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Introdução

Decidimos continuar um trabalho que foi iniciado no mandato de 
2013-2014 de compilar informação sobre os Presidentes da SPOT. 
Assim, no início deste ano, demos novamente ao Dr. Mesquita Mon-
tes a tarefa árdua de recolha biográfica dos Presidentes da SPOT, de 
1987 a 1998, e esse trabalho resulta agora na Monografia dos Antigos 
Presidentes da SPOT, Tomo 2.

Mais uma vez, muito Obrigado ao Dr. Mesquita Montes pelo trabalho 
fantástico que fez.

A Direção da SPOT

Dezembro 2017

“Um povo sem conhecimento do seu passado, da sua história, 
origem e cultura, é como uma árvore sem raízes” (Marcus Garvey)





 

Luiz Alpoim  
16º Presidente da SPOT

1987-1988 
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1987-1988 - Luiz Alpoim 

LUIZ CARNEIRO LOPES ALPOIM

Dr. Luiz Alpoim

16º Presidente da SPOT

1987-1988

 Nasceu em Lisboa em 6 de fevereiro de 
1923, filho de Carlos de Castro Lopes Alpoim e de Elisa 
de Oliveira Lopes Alpoim.

 Nesta Cidade fez o Curso do Liceu e o F.Q.N. 
na Faculdade de Ciências (1940/1941).

 No ano letivo de 1941/42 matriculou-se na 
Faculdade de Medicina de Lisboa, tendo terminado o 
Curso em 19 de Dezembro de 1946.

 A carreira ortopédica feita nos Hospitais 
Civis de Lisboa foi oficialmente iniciada no ano de 
1948 como Interno do Internato Geral. 
Porém, desde o 3º ano da Faculdade de Medicina fre-
quentou o Serviço 4 – Cirurgia do Hospital de S. 
José, devido à amizade que o ligava ao Dr. José Maria 
Sacadura Botte.

 Quando iniciou a atividade em 1948 após 
Concurso de Internato Geral, obteve o 28 lugar 
em 311 concorrentes. Não tencionava ser Ortopedista 
mas Cirurgião Geral.

 Assim nos dois anos do Internato Geral fez 
uma intensa preparação não só em Cirurgia, como tam-
bém em Medicina Geral e Anestesiologia.
Esta preparação foi feita simultaneamente no Serviço 
3 Medicina do Hospital dos Capuchos e no Ser-
viço 4 Cirurgia do Hospital de S. José. 

 Em 1950 concorreu ao Internato Comple-
mentar de Cirurgia e obteve o 6º lugar (entre 15 
concorrentes para 10 vagas) e colocado oficialmente a 

seu pedido no Serviço 9 – Traumatologia do Hos-
pital de S. José, continuando também com as mesmas 
condições de trabalho e voluntariamente no Serviço 4 
do H. S. José.
Várias razões contribuíram para o desejo de ser co-
locado neste Serviço – o primeiro facto por ter sido 
nomeado nesse ano como Diretor, o Dr. Sacadura 
Botte, com quem tinha trabalhado no Serviço 4 do 
H. S. José; segundo por ser Assistente desse Serviço 
o Professor Celestino da Costa em cuja equipa de 
Banco estava integrado e terceiro por se ter interessado 
no Serviço de Banco pelos problemas das Fraturas.
Com os ensinamentos do Dr. Jacques Resina coloca-
do na mesma Equipa de Banco nasceu o gosto pelo 
Tratamento das Fraturas que se transformou no 
Serviço numa verdadeira vocação, ao podermos acom-
panhar a evolução do primeiro tratamento instituído no
Banco e ao observar os vários métodos e atitudes 
terapêuticas de outros Ortopedistas já diferenciados 
que com o Dr. Jacques Resina estavam colocados 
nesse Serviço – Dr. José Botelheiro, Coca Paredes 
e Fernando Magalhães.

