicina de Lisboa. Foi o delegado ortopédico da Ordem 
dos Médicos à Union Européen des Médecins Spécia-
listes (UEMS / Orthopaedics) em 1997. É Presidente do 
Colégio de Especialidade de Ortopedia da Ordem dos 
Médicos de 2003 a 2006.

 Na sequência do tema do trauma relacionado 
com a sua tese de doutoramento, e sendo uma das 
áreas á qual sempre dedicou grande atenção na sua car-
reira, foi sócio fundador e director da Sociedade Portu-
guesa de Trauma (SPT) de 1998-2014, tendo criado os 
Cursos Avançados de Trauma e dado formação em todo 
o Portugal continental e Ilhas, organizado os congressos 
internacionais desta especialidade e realizando trabalhos 
científicos em colaboração com o Instituto de Medicina 
Legal de Lisboa.

 Dentro da Cirurgia Ortopédica passou a dedi-
car particular empenho nos progressos e prática das 
correcções operatórias da patologia vertebral tendo sido 
sócio fundador e Vice-Presidente, de 2009 a 2011, da 
Sociedade Portuguesa de Coluna Vertebral, que realizará 
no presente ano (2018) o seu VII Congresso Nacional 
(junho, Lisboa) e procurará atingir o estatuto interna-
cional, em conjunto com a congénere Espanhola. Tem 
sido também responsável por campanhas de impacto 
público, como contra o demasiado peso das mochilas 
escolares, eventual promotor de padecimentos verte-
brais, que sensibilizou a Assembleia da República a fazer 
a recomendação n.º 266/2017 sobre medidas preven-
tivas ao Governo.

 Dirige a Unidade de Coluna do Hospital 
Pediátrico D.ª Estefânia (Lisboa) e é Director do Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital CUF Desco-
bertas (Lisboa) e Director Clínico desse hospital desde 
2008 até ao presente. 

 Por este seu perfil internacional de cirurgião da 
coluna vertebral foi membro do Comité de Educação 
da European Spine Society  (ESS) 2013-2016 e co-chair-
man com o Prof. Daniel Chopin do Módulo 3 de Defor-
midades da Coluna do Diploma de Cirurgião da Coluna 
Vertebral Europeu (2014-2017) em Estrasburgo.

 Outra das áreas em que o Professor Jorge 
Manuel Mineiro se distinguiu internacionalmente foi na 
avaliação final do internato de ortopedia na Europa Co-
munitária. Nomeado pela UEMS-Ortho em 1998 para 
desenvolver o exame europeu de ortopedia (exame final 
de internato), dedicou uma parte importante da sua 
actividade ao desenvolvimento de um exame de titu-
lação europeia que pudesse ser adoptado por todos 
os países da Europa. Assim “nasceu” o Exame do 
European Board of Orthopaedics and Trau-
matology (EBOT Exam) em 2001 que tem vindo 
cada ano a ter mais adeptos e existindo já um for-
mato em língua Espanhola, estando no momento 
em negociações para outro em língua Francesa. 
Sob sua orientação como Chairman do EBOT 
Examining Committee, (3) foi criado o exame interino 
pela internet e de acesso a todos os internos de 
ortopedia de toda a Europa. Foram dois projectos de 
dimensão europeia a que dedicou muito do seu tempo 
mas que têm hoje um enorme prestígio pela dimensão 
e reflexo que teve  nos países da Europa comunitária.

 Fica fora do objectivo desta biografia o vasto 
Curriculum Cirúrgico do Prof. Jorge Manuel Mineiro e 
das suas obras académicas. Apenas resumo os seus tí-
tulos ou cargos, no presente, de membro activo de So-
ciedades internacionais ou de organismos portugueses, 
salvo algum já citado:

(3) Em Março de 2012 «o Prof. Jorge Mineiro […] recebeu uma distinção do Royal College of Surgeons de Edimburgo 
(RCSEd) pelo trabalho realizado como chairman do exame do Board Europeu de Ortopedia e Traumatologia, do qual foi um 
dos criadores e é o seu responsável desde que teve início, há cerca de 12 anos. O prémio consiste na atribuição do grau de 
Fellow ad Hominem […]». [revista INFORMA, nº 9, 2012]
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- Professor de Ortopedia e Traumatologia – FML/Hos-
pital Santa Maria - Lisboa.
- Director Clínico do Hospital CUF Descobertas Lisboa.
- Chairman of the European Board Examining Commit-
tee of the EBOT (European Board of - Orthopaedics and 
Traumatology) desde 2000.
- Director Do Serviço de Ortopedia e Traumatologia – 
Hospital CUF Descobertas, Lisboa. 
- Responsável pela Unidade Pediátrica Espinhal do Hos-
pital Pediátrico Dª Estefânia, Lisboa.
- Chairman of the National Educational Committee for 
Orthopaedic Residency, de 2007 a 2013.
- Chairman of the Educational Committee for AO-Trauma, 
desde 2010.
- Member of the editorial board of the South American 
Spine Journal [Columna].
- Member of the International Committee of the European 
Spine Society, desde 2012.
- Member of the EFORT Educational Committee, desde 
2012.
- Editor of the Portuguese edition – Journal of Bone and 
Joint Surgery 2005-2008.

CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA SUA 34ª PRESIDÊNCIA

- Director da Rev Port Ortop Traum da SPOT (1999-00)
- Vogal da Direcção (2001-02)
- Vogal da Secção Patologia da Coluna Vertebral 
  (2001-04)
- Vogal da Direcção (2004)
- Membro da Comissão e Ensino da SPOT (2004)
- Presidente do PNAICO (2005 -2017) (4)

- Vogal da Direcção (2005)
- Presidente da Assembleia Geral (2010)
- Presidente eleito (2012)

No seu Mandato como Presidente da SPOT em 
2013 - 2014
 Depois de duas Revisões estatutárias a SPOT 
retomou a forma primitiva de Mandatos bi-anuais. Os 
seus Congressos Nacionais que primitivamente (no 
seu início como Sociedade) eram de quatro em quatro 
anos, depois passaram a ser ano sim, ano não - alter-
nando com os Congressos conjuntos com a Sociedade 
Espanhola e quando tal terminou, em 1993, passaram 
a anuais, no tempo do Dr. Andrade da Fonseca (19° 
Presidente). O retorno aos mandatos de biénio ocorre 
agora, com o Prof. Jorge Manuel Mineiro (34° Presi-
dente), após um período de dez anos em que se su-
cederam dez Presidentes com mandatos apenas anuais, 
logo, apenas realizando um Congresso Nacional cada 
um deles. O Prof. Jorge Manuel Mineiro volta a realizar 
dois. 

XXXIII CONGRESSO NACIONAL (31 Outubro a 
2 Novembro 2013, Centro de Congressos do Algarve, 
Herdade dos Salgados, Albufeira).