 Estes dois anos de trabalho hospitalar 
(1950/1951) renderam pouco para a estatística opera-
tória como Cirurgião Geral, mas são de um valor incal-
culável para a formação geral, cirúrgica e ortopédica.
Durante eles fizemos histórias de doentes, princípios 
gerais de cirurgia e criação de mais técnicas de aneste-
sia, redução e contenção de todos os tipos de fraturas.
Operou pouco, mas se não operou, colaborava, anes-
tesiou, vendo operar ou tratar centenas de doentes do 
foro ortopédico e do foro cirúrgico em intervenções 
realizadas por vários Cirurgiões Gerais e Ortopédicos.
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Tinha mais interesse em ver e colaborar nas interven-
ções do que operar – o que só desejou fazer um ano 
depois de aí ter sido colocado.

 Foi de um enorme valor para a formação da sua 
consciência ortopédica, o não ter trabalhado só numa 
equipa e ter a oportunidade de observar e colaborar 
nos tratamentos realizados por especialistas da craveira 
dos Ortopedistas Dr. Jacques Resina, José Bote-
lheiro, Coca Paredes e Fernando Magalhães 
e dos Cirurgiões Gerais Dr. Sacadura Botte, 
Celestino da Costa e Baptista de Sousa.
Foram estas Personalidades que lhe deram as bases para 
poder prosseguir.

 Terminado o Internato Complementar de 
Cirurgia foi contratado além do Quadro em 1952, 
continuando a exercer a mesma atividade nos dois 
Serviços citados e no Banco do Hospital de S. 
José.

 No mesmo ano foi convidado pelo Prof. 
Celestino da Costa para Assistente Livre da Ca-
deira de Propedêutica Cirúrgica da Faculdade 
de Medicina de Lisboa, cargo que a partir de 27 
de dezembro de 1956 desempenhou oficialmente 
como Segundo Assistente.
Esta nova função obrigou-o a um maior esforço, para 
não desmerecer a confiança do Professor da Cadeira.

 No ano de 1953 concorreu ao Internato 
Graduado de Cirurgia, a fim de criar condições de 
trabalho indispensáveis para o prosseguimento da Car-
reira Hospitalar.

 A Reforma Hospitalar, saída à época, acabava 
com os Contratos além do Quadro e criava o 
Quadro de Graduados de Cirurgia. 

 Foi o primeiro Concurso de Graduados de 
Cirurgia dos Hospitais Civis de Lisboa a que con-
correram 13 candidatos, com uma carreira hospitalar 
mais longa para 8 vagas. Foi classificado em 7º lugar e 
colocado de novo no Serviço 9 do H. S. José. 

 O Serviço 9 do Hospital de S. José tem 
nesta data como Diretor o Dr. Oliveira Martins e 

como Assistente continuou o Prof. Celestino da 
Costa.
Foi ao Dr. Silva Rocha e ao Dr. Luiz Alpoim que o 
Diretor entregou praticamente o trabalho dos doentes 
traumatizados e passado pouco tempo eram os únicos 
Internos. Trabalho exaustivo que criou a verdadeira 
experiência no tratamento do traumatizado.
Com a morte do Dr. Oliveira Martins passa a dirigir 
o Serviço o Dr. Baptista de Sousa que mantém a 
mesma atitude do Diretor anterior.

 Com a criação do Quadro de Especialidade 
de Ortopedia e Fraturas deixam de ser colocados 
como Assistentes os novos Cirurgiões do Hospital, 
saindo do Serviço o Prof. Celestino da Costa.
Fica o Serviço sem Assistentes, só com o Diretor e 
a sua equipa, os internos (Silva Rocha e Luiz 
Alpoim).

 No ano de 1954 em virtude da criação do 
Quadro de Especialidade de Ortopedia, fica 
obrigado a concorrer aos concursos de Internato 
Graduado e Assistente, sem quebra de atividade 
hospitalar.

 No concurso para Graduado de Ortope-
dia para 3 vagas foi classificado em 1º lugar.

 No Concurso para Assistente de Orto-
pedia a que concorrem 10 candidatos para 3 vagas, foi 
aprovado em mérito absoluto entre os 5 candida-
tos que chegaram ao fim.