1º Anúncio do Presidente (Jorge Mineiro) e do Secre-
tário Geral  (Paulo Felicíssimo):
«O Congresso terá lugar numa nova localização no Algarve 
– Centro de Congressos dos Salgados, e incluirá o Sábado, 
para que não tenhamos que retirar tantos dias da nossa 
actividade profissional, para podermos estar presentes 
na reunião magna da Ortopedia Portuguesa. Este ano a 
SECOT será a Sociedade Convidada da SPOT, tal como nós 
fomos a Sociedade Convidada da SECOT no ano passado. 
Este estreitamento de relações com os nossos vizinhos es-
panhóis é muito importante, uma vez que cada vez mais, 
e a todos os níveis, a Ibéria volta a ser uma realidade. 
Em 2013 somos também o país anfitrião do V Congresso 
da SOLP – Sociedade Ortopédica de Língua Portuguesa, 
que se realizará em simultâneo com o nosso.»

(4) A “Comissão de Ensino SPOT” foi criada em 2004 pela acção conjunta do 25° Presidente (Dr. J. Mesquita Montes) e pelo 
então Presidente do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos (Prof. Jorge Manuel Mineiro). Com o apoio desses dois 
organismos organizou-se um Programa Nacional de Apoio ao Internato Complementar de Ortopedia (PNAICO). 
O mérito cabe ao Prof. Jorge Manuel Mineiro (também já Presidente do Comité do Exame do European Board of Ortho-
paedics and Traumatology - EBOT) e à sua experiência quando, por iniciativa pessoal e antes de todos, ‘internacionalizou’ 
o seu próprio Internato Complementar, como acima foi referido. Assim, foi ele que criou as condições para que os nossos 
Internos Complementares pudessem facilmente familiarizarem-se com as exigências do Diploma Europeu de Ortopedia e 
serem Fellows of the European Board f Orthopaedics and Traumatology. Os ciclos de estudo ministrados pelo PNAICO têm 
3 anos de duração e grau da sua frequência deverá contar para a Nota final da Avaliação de cada Interno Complementar. 
O assunto mereceu conferência de 30 minutos no 33° Congresso Nacional, sob a sua Presidência (titulo: “Preparação para 
Exame Europeu – EBOT exam”).
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Boas-vindas do Presidente (Jorge Mineiro) e do Se-
cretário Geral  (Paulo Felicíssimo):
«Este congresso surge numa época difícil no contexto sócio 
económico nacional e internacional mas penso que com 
um enorme esforço da SPOT e da Indústria que nos apoia, 
conseguimos reunir todos os “condimentos” necessários 
para tornar este congresso numa reunião memorável. O 
local é diferente, o programa diversificado, os temas em 
debate são actuais e controversos e este ano para além de 
relembrarmos os nossos antecessores (5) temos também 
a participação dos colegas de Espanha e do Brasil que 
vêem trazer mais desafio às nossas aspirações ibéricas e 
europeias de uma forma muito particular. Por todas estas 
razões e também porque a SECOT é a Sociedade Convi-
dada deste nosso evento contamos com a participação de 
todos os ortopedistas neste Congresso Nacional de Orto-
pedia e Traumatologia. Somos uma sociedade viva, e este 
evento mostra-o bem.»

Presidente de Honra – Jorge Draper Mineiro (Pai) 
(In memoriam)
Convidados Estrangeiros – vinte e duas individu-
alidades ortopédicas, entre as quais os convidados das 
Sociedades protocoladas: Presidente da AAOT (Argen-
tina), Presidente da SBOT (Brasil), Presidente da SICOT, 
Presidente da SECOT (Espanha) e Presidente da SOF-
COT (França).
Tema – “Tratamento da patologia degenerativa da anca 
no adulto jovem”. Responsável: Paulo Rego. [Teve a par-

ticipação de Vasco Mascarenhas, Ernest Shilders (Inglaterra), 

Paulo Rego, Pedro Dantas, Carlos Magno e Roxo Neves].

1ª Mesa Redonda – “Rede de referenciação de 
Urgências”. Responsáveis: Jorge Mineiro e Miguel Marta 
[Teve a participação de Miguel Oliveira (Ex Presidente do 

INEM) José Artur Paiva (Hosp. de S. João) e Enrique Guerado 

(Espanha)].

2ª Mesa Redonda – “Patologia traumática do torno-
zelo e retropé”. Responsável: Paulo Felicíssimo [Teve a 

participação de Paulo Felicíssimo, Isabel Mota, Paulo Amado. 

Niek van Dijk (Holanda), Nuno Corte Real, Xavier Martin 

Oliva (Espanha) e António Viladot (Espanha)]. 

Fórum EFORT – “Metal-on-Metal Bearing. Lessons 
learned from the past. What are the new policies in 
Europe”. EFORT Representative: M. Cassiano Neves (6)

/ EFORT Forum Coordinator: M. Tapadinhas. [Teve a 

participação de Mário Tapadinhas, Luís Maximino, Per Kjaer-

gaard-Andersen (Dinamarca), Bartol Tinoco, Manuel Ribas 

(Espanha) e Luigi Zagra (Itália)].

Mesa Redonda da SECOT (Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología) – “Revisión y 
complicaciones en prótesis primarias de rodilla (PTR)”. 
Moderador da SECOT: Javier Vaquero. Moderador da 
SPOT: Fernando Fonseca. [Teve a participação de Fran-

cisco Maculé, Elvira Montañez e Javier Vaquero]. 

Conferência SBOT – “Reconstrução anatómica do 
LCA – Como e porquê?”. Palestrante: Marco A. Per-
cope de Andrade  .
Conferência SECOT – “Investigar en cirugía orto-
pédica hoy – porquê y para quê?”. Palestrante: Francisco 
Forriol (Espanha).
Conferência AAOT- “Tratamiento quirúrgico de las 
metástasis óseas.” Palestrante: Ricardo Derari (Argen-

tina). 
Sessão da Década do Osso – “Artrite Séptica”. Mode-
radores: Jorge Mineiro e Guimarães Consciência. [Teve 

a participação de Filipe Vinagre (SPReumatologia), Eduarda 

Afonso (SMFReabilitação), Gilberto Costa (SPOT) e António 

Mateus (SPOT)].

Sessão RPA (Registo Português de Artroplastias)  - 
[Teve a participação de Mário Tapadinhas, Paulo Almeida, Cé-

lio Pina, Pedro Gomes e José Manuel Teixeira].

Symposium ESSKA (European Society of Sports 
Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy)– “Chon-
dral Lesions in Sports - State of the Art in 2013”. Mod-
erators: João Espregueira-Mendes (7) and Niek van Dijk. 
[Teve a participação de Hélder Pereira, Niek van Dijk (Ho-

landa), Juan Carles Monliau (Espanha) e João Espregueira-

Mendes].

(5) Foi durante este Mandato que se sentiu a necessidade de recordar os nossos antecessores - colegas ortopedistas de que 
tanto nos orgulhamos – resolvendo-se dar o nome de um colega a cada sala do Congresso Nacional, para que desta forma 
também os mais novos conheçam os nomes dos que fizeram crescer na ortopedia Portuguesa. Desde aqui, essa iniciativa 
tem sido seguida pelas Direcções seguintes.

(6) Manuel Cassiano Neves tornou-se Presidente da EFORT em Julho 2013 no encerramento do 14º Congresso da EFORT 
que decorrera em Istambul.

(7) João Espregueira Mendes. Presidente da ESSKA.
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Associação Portuguesa de Fisioterapia (APF) 
– Comissão Organizadora: Fts. Olímpio Pereira José 
Pedro Marques (duração – 2 horas e 30 minutos).

Associação de Enfermeiros Portugueses de Or-
topedia e Traumatologia (AEPOT) – Tema: “Enfer-
magem em patologia da anca, tibiotársicas e do retro-
pé.” (duração – um dia).

Simpósio Bayer HelhCare – “Inibição do Factor Xa 
e tratamento TVP”. Chairman: Jorge Mineiro. [Teve a 

participação de Pedro Marques Silva, Roxo Neves e Pedro 

Pessoa].

XXXIV CONGRESSO NACIONAL (outubro de 
2014, Herdade dos Salgados, Albufeira).

Mensagem do Presidente e do Secretário Geral 
(Jorge Mineiro e Paulo Felicíssimo) no Programa Prelimi-
nar, diz-se: «É com orgulho que tomámos conhecimento 
que este ano batemos mais uma vez o record do número 
de abstracts submetidos foram 656 trabalhos (106 ca-
sos clínicos, 311 comunicações livres, 227 e-posters e 12 
vídeos). […] Deste grupo de trabalhos conseguimos que 
170 comunicações livres fossem seleccionadas para serem 
apresentadas e 70 posters físicos aceites. […] O Congres-
so este ano vai voltar a ter os temas habituais e a SPOT 
vai voltar a dar Bolsas para Internos e Jovens Especialistas 
com o apoio da Depuy Synthes e da Zimmer Internacional. 
Este ano para além de um IC organizado pela BOA, [Nota 

- a SPOT teve como Invited Nation em 2014, pela primeira 

vez a BOA – British Orthopaedic Association] vão ter lugar 2 
workshops – um para Jovens Investigadores e da respon-
sabilidade do Professor Andrew Carr de Oxford, director do 
centro de Investigação - NIHR Oxford Musculoskeletal 
Biomedical Research Unit, e editor do Bone and Joint 
Research. E um outro, para os revisores da RPOT [Revista 

Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia], organizado pelo 
Dr. James Scott editor emérito do JBJS.B responsável pelos 
review courses desta revista no Reino Unido.» (8)

Convidados Estrangeiros - O 34º Congresso Na-
cional teve 15 dos quais quatro eram membros da BOA 

[British Orthopaedic Association] (9), além de um repre-
sentante/Presidente  da SOBT, dois da AAOT.
Tema - “Fracturas osteoporóticas – O estado da Arte”. 
Responsável: António Miranda. [Teve uma palestra In-

trodutória de António Miranda (“Falar em fracturas osteo-

poróticas. Porquê?”), outra do EPIREUMAPT (Estudo Epide-

miológico das Doenças Reumáticas em Portugal) e outras por 

André Gomes, Ana Mª Rodrigues, Viviana Tavares, Helena 

Cachão e Rui Pinto].

Conferência convidada – “European Education 
Platform – O futuro da educação da Ortopedia na 
Europa”. Por: Manuel Cassiano Neves.
Conferência SBOT – “Reconstrução do LCA: da 
cirurgia aberta aos conceitos atuais”. Por: Arnaldo José 
Hernandez (Brasil, Presidente da SBOT).
Conferência BOA – “Regulating the introduction and 
use of orthopaedic implants in a modern health service”. 
Por: Tim Wilton (Inglaterra).
Conferência SOFCOT 
Conferência AAOT – “Fracturas tubero talámicas del 
calcáneo. Un nuevo enfoque de tratamiento”. Por: Gui-
llermo Bruchmann (Argentina, Presidente da AAOT).
Mesa Redonda SECOT – “Actualizaciones en cirugía 
de la cadera”. Moderadores: António Oliveira e José 
Sueiro (Espanha). [Participantes: Paulo Rego, Carlos Mestres 

(Espanha) e José Sueiro (Espanha)].

Keynote Speaker – “Healthcare Reform in the Uni-
ted States – Promise and the Reality”. Por: Stuart Weins-
tein (EUA).
Registo Português de Artroplastias (RPA)- “Re-
gistos ortopédicos nacionais”. [Apresentadores: RPA - 

Mário Tapadinhas; RONTAL - Luís Correia ; DDA - Manuel 

Cassiano Neves].

Outras realizações durante o Mandato:

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “MERGU-
LHO SEGURO” – Destinada à profilaxia de tetraple-
gias acidentais por dano cervical no embate da cabeça 
em mergulhos em águas baixas. Com todo o empenho 

(8) O papel do Prof. Jorge Manuel Mineiro manifestou-se único e de extraordinário mérito no progresso da mentalidade dos 
membros mais jovens da SPOT (para si e com toda a razão, os beneficiários prioritários) em lhes incutir o “espírito europeu”, 
incluindo nesse sentimento o saber escolher e proceder ao redigir um artigo científico e em “língua franca”, o inglês. Era a 
sua missão, como Responsável pelo “Exame Europeu de Ortopedia” – o EBOT Exam (European Board of Orthopaedics and 
Traumatology) e pelo PNAICO.

(9) Neste 34° Congresso Nacional, a SPOT teve como Invited Nation em 2015, e pela primeira vez a BOA – British Ortho-
paedic Association – antes, em 2014, no 33°Congresso Nacional a Invited Nation fora a SECOT.
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(10) Além das já atrás referidas, sobre o “risco do mergulho em águas pouco profundas” e a de “prevenção da quedas 
acidentais em idosos”, que se mantém actuais e vivas, no ano seguinte ao seu Mandato lançou uma outra: a “Articule-se” 
destinada à reintegração social de pessoas submetidas a substituições protésicas articulares, sobretudo na anca e joelho, 
com o “1º Passeio das Atroplastias” – Cascais, maio de 2015.

da Secção da Coluna da SPOT e Patrocínio da Direcção, 
mais o apoio associado da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa (SCML), em 2013 foi apresentada a um audi-
tório completamente cheio, com presença e discurso 
do Provedor da SCML, maioritariamente ocupado por 
alunos, o público-alvo a quem esta acção de sensibili-
zação se destina em primeiro lugar. Tem-se usado vários 
meios de divulgação (entrevista nas TVs, apoios de rua, 
publicações repetidas na Internet e no FB da SPOT), 
tendo sido reeditada todos os anos desde então.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS NO 
IDOSO “NÃO CAIA NISSO” - «O principal objectivo 
desta campanha é informar, particularmente os seniores, 
mas também a população em geral sobre o risco de queda 
e as complicações daí inerentes”, nomeadamente as frac-
turas, disse hoje à agência Lusa o responsável pela inicia-
tiva, Carlos Evangelista. As estimativas apontam que 30% 
dos idosos já caíram alguma vez e que cinco a 10% des-
sas quedas ocasionaram lesões graves com risco de morte, 
adiantou o ortopedista. Um dos objectivos da campanha 
é também diminuir os custos no tratamento destas frac-
turas que, segundo dados da Direcção-Geral da Saúde, 
estimaram-se, em 2006, em 52 milhões de euros, só em 
cuidados hospitalares.» [Parcela da notícia publicada no “Pú-

blico online” em 2015.]