 Após este último concurso e por confiança do 
Diretor – Dr. Baptista de Sousa desempenhou du-
rante os anos de 1955 e 1956 praticamente o “cargo 
de Assistente” ao lado dos novos Assistentes do Ser-
viço – Dr. José Macedo de Borja Araújo e Manuel 
Azevedo Gomes.
 Nunca tinha sentido tão pesadamente uma ta-
manha responsabilidade. Só por si, passou a tomar as 
decisões e a indicar este ou aquele método e quando 
necessário pedir a colaboração do Dr. Manuel Aze-
vedo Gomes.
Tinha como único colaborador o Dr. Levy Mendes.

 Quando o Dr. Borja Araújo tomou posse do 
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cargo de Diretor passou a ter um Patrão Ortopedista e 
com ele trabalhou.

 Em 1957 concorreu de novo a Assistente 
Hospitalar de Ortopedia e Fraturas e ficou de 
novo em 1º lugar entre 4 candidatos. 

 Tendo direito de escolher, preferiu o Serviço 
9 do H. S. José de que conhecia bem a estrutura.

 Ao tomar posse em 23 de julho de 1957 do 
cargo de Assistente começa dentro deste Serviço 
uma nova fase de vida e carreira hospitalar.

 Pede no fim desse ano a exoneração do cargo 
de 2º Assistente da Faculdade de Medicina de 
Lisboa por incompatibilidade de horários.

 Começou a nova vida de Assistente com 
um único colaborador o Dr. Melo Franco, tendo 75 
doentes a cargo.

 Os anos foram passando, o Dr. Melo Franco 
ascendeu a Assistente e outros novos colaboradores 
vieram – os Drs. Carlos Villão, Simões Dias, An-
drade da Fonseca, Saporiti Machado, Gago da 
Graça, Barahona de Lemos, alguns deles já bastan-
te diferenciados e em parte independentes.

 Continuou o Serviço 9 a ser a retaguarda de 
Serviço de Banco, privado de urgência própria e de 
todos os departamentos exigíveis a um Serviço de tal 
natureza.

 O Serviço 9 era um serviço de trauma-
tizados em segunda mão o que o levou em 1963 
a aceitar o convite para Assistente do Hospital da 
Cuf, estrutura em que se realizava mais e que mais 
o seduziu, tendo sido uma grande compensação do 
trabalho insano em dois hospitais.

 O Serviço 9 do Hospital de S. José foi 
sempre um Serviço com características muito especiais 
e nele esteve a génese da Ortopedia e Trauma-
tologia dos Hospitais Civis de Lisboa inicialmente 
pela mão de Cirurgiões Gerais ilustres com a vo-
cação para a Ciência do Aparelho Locomotor.

 A lotação do Serviço era de 80 camas para 
mulheres e 120 camas para homens, mas a lotação 
nos últimos anos foi sempre excedida. O número de 
mulheres chegou a 108 camas, de homens 161 camas, 
havendo por vezes camas no corredor.

 Vários projetos e promessas de melhoria foram 
aparecendo, mas continuou a ser uma mansarda.
O Serviço 9 era o paradigma da Penúria o que 
era dado aos doentes, além das péssimas e deploráveis 
instalações… Só médicos e bem poucos e Estes o 
que lhe era dado para tratar: Pouco e muito pouco…

 Com a entrada dos novos Assistentes, Dr. 
Melo Franco e Vieira Lisboa em 1968, a carga 
horária foi um pouco diminuída, pois passava a haver 
mais dois Assistentes no Serviço.

 Entretanto o Dr. Manuel Azevedo Gomes 
pede a transferência para o Serviço 5.

 Em 13 de outubro de 1968 o Dr. Luiz 
Alpoim assumiu a Direção interina do Serviço, como 
Assistente mais velho e vai manter essa situação durante 
um ano e quatro meses (em virtude do triste aci-
dente sofrido pelo Dr. Borja Araújo durante o II 
Congresso Nacional de Ortopedia em Lourenço 
Marques).

 A situação do Serviço 9 era cada vez mais 
crítica, a fase oportuna de tratamento das fratu-
ras era sempre ultrapassada, dada a exiguidade do 
quadro médico e de enfermagem.

 Enquanto Responsável pelo Serviço 9 
dirigiu ao Diretor Clínico do Hospital uma extensa 
e documentada exposição sobre o Serviço 9, que só 
um sismo em Lisboa viria a modificar em fevereiro de 
1969.