GRUPO DE ESTUDO MÉDICO-LEGAL - Criado 
nesta Direcção, tem como Coordenador Francisco 
Manuel Lucas (Coimbra) e como Vogais, Carlos Durão 
e João Oliveira. Este novel Grupo de Estudo (o 3º cria-
do dentro da SPOT) já esteve activo no 35º Congresso 
Nacional, no biénio seguinte.

EPÍLOGO

Súmula do seu Mandato e do seu Futuro

 Durante o seu mandato foi sua preocupação a 
necessidade da nossa Sociedade Científica se envolver 
mais com a sociedade civil  e por isso a SPOT iniciou 

um programa de divulgação de campanhas públi-
cas cujo objectivo foi por um lado prevenir as lesões 
músculo-esqueléticas traumáticas graves assim como 
visava o bem estar da nossa população. Foi dado  início 
às campanhas públicas de prevenção de acidentes bem 
como de defesa do bem-estar dos adolescentes pelo 
excessivo peso das mochilas. No âmbito destas cam-
panhas públicas (10) e com o patrocínio da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa (SCML) para a divulgação da 
Prevenção dos Acidentes de Mergulho (e que ainda hoje 
se realiza) e a campanha de prevenção das quedas nos 
idosos – Não caías nisso – em colaboração com a SCML 
e com os CTT. 

 Outra das preocupações da sua presidência foi 
a criação da Comissão de Investigação Científica cuja 
função primordial foi a de dinamizar, incentivar e apoiar 
os projectos de investigação científica no nosso país, 
tendo sido feito o levantamento nacional dos vários cen-
tros em que se estava a realizar investigação relacionada 
com o aparelho locomotor. Foi feito do lado dos sócios 
da SPOT o levantamento daqueles que dentro e fora 
dos grandes centros quereriam participar nestes pro-
jectos de investigação e que de outra forma não teriam 
conhecimento ou possibilidade. 

 Ainda no seu mandato foi concretizada a aproxi-
mação da SPOT às sociedades Europeias,  pelo que se 
deu início ao convite anual de uma sociedade de orto-
pedia europeia como  Sociedade convidada. Em 2013 
a Sociedade convidada foi a Sociedade Espanhola (SEC-
OT) e no ano seguinte 2014 foi a Sociedade Britânica 
(BOA), que realizou diversos cursos pré congresso para 
jovens especialistas e jovens investigadores. E tal como 
o afirmou em uma entrevista [revista INFORMA, nº10, 

2013.] «temos de aproveitar o facto de serem portugue-
ses as presidências da European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), 
da European Society of Sports Traumatology Knee Surgery 
and Arthroscopy (ESSKA), do European Board of Ortho-
paedics and Traumatology (EBOT) e do European Board 
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(11) Não por reclame, apenas como justificação: “Pé Diabético, Manual para a Prevenção da Catástrofe” [Luís M. Alvim 
Serra, 3ª Ed., Lidel, 2008, 178 páginas].

of Orthopaedics and Traumatology  da UEMS (Union 
Européenne des Médecins Spécialistes), para colocar a 
Ortopedia nacional numa posição de maior destaque.»

Conclusão

 «Colocar a Ortopedia nacional numa posição de 
maior destaque» é – a meu ver (L.S.) – a missão históri-
ca da vida profissional e académica do Professor Jorge 
Manuel Mineiro, tal como foi a do seu Augusto Pai, 
simplesmente – e como acabamos de ler no fragmento 
das suas frases imediatamente acima – o tempo actual é 
vantajoso: ele hoje conta com o seu efeito pedagógico 
sobre uma geração nova, numerosa e prometedora, 
que ele zela e apoia com muito carinho. É esse o traço 
fundamental do seu carácter altruísta que se descobre 
sob a sua personalidade nobre: gentil e afável, de laivos 
aristocráticos na modéstia do génio e inteligência in-
trínsecos, pela educação que recebeu do Pai que idola-
tra. Não procura o sucesso isolado: leva consigo outros 
e que são jovens. Mais: o seu “altruísmo” é também 
cívico e leva-o à promoção da Ortopedia na melhoria 
social, com campanhas de divulgação que não são publi-
cidade desta especialidade médica junto ao público, mas 
sim o contributo que ela pode dar a uma “vida melhor”.

 Tenho pena de já não poder pertencer à gera-
ção de que ele é o Pedagogo e o Altruísta, culpa dos 
meus 75 anos. Só que o entendo muito bem, eu que 
[aprendi em Inglaterra e…] passei 30 anos a salvar pés 
diabéticos da amputação indiscriminada e desnecessária, 
em ambiente de rotinas e desculpabilização, que a 
ignorância vai alimentando… hoje cada vez menos. (11)





 

António Oliveira 
35º Presidente da SPOT

2015-2016
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2015-2016 - António Oliveira

ANTÓNIO FONSECA OLIVEIRA

Prof. Doutor António Oliveira

35º Presidente da SPOT

2015-2016

 António Fonseca Oliveira nasceu a 23 de 
dezembro de 1960 em Felgueiras, no Distrito do Porto. 
Seus Pais são proprietários de boas e largas terras agrí-
colas na região (1). Frequentou o ensino primário e início 
do liceal em Felgueiras e completou o Liceu em Gui-
marães, a partir do antigo 5º ano. Inscreveu-se na FM 
do Porto onde obteve a licenciatura. Iniciou o internato 
Complementar em 1987 que concluiu no Serviço de 
Ortopedia do Hospital de Santo António (Porto), então 
no Hospital de Rodrigues Semide, em 1993 e entrou 
depois no quadro desse Serviço onde percorreu os 
vários graus da carreira hospitalar, até Director de De-
partamento. 
«Afável e discreto, de trato muito gentil e calmo, um 
exímio cirurgião e predador nato de perdizes. Eis no 
meu mínimo de palavras os traços mais evidentes da 
personagem». [frase final, extraída da Crónicas do Serviço de 

Ortopedia do Hospital de S.to António: Luís Serra, pág. 272].

CARREIRA MÉDICA E ACADÉMICA

 Desde que entrou no Serviço de Ortopedia do 
HGSA, António Fonseca Oliveira captou de imediato a 
simpatia geral e rápido também se destacou pela perícia 
cirúrgica na Ortopedia Infantil e na cirurgia da coluna 
(nomeadamente no tratamento das escolioses) de que 
jamais fez alarde. Excepto uma vez, no prefácio da sua 
Tese de Doutoramento no ano 2000, baseada num 
projecto de investigação, subsidiado pelo JNICT – Junta 

Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (titulo 
da Tese: “A perfilometria tridimensional automatizada do 
tronco na escoliose idiopática do adolescente”) e apenas 
como modo de agradecimento ao seu «Mestre, Dr. Bár-
bara Branco» [o 5º Director do Centenário Serviço de 
Ortopedia do H. Stº António, de 1989 a 2001] e como 
explicação do seu rumo para a cirurgia vertebral, além 
da Ortopedia Infantil. Diz ele, reportando-se ao seu 
tempo no Internato Complementar: «[...] quis o destino 
que em 1991 durante a valência de Ortopedia Infantil e 
Escolioses [ele, Dr. B. Branco] resolveu testar a audácia e 
as capacidades do seu discípulo, desafiando-o a efectuar 
uma correcção cirúrgica de escoliose idiopática do adoles-
cente [...] e, com a sorte do principiante, o resultado foi 
um sucesso.»

 Esse «sucesso» era sua estrela para sempre. 
Porque o sucesso nunca o baseou na espúria «sorte» e 
sim antes no espírito reflexivo, germinando numa na-
tureza tranquila e com capacidade de se dedicar inten-
samente a compreender os outros, sobretudo a inter-
pretar quem está doente. A perícia cirúrgica era coro-
lário dessa tranquilidade de espírito, que sempre lhe 
permitiu lúcida calma nas decisões difíceis (incluindo 
‘acertar’ nas perdizes com elevado sucesso). 

 Permito-me afirmar com segura crença que a 
sua elevada “natureza ética”, os seus rígidos padrões 
de lealdade, simplesmente o impedem de alguma vez 

(1) Segundo a Wikipédia, a primeira referência histórica a Felgueiras data de 959, no testamento de Mumadona Dias, 
quando aquela é citada para identificar a vila de Moure (Felgueiras): “In Felgaria Rubeans villa de Mauri”. Felgueiras deriva 
do termo “Felgaria”, que significa terreno coberto de fetos que, quando secos, são avermelhados (“rubeans”). Havendo 
quem afirme que o determinativo “Rubeans” se deve a que o local foi calcinado pelo fogo (o nosso historial de incêndios 
florestais é pois muito antigo). Este município integra hoje a “Rota do Românico” do Vale do Sousa.
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atraiçoar um amigo, desiludir um colaborador ou de-
preciar as expectativas de um doente. Em 2 de Janeiro 
de 2004, sendo ainda apenas Especialista Graduado, 
tornou-se, por nomeação da Direcção Clínica, o 8º 
Director do Serviço de Ortopedia do Hospital de 
Santo António [sucedendo ao 7º Director, Luís Serra, 
entretanto nomeado Director de Departamento] 
embora o Serviço possuísse cinco Chefes de Serviço, 
grau que vai obter quando já era Director, classificado 
por unanimidade com 20 valores pelo júri constituído 
por esses 5 Chefes de Serviço.

 Do mesmo modo, dirige o Serviço de Or-
topedia com mestria e também o Departamento de 
Ortofisiatria (agora que já é aceite pela Administração 
a acumulação dos cargos). Absolutamente não é dado 
a estados d’alma, causando-lhe desvios ou recuos por 
procedimentos irreflectidos.

 Que «os traços mais evidentes da personagem» 
como ousei dizer no princípio, não enganem o leitor 
por minha omissão: é também um académico e cientis-
ta de escol, onde sabe situar-se com toda a naturalidade 
“Et par droit de conquête et par droit de naissance” [um 

verso de Voltaire cantando Henrique IV no percurso até ao 

trono de França], entre os mais proeminentes Ortope-
distas deste país que já conquistou, ou da Europa que o 
espera”.

 Em 2015 a sua expressão científica na Orto-
pedia era já enorme. Tinha 18 artigos publicados, dos 
quais 4 em revistas da máxima hierarquia internacio-
nal, era Autor ou Co-autor de 2 livros publicados e de 
105 comunicações em Reuniões Científicas Nacionais 
e no Estrangeiro. É membro do Corpo Docente do 
Curso de Pós-Graduação em Ciências Médico-Legais 
do ICBAS, membro da Equipa de Investigação do Ins-
tituto Nacional de Engenharia Biomédica, membro 
Fundador e Representante do ICBAS no Laboratório de 
Biomecânica da Universidade do Porto (LABIOMEP), 
membro da Comissão Científica do Programa Doutoral 
em Ciências Médicas do ICBAS e do Directive Board do 
Biotech Health International Doctoral Programme.

 Doutorou-se em 2000 com Distinção e Una-
nimidade em Ciências Médicas [assunto já referido] e é 
Professor Catedrático Convidado do Instituto Ciências 
Biomédicas Abel Salazar, ICBAS, UP.”
 É sócio de inúmeras Sociedades Científicas que 
vou poupar aos leitores o enunciar dos nomes. 

CARGOS NA SPOT, 
ANTES DA SUA 34ª PRESIDÊNCIA
- Secretário da Assembleia Geral (2003)
- Presidente do Conselho Fiscal (2007)
- Presidente da Comissão de Ensino (2013-14)
- Presidente Eleito (2013-14) (2)

No seu Mandato como 35º Presidente da SPOT 
de 2015 a 2016

 Eleito Presidente da SPOT para o biénio 2015-
2016, é a segunda vez que um Director do Serviço de 
Ortopedia do Hospital de Santo António assume este 
cargo (o Dr. Augusto Costa fora o 19° Director da 
SPOT em 1989-90).

 No primeiro ano da sua presidência, em 2015, 
põe ordem e moderniza a SPOT, reorganiza e revitaliza 
a RPOT (Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumato-
logia) com uma nova Direcção Editorial presidida  por 
Cristina Alves, traz o 35º Congresso Nacional de volta 
para o Porto, atingindo o máximo de participantes e pa-
trocínios de que há história, aposta nos ortopedistas jo-
vens através da CISPOT (Comissão de Internos da SPOT) 
e da JESPOT (Jovens Especialistas da SPOT) e lança as 
bases da sua estratégia de internacionalização da Orto-
pedia Portuguesa. 

 Esta internacionalização já existia, impulsionada 
por Cassiano Neves, 26° Presidente, com o 7º Con-
gresso da EFORT realizado em Lisboa em 2005 e vinha 
a ser expandida pelos Presidentes seguintes, sobretudo 
por Jorge Mineiro, 34° Presidente (3), patente nos  or-
topedistas portugueses presentes em várias sociedades 
científicas europeias e mundiais, mas acentua ainda mais 
agora na EFORT [European Federation of National Associa-

tions of Orthopaedics and Traumatology] cujo Presidente é 

(2) Como Sócio Titular nº 787 da SPOT, candidatara-se á eleição para Presidente Eleito da Direcção, concorrendo com outro 
ortopedista do Porto, José Mário Beça; venceu as eleições de forma esmagadora. 

(3) E que Jorge Mineiro já realçara como muito valioso para a SPOT a presença de ortopedistas portugueses na direcção de 
vários organismos internacionais [ver atrás a sua biografia como 34º Presidente].
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agora Cassiano Neves; ESSKA [European Society of Sports 

Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy] cujo Presiden-
te é João Espregueira Mendes; EBOT Exam [European 

Board of Orthopaedics and Traumatology Exam] cujo Presi-
dente é Jorge Mineiro; FORTE [Federation of Orthopaedic 

Trainees in Europe] cujo Presidente é João Vide; EPOS [Eu-

ropean Paediatric Orthopaedic Society], e com a realização 
de eventos internacionais de relevo em Portugal como 
o “34th Annual Meeting of the European Bone and Joint 
Infection Society” (EBJIS) realizado no Estoril, Lisboa, de 
10 a 12 de Setembro de 2015.