 Esta situação havia de durar 16 meses em que 
dirigiu o Serviço 9 e depois o Serviço 5 do Hospital 
Curry Cabral.

 Em janeiro de 1969 o Serviço 9 começa 
a ameaçar ruina. De acordo com a Administração 
começa a evacuação parcial do Serviço, e uma das 
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enfermarias de homens passa para o Hospital Curry 
Cabral – criando uma situação extremamente difícil, e 
não havia ninguém capaz de dar solução!!!

 A 28 de fevereiro um sismo abalou Lisboa – 
a natureza tomou a seu cargo a solução para “as dificul-
dades para as quais os Homens estavam a tornar-se 
impotentes…”

 Foi então num só dia evacuado este Serviço 
para 3 Pavilhões providencialmente vagos no Hospi-
tal Curry Cabral.

 Com estes 3 Pavilhões e outros que foram 
cedidos mais tarde foi pedido ao Dr. Luiz Alpoim 
para criar um Serviço de Ortopedia de Fraturas.
Foi um trabalho insano, mas durante o ano de 1969, 
nasceu o Serviço 5 do Hospital Curry Cabral que 
o Dr. Luiz Alpoim dirigiu interinamente até 9 de 
fevereiro de 1970 data em que o Dr. Manuel de 
Azevedo Gomes assumiu a Direção da Unidade, por 
ter feito o concurso para “Diretor de Serviço”.

 O Dr. Luiz Alpoim e Dr. Melo Franco fi-
cam como Chefes de Serviço.

 O antigo Hospital de S. Lázaro onde fun-
ciona a Maternidade Magalhães Coutinho é submetido 
a obras em 1971 para ser o Serviço 9 de Ortopedia 
e Traumatologia que é dirigido pelo Dr. José Bote-
lheiro, sendo Chefe de Serviço o Dr. Manuel Lino 
Ferreira e o Dr. Vieira Lisboa.

 O Serviço 5 de Ortopedia e Traumatolo-
gia tinha iniciado obras na enfermaria de Mulheres e no 
Bloco Operatório.

 O Dr. Luiz Alpoim tinha entretanto pedido a 
transferência para o Serviço 5 do Hospital S. José 
e por Ordem de Serviço é nomeado para dirigir o 
Serviço de Internamento conforme Ordem de 
Serviço 74 de 02.08.1971, por ser o Assistente 
mais antigo.

 No ano de 1972 é nomeado Diretor de 
Serviço após concurso documental nos termos do 
Novo Estatuto Hospitalar.

Mantém estas funções até fevereiro de 1992 data 
em que jubilou.

ATIVIDADES EXTERIORES AOS HOSPITAIS 
CIVIS 

 No ano de 1952 é convidado para Assis-
tente livre da Cadeira de Propedêutica Cirúrgica da 
Faculdade de Medicina de Lisboa.

 Em 1956 foi contratado como 2º Assistente 
da Cadeira de Propedêutica Cirúrgica da Faculdade de 
Medicina de Lisboa que abandonou em 1958 por in-
compatibilidade com o cargo dos Hospitais Civis de Lis-
boa.

 Em 1959 é convidado para Professor de 
Ortopedia da Escola Técnica de Enfermeiras 
(Rockfeller) do Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa, cargo que exerceu até 1974.

 Em 1963 é convidado para Assistente e Dire-
tor de Serviço de Ortopedia e Fraturas do Hospital 
da Cuf (hoje Infante Santo) em Lisboa cargo que 
exerceu até 1999 - atividade que deixa após uma longa e 
brilhante carreira profissional.

LUIZ CARNEIRO LOPES ALPOIM 
E SUA FAMÍLIA

 Luiz Carneiro Lopes Alpoim nascido em 6 de 
Fevereiro de 1923 casou com Maria Magdalena Almei-
da Reynolds Alpoim, nascida em 10 de Janeiro de 1928 
que o acompanhou até ao seu falecimento em Julho de 
2005.