CONSEGUIDO PATROCÍNIO DA EBJIS [European 

Bone and Joint Infection Society] – que, como se diz imedia-
tamente acima, organizou o seu “34º Congresso Anual” 
em Portugal em 2015 e da qual a SPOT foi anfitriã, 
subsidia bolsas e estágios no estrangeiro em “infecção 
osteo-articular”. (4) Nesse 34º Congresso foi membro 
da Comissão Organizadora Local o Dr. Ricardo Sousa 
que moderou um dos debates e viu um trabalho de 
que era subscritor ser apresentado na sessão dos dez 
melhores resumos, de entre 270 submetidos (40 dos 
quais portugueses). (5)

XXXV CONGRESSO NACIONAL (outubro de 
2015, Centro de Congressos da Alfandega, Porto)

Mensagem de Boas Vindas do Presidente 
- «Vamos  […] assistir a conferências de convidados 
estrangeiros, que são altos dignitários da SBOT, SOLP e 
AAOT, com lugar de destaque para a AAOS, bem como de 
convidados de relevo, oriundos da sociedade civil. Haverá 
um número recorde de sessões de comunicações livres, 
teremos poster tours e prémios para as diversas catego-
rias de trabalhos submetidos. O Dia da Subespecialidade, 
a cargo das Secções, Grupos de Estudo e Sociedades 
Afiliadas da SPOT decorrerá no último dia do congresso e 
permitirá a médicos de outras especialidades e investi-

gadores partilhar com os ortopedistas portugueses novi-
dades nas diversas áreas da ortopedia e traumatologia. 
Contaremos também com a honrosa participação dos 
enfermeiros e fisioterapeutas portugueses, a cargo da 
AEPOT e da APF.» (6)

Convidado do Presidente – Bento Amaral [Enólogo, 

professor e atleta tetraplégico; foi campeão do mundo de vela 

adaptada no ano de 2005 e representou Portugal nos Jogos 

Paraolímpicos de 2008].

Convidados Estrangeiros – 19 individualidades or-
topédicas: 8 vindas de Espanha; duas de França; uma de 
Itália, Argentina, EUA, Suíça, Brasil, Moçambique, Ho-
landa, Alemanha e Bélgica.

Tema - “Revisão de artroplastias da anca”. Responsável: 
Rui Lemos. [Palestrantes: Rui Lemos, Roxo Neves, Pedro 

Dantas, Joaquim Ramos, António Figueiredo, Bartol Tinoco e 

António Mateus].

Conferência AAOS - “Why do arthroplasties fail. 
Cause analyse.” Autor: Miguel Cabanela, (Mayo Clinic, 

Rochester, USA).

Conferência SBOT – “Osteotomias do joelho: in-
dicações e limites”. Autor: Marco António Percope de 
Andrade (Brasil, Presidente da SBOT).

Mesa Redonda SECOT – “Metástasis ósseas. Actuali-
zación del diagnóstico y tratamiento quirúrgico”. Mode-
rador: Luis R. Ramos Pascua. [Palestrantes: Luis R. Ramos 

Pascua (Hospital Universitario de León, España) Eduardo J. 

Ortiz Cruz (Hospital Universitario La Paz, Madrid, España) 

José Casanova (Centro Hospitalar Universitário de Coimbra)].

Conferência AAOT – “El manejo del espacio en las 
perdidas óseas en el trauma”. Autor: Horácio Caviglia 
(Argentina).

(4) A EBJIS partilhou uma fatia dos lucros do Congresso do Estoril, no montante 15 500 €, usado na totalidade pela SPOT 
para patrocínio de prémios e bolsas a fellowships, a designar no 36º Congresso Nacional.

(5) Ricardo Sousa é membro do quadro de Especialistas do Serviço de Ortopedia do Hospital Geral de Santo António / 
CHPorto e em 7 de junho de 2017 Doutorou-se com defesa da Tese “Prophylaxis, diagnosis and treatment of prosthetic 
joint infections” no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, aprovada por unanimidade, 
distinção e louvor.

(6) A presença e participação activa, com Simpósios ou Mesas Redondas próprias, nos Congressos Nacionais da SPOT «dos 
enfermeiros [AEPOT] e fisioterapeutas portugueses [APF]» fora iniciada em 2012 (33° Presidente: Rui Pinto) e assim per-
maneceu até ao presente.
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Conferência de Convidado - Bento Amaral.

Mesa Redonda da SPOT – “Fracturas da extermi-
dade proximal do úmero”. Moderador: Rui Claro. [Ora-

dores: Antonio Foruria (Fundación Jiménez Díaz, Madrid), 

Jacinto Monteiro (Hospital Santa Maria, Lisboa), Martin Jaeger 

(Universidade de Freiburg, Suiça), Carlos Amaral (Hospital 

CUF Infante Santo, Lisboa) e Mark Tauber (Atos Clinic, Mu-

nique)].

EFORT Forum – “Advances in the management of 
thoracolumbar spinal fractures”. Chairs: Nuno Neves 
(Portugal, SPOT) e M. Cassiano Neves (Portugal, EFORT 

Representative). [Oradores: Nuno Neves, Pedro Varanda, 

Thomas Blattert (França), Pedro Fernandes e J.J. Verlan (Ho-

landa), Kevyan Mazda (França)].

Sessão Magna dos Internos (CISPOT) – “A forma-
ção em Ortopedia: presente e futuro”. [Comunicações 

de: António Oliveira, Presidente da SPOT; André Gomes, 

Presidente do Colégio da Especialidade de Ortopedia e Trau-

matologia da Ordem dos Médicos; Jorge Mineiro, Presidente 

do EBOT (European Board of Orthopaedics and Traumato-

logy) Exam; Helena Donato, Directora do Serviço de Docu-

mentação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 

João Vide, Presidente da Federation of Orthopaedic Trainees 

in Europe (FORTE)].

Sessão dos Jovens Especialistas da SPOT (JES-
POT) – Apresentação de JESPOT e seu Programa. 
Convidado de Honra: Dr. Cassiano Neves, antigo Presi-
dente da SPOT e da EFORT.

Associação Portuguesa de Fisioterapeutas 
(APF) – Comissão organizadora: Fts. Paulo Oliveira, 
Rogério Pereira e Rui Torres. O tempo para Comunica-
ções e Mesa Redonda teve duração global de sete horas 
e trinta minutos.

Associação dos Enfermeiros Portugueses de 
Ortopedia e Traumatologia (AEPOT) –Sessão de 

Abertura: Enfª Maria Carmo Alves, Presidente da 
AEPOT; Prof. Dr. António Oliveira, Presidente da 
SPOT; Enfº Rui Santos, Comissão Organizadora do Dia 
de Enfermagem AEPOT. O tempo para Comunicações 
e Mesa Redonda teve duração global de seis horas.