O Casal Lopes de Alpoim teve os seguintes Filhos:
 1 – Tomaz Maria Reynolds de Alpoim nascido 
em 28 de agosto de 1961 casou com Joana Walts Sena 
Alpoim, nascida em 01.10.1963 e tem duas filhas: Tere-
sa Sena Alpoim (25.03.2002) e Madalena Sena Alpoim 
(18.02.2005)
 2 – Diogo Maria Reynolds de Alpoim, nascido a 
7 de fevereiro de 1963
 3 – Pedro Maria Reynolds de Alpoim, nascido 
a 16 de Julho de 1964 e falecido a 14 de fevereiro de 
2005
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4 – Ricardo Maria Reynolds de Alpoim nascido a 9 de 
março de 1966

PERCURSO NA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SPOT)

- Sócio nº 81

- Data de nascimento: 6 de fevereiro de 1923

- Data da Licenciatura: 1946

- Data de inscrição na SPOT: 1956

- Ano da Especialidade: 1969

- Faleceu em julho de 2005

15 de junho de 1962
 Assembleia Geral da SPOT/Eleição da Direção
 Biénio 1962 - 1963
 Presidente: Dr. Fernando Magalhães
 Vice-Presidente: Dr. Jorge Mineiro
 2º Secretário: Dr. Luiz Alpoim

10-16 de outubro de 1971
 VIII Congresso Luso Espanhol de Ortopedia e 
Traumatologia – Estoril
 Presidente da Comissão Organizadora: Dr. 
Azevedo Gomes
 Vice-Presidente da Comissão Organiza-
dora: Dr. Luiz Alpoim

05-07 de dezembro de 1974
 IV Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia e Jornadas Luso-Brasileiras – Algarve
 Temas Portugueses: Infeções Ósseas
 Dr. Luiz Alpoim e Colaboradores

17-20 de novembro de 1982
 VIII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Lisboa
 Presidente: Dr. A. Lino Ferreira
 Vice-Presidente: Dr. Luiz Alpoim

09 de março de 1985

 Assembleia da SPOT para eleição da Direção
 Biénio 1985-86

Direção:
 Presidente: Prof. Dr. Norberto Canha
 Vice-Presidente: Dr. Luiz Alpoim
 Secretário: Dr. João Mendonça

18-22 de novembro de 1986
 X Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Porto
 Presidente: Dr. Prof. Norberto Canha
 Vice-Presidente: Dr. Luiz Alpoim

 Curso de Ortopedia Infantil no Hospital Maria 
Pia com a presença do Dr. Luiz Alpoim – Vice-Presi-
dente.

Atividade durante o Mandato na SPOT

31 de  janeiro de 1987
Assembleia Geral da SPOT para eleição da Direção
Biénio 1987-1988

Direção:
Presidente: Dr. Luiz Alpoim
 Vice-Presidente: Dr. Augusto Costa
 Secretário-Geral: Dr. Carvalhais de Figueiredo
Vogais: 
 Dr. Pimenta Esteves
 Dr. Almeida Rocha
 Dr. Correia Martins
 Tesoureiro: Dr. Almeida Ricardo
Mesa Assembleia-Geral
 Presidente: Dr. Pacheco Mendes
 Vice-Presidente: Prof. Salis Amaral
Secretários:
 Dr. Jorge Brito
 Dr. Fernando Fleming
Conselho Fiscal
 Presidente: Prof. Trigo Cabral
Vogais:
 Dr. Pinho Marques
 Dr. Miguel Teixeira

 Durante a sessão de encerramento da Assem-
bleia foi entregue pelo Prof. Norberto Canha o Co-
lar de Presidente ao Dr. Luiz Alpoim conferindo 
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simbolicamente a Direção da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia.

Palavras do Presidente eleito Dr. Luiz Alpoim:

 “Quero antes de mais, Sr. Prof. Norberto 
Canha apresentar as minhas felicitações pelo modo 
como durante estes dois anos representou esta Socie-
dade.
Durante o seu mandato só discordei quando afirmou 
publicamente ao deixar o seu cargo de Presidente, que 
a sua atuação se tinha pautado pela mediania.
Quero também publicamente afirmar que a sua atuação 
se pautou sim pelo brilhantismo e que os Ortopedistas 
Portugueses foram sempre representados por V. Exa. 
com grande competência e sabedoria profissional e 
com seu modo peculiar e habilidade.
Sinto já o escolho de lhe suceder como Presidente a 
este tão “brilhante mediania!”
A todos os Colegas e Aqueles Novos que a nós 
hoje se juntam quero dizer que ser da Sociedade Portu-
guesa de Ortopedia não é pertencer a uma Sociedade 
Honorífica onde o que interessa é chegar e pertencer e 
onde depois nada se dá ou recebe.
Aqui todos os Membros são chamados a dar o 
máximo de si, num convívio profícuo de troca de 
experiências científicas e de amizade.
Quero deste espírito viva, esta Sociedade, de modo a 
que a nova Direção possa servir-vos dignamente no que 
fico grandemente empenhado.”