 O 35º Congresso Nacional da SPOT decor-
reu em cinco salas simultâneas; foram apresentadas 197 
Comunicações livres pelos ortopedistas; 12 comuni-
cações pelos fisioterapeutas da APF e outras 12 comu-
nicações pelos enfermeiros da AEOP, ambas as Asso-
ciações dispondo de um dia, em uma das cinco salas 
do Congresso.

ANO DE 2016:
XXXVI CONGRESSO NACIONAL (outubro de 
2016, Centro de Congressos da Alfandega, Porto). (7)

Mensagem de Boas Vindas do Presidente  - «Va-
mos ter o privilégio de assistir a conferências e mesas re-
dondas a cargo de altos dignitários da SBOT, SOLP, AAOT, 
SECOT, SOFCOT e AAOS, bem como de convidados de 
relevo, oriundos da sociedade civil. Haverá muitas sessões 
de comunicações livres (8), teremos poster tours e prémios 
para as diversas categorias de trabalhos submetidos. O 
Dia da Subespecialidade, a cargo das Secções, Grupos 
de Estudo e Sociedades Afiliadas da SPOT decorrerá no 
último dia do congresso e permitirá a médicos de outras 
especialidades e investigadores, partilhar com os ortope-
distas portugueses novidades nas diversas áreas da orto-
pedia e traumatologia. Os jovens especialistas e internos 
de ortopedia organizarão as sessões da JESPOT e CISPOT. 
Contaremos também com a honrosa participação dos en-
fermeiros e fisioterapeutas portugueses, a cargo da AEPOT 
e da APF.»

Convidados Estrangeiros – 18 individualidades or-
topédicas, entre as quais o Presidente da SBOT, o Presi-
dente Eleito da SOFCOT, os representantes das AAOS, 
AAOT e SECOT, 3 Representantes do Fórum EFORT 

(7) A maioria dos recentes Presidentes “tripeiros” da nossa Sociedade (nos que são biografados neste III Tomo dos “Antigos 
Presidentes da SPOT”) manifestaram ‘irresistível queda’ para organizar os Congressos Nacionais na sua cidade, o Porto 
e sempre no mesmo local: a Alfândega. Foi o caso do Prof. Luís de Almeida (23º Presidente), do Prof. Trigo Cabral (27º 
Presidente), do Dr. José Neves (30º Presidente) e agora do Prof António Oliveira (35º Presidente, este até o faz duas vezes 
seguidas).

(8) «Houve 645 trabalhos submetidos para apresentação, ao 36º Congresso Nacional, sinal de que há muitos especialistas 
e internos de Ortopedia interessados na investigação» [frase de Afonso Ruano, Secretário Geral da Direcção].
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e outras 10 individualidades sendo 4 vindas de Espanha; 
2 da Alemanha, uma de França; uma da Bélgica, uma da 
Polónia e uma da Croácia.

Tema – “Infecção de artroplastias”. Moderador: 
Ricardo Sousa. [Palestrantes: Ricardo Sousa, Cristina Tosca-

no, Adélio Vilaça, Alex Soriano (Espanha), Fernando Fonseca 

e Stefan Luck (Alemanha)].

Conferência AAOS - “Novel developments in PJI 
diagnosis and treatment”. Autor: Javad Parvizi, (MD PhD, 

Director of Clinical Research at Rothman Institute, Filadélfia, 

USA).

Conferência SBOT – “Displasia do desenvolvi-
mento do quadril: experiência na redução por via 
antero medial”. Autor: Luiz Antônio Munhoz da Cunha 
(Brasil, Presidente da SBOT).

Conferência AAOT – “Análisis crítico de la metatar-
salgia en pacientes con Hallux valgus”. Autor: Gastón 
Slullitel (Argentina).

Mesa Redonda SECOT – “Diagnósticos inespera-
dos de malignidad en el tratamiento de bultos de partes 
blandas”. Moderador : Luis R. Ramos Pascua (Espanha). 
[Ponentes: Luis R. Ramos Pascua (Espanha), José Casanova 

(SPOT) e Manuel Peleteiro Pensado (Espanha)].

Conferência SOFCOT – “Le point sur les couples 
métal-métal”. Autor: Christian Delaunay.

Conferência SOLP – “Infecções osteoarticulares em 
Angola””. Autor: Guilhermino Joaquim.

Conferência de Convidado – “Perspectivas da 
Saúde em Portugal”. Autor: Manuel Delgado (Secretário 

de Estado da Saúde).

Mesa Redonda – “Fracturas da extremidade distal do 
rádio”. Coordenador: César Silva. [Palestrantes: Federico 

Teixeira, José Carlos Botelheiro, Pedro Negrão, Luís Filipe 

Rodrigues, Michel Levadoux (França), Carlos Nunes, Carlos 

Irisarri Castro (Espanha) e José Manuel Teixeira].

Fórum EFORT – “Advances in hip preserving surgery 
techniques”. Chair: Paulo Rego; Co-Chair: Pedro Dan-
tas; EFORT Representative: António Cartucho. [Speak-

ers: Paulo Rego (SPOT, Portugal) Diego Collado (Spain, 

EFORT) Gennaro Florentino (Italy, EFORT) Luigino Turchetto 

(Italy, EFORT) Pedro Dantas (SPOT, Portugal)].

Grupo de Estudo da Cartilagem (GECA) –  Tema: 
“Tratamento médico e cirúrgico das lesões da cartila-
gem”. [Oradores: João Salgueiro, Nuno Diogo, Alexandrina 

Mendes]. Workshops [Responsáveis: Álvaro Machado, 
João Salgueiro, Joaquim Lebre, Jorge Fonseca, Luís 
Amaral, Nuno Diogo e Nuno Mascarenhas].

Sessão dos Jovens Especialistas da SPOT (JES-
POT) – “Surgical challenges and innovative treatments”. 
Prelectores: Tomislav Cengic (Croácia), Ulrich Lenze 
(Alemanha), João Torres (Portugal).

Sessão do Joelho (SPOT, SPAT, SPJ)– Moderadores: 
Alcindo Lima, Filipe Salreta, Joaquim Lebre. [Oradores: 

Bruno Alpoim, João Oliveira, Monika Thusing, Paulo Car-

valho, Manuel Vieira da Silva e Álvaro Machado].

Sessão Magna dos Internos (CISPOT) – “Sub-es-
pecialização e diferenciação no internato complemen-
tar: quando e como? Autor: André Gomes.  “Enquadra-
mento da SPOT na diferenciação específica”. Autor: 
António Oliveira. [Outros Oradores: João Oliveira, Edgar 

Rebelo, Joana Ovídio, Diogo Gomes, Eurico Monteiro, 

Manuel Santos Carvalho e Pedro Cacho Rodrigues].

Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APF) 
– Comissão organizadora: Fts. Nélson Azevedo e Paulo 
Oliveira. O tempo para Comunicações e Mesa Redon-
da teve duração global de três horas.

Associação dos Enfermeiros Portugueses de 
Ortopedia e Traumatologia (AEPOT) –Sessão de 
Abertura: Enfª Maria Carmo Alves (Presidente da AE-
POT); Prof. Dr. António Oliveira (Presidente da SPOT) 
e Enfº Rui Santos (Comissão Organizadora do Dia de 
Enfermagem AEPOT). O tempo para Comunicações 
e Mesa Redonda teve duração global de três horas e 
meia.

 O 36º Congresso Nacional da SPOT decor-
reu em cinco salas simultâneas; foram apresentadas 170 
Comunicações livres pelos ortopedistas; 14 comunica-
ções pelos fisioterapeutas da APF e outras 14 comunica-
ções pelos enfermeiros da AEOP, ambas as Associações 
dispondo de uma das cinco salas do Congresso.

COMISSÃO DE JOVENS ESPECIALISTAS DA 
SPOT (JESPOT) – Criada nesta Direcção, teve já 
participação no 36º Congresso Nacional, com dois 
prelectores estrangeiros. Os seus elementos execu-
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tivos: Vânia Oliveira (Centro Hospitalar do Porto); 
Alexandre Brandão (Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra); e  Francisco Guerra Pinto (Centro Hospi-
talar de Cascais).

I JORNADAS DA CISPOT (Comissão de Internos da 
SPOT) – Em abril de 2016, decorreram em Coimbra 
(CHUC) e receberam 90 formandos. O presidente 
da SPOT Prof. António Oliveira considerou que «Os 
Internos de hoje são os ortopedistas do futuro, portanto, 
esta iniciativa é fundamental, encaixando-se numa das 
grandes bandeiras da SPOT: a formação».

PORTUGAL (A SPOT) FOI O SEGUNDO PAÍS 
COM MAIS ‘ABSTRACTS’ NO CONGRESSO DA 
EFORT – no 17º Congresso da European Federation of 
Orthopaedics and Traumatology (EFORT), realizado em 
Genebra, Suíça, de 1 a 3 de Junho de 2016, contou 
com 224 abstracts aceites de ortopedistas portugueses, 
número apenas ultrapassado pelo Reino Unido (‘Ingla-
terra’) que tem seis vezes mais habitantes mas apresen-
tou ‘apenas’ 628, enquanto o 3º lugar coube à Suíça 
(país anfitrião e fazendo incluir o seu congresso nacional 
no da EFORT), 4º lugar à Espanha, seguida das Itália, 
Coreia do Sul, Japão, EUA, França e Índia. Para António 
Oliveira há ainda um outro marco importante alcançado 
neste Congresso: António Cartucho foi eleito mem-
ber at large da EFORT, na véspera do Congresso, 
em Assembleia Geral e por voto secreto. O cargo que 
agora ocupa permite-lhe intervir directamente sobre as 
directivas da EFORT. (9)

NOVO DELEGADO PORTUGUÊS NA SICOT 
(Société International de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie) – Ao Prof. José Guimarães Consciência, 
após um mandato de oito anos de que diz «a SICOT
tem vindo, paulatinamente, a assumir um lugar pre-
ponderante no panorama científico internacional», 
sucede-lhe o Prof. Gilberto Costa. 

(9) Além desta responsabilidade, António Cartuxo acumula outros cargos: no European Society for Surgery of Shoulder & 
Elbow (ESSE) e na European Society of Sports  Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) que o colocam em 
posição privilegiada  para contribuir para a formulação do Currículo Europeu de Ortopedia, uma das ambições da EFORT.

(10) Esta vontade de ‘assim proceder’, segundo o contido desde início nos Estatutos da Sociedade, vinha de longe, sempre 
protelado por uma falsa questão de “cavalheirismo amador”. Pela primeira vez na história de quase sete décadas da SPOT, 
há uma Direcção –esta - que o põe em prática (…ou que diz que vai efectivamente pôr?).

(11) Faltou à revista imprimir: «já iniciada nas Direcções anteriores…»

1ª EDIÇÃO FORTE SUMER SCHOOL EM POR-
TUGAL – A Federation of Orthopaedic Trainees in Eu-
rope, Summer Schooll fez a sua primeira reunião em 
Faro, no Algarve, liderada pelo Presidente da FORTE, 
João Vide, ortopedista no Hospital Particular do Algarve.

REORGANIZAR A SPOT E OBTER FUNDOS 
ECONÓMICOS – Diz Francisco Costa Almeida, 
Tesoureiro da Direcção de António Oliveira: «Em pri-
meiro lugar, para reorganizar a SPOT, apostámos num 
Secretariado a tempo inteiro […]. O website da Spot 
foi também reformulado. A prossecução da política 
de contenção de custos e a sanidade financeira tam-
bém foram prioridades. Uma das fontes de receita da 
SPOT é, obviamente, a quotização pois […] o lucro dos 
Congressos não é o suficiente […]. Começamos por 
informar os devedores das suas obrigações e caso não 
cumpram os deveres, os seus direitos serão bloqueados 
(10) […]. Por outro lado, instituiu-se uma política de con-
tenção de custos, nomeadamente com a renegociação 
de contratos.» [retirado da revista INFORMA, nº 13, julho 

de 2016.].

PERSISTÊNCIA NO “RUMO À INTERNACIO-
NALIZAÇÃO” – Abordando este tema [a pergunta 
da revista INFORMA, nº 13, Julho de 2016.] disse An-
tónio Oliveira, Presidente da SPOT: «Andamos a con-
solidar uma estratégia de internacionalização da Orto-
pedia portuguesa (11) que se vem a concretizar com as 
presidências - actuais, pretéritas ou futuras – dos nossos 
ortopedistas portugueses em várias sociedades científi-
cas internacionais: a EFORT, a ESSKA [European Society 
of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy], a 
ISAKOS [International Society of Arthroscop, Knee Surgery 
and Orthopaedic Sports Medicine], a FORTE [Federation 
of Orthopaedics Trainees in Europe] e a EPOS [European 
Paediatric Orthopaedics Society] – e com a realização de 
eventos internacionais de relevo em Portugal […].»
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Destaque:

Le Portugal - Nation Invitée da SOFCOT- do «91º 
Congrée de la Société Française de Chirurgie Orthopédique 
et de Traumatologie» (SOFCOT) - que decorreu em 
novembro (8 a 11) de 2016, no “Palais des Congrès”, 
Paris. Portugal, através da SPOT foi, pela primeira vez, 
assim distinguido e esse evento teve uma ampla partici-
pação de ortopedistas portugueses, como palestrantes, 
nas diversas sessões científicas, e moderando outras.
Como retribuição, na próxima Presidência, a do Prof. 
Fernando Fonseca, é a vez da França ser “Nação Con-
vidada” da SPOT. 

EPÍLOGO

Sumário Epigráfico sobre o Prof. António 
Oliveira, o 35º Presidente:
Poucos têm o dom da síntese, arte de excelência dos 
espíritos superiores. Por isso, termino copiando um ex-
tracto da entrevista dada à revista da SPOT INFORMA 
[nº 15, Julho de 2017] pelo Ex-Presidente (2001 a 2002), 
Professor Luís Almeida  quando lhe perguntam o que 
pensa dos mais recentes Presidentes da SPOT e ele res-
ponde, sobre o nosso António Oliveira:

«É uma das pessoas mais inteligentes que conheci 
até hoje. Além disso, é um gentleman e um indi-
víduo “de costas muito direitas”.»