27-29 de abril de 1987
 XVII Congresso Luso-Espanhol de Ortopedia e 
Traumatologia
 Pavilhão de Congressos do Estoril
 Presidente: Dr. Luiz Alpoim
 Vice-Presidentes: 
 Dr. L. Andrade da Fonseca
 Prof. Trigo Cabral
 Secretário Geral: Dr. Barahona de Lemos
 Convidados Estrangeiros:
 Prof. Viladot Pericé - Presidente da SECOT
 Prof. Avicli (USA)
 Prof. P. Melonotti (Itália)
 Prof. Grahen Sefton (Inglaterra)

Mesa Redonda Portuguesa
Lesões Vasculares nos traumatismos dos membros
Moderador: Dr. Andrade da Fonseca

Mesa Redonda Espanhola
Cirurgia Reconstrutiva em patologia tumoral
Moderador: Prof. Munuera Martinez

Conferência Portuguesa Solicitada
Luxação recidivante do ombro
Dr. Vieira Braga

Conferência solicitada Espanhola Solicitada
A quimioterapia no tratamento das hérnias discais
Dr. Guillen Garcia Y Ross

Discurso do Presidente Dr. Luiz Alpoim na Ses-
são Inaugural
 Como Presidente do XVII Congresso Luso-
Espanhol de Ortopedia e Traumatologia tenho a honra 
de dirigir a todos os presentes uma afetuosa saudação 
pelo prestígio que vieram dar à nossa Reunião.
Aos Senhores Presidente da Ordem dos Médi-
cos e Presidente da Câmara de Cascais exprimo 
os meus maiores agradecimentos por terem vindo aju-
dar a solenizar a nossa Cerimónia Inaugural.
Ao Exmo. Senhor Presidente da Sociedade Es-
panhola de Ortopedia Y Traumatologia um aper-
tado abraço de muita estima, saudando em Ti todo 
o Povo Espanhol e em especial à Classe Ortopédica, 
desejando de todo o coração que consigas atingir todas 
as metas que Te propuseste realizar no exercício da tua 
Presidência.
Que durante as nossas Presidências as canseiras e os 
sacrifícios que estas exigem sejam compensadas pela 
criação de grandes laços humanos.
Às Exmas. Senhoras quero também exprimir a mui-
ta gratidão pela vossa presença que nos dá um simpático 
clima de cor e alegria.
Meus Senhores, Caros Congressistas.

 As duas Sociedades de Ortopedia e 
Traumatologia Espanhola e Portuguesa que aqui 
se reúnem no seu XVII Congresso tiveram o seu iní-
cio respetivamente em 1935 e 1950 ao reunirem pela 
primeira vez os Ortopedistas dos seus Países para criar 
uma Sociedade Científica que agregasse todos aqueles 
que se dedicam parcial ou totalmente às lesões do Apa-
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relho Locomotor.
Em 1952 iniciaram as conversações com o Diretor da 
Revista Espanhola “Cirurgia del Aparelho Lo-
comotor” o muito conhecido Ortopedista e cientista 
amigo de todos nós, o Prof. Sanchis Olmos para que 
esta Revista fosse Orgão comum das nossas Sociedades 
e no mês de janeiro de 1953 aparece já com o nome 
de Acta Ortopédica Traumatológica Ibérica.

 Em janeiro de 1955 a SECOT convida 
muito amavelmente a SPOT para um Simpósium nas 
Jornadas de Oviedo de julho de 1955.
A Sociedade Espanhola dá a semente e a Sociedade Or-
topédica Portuguesa ao aceitar o convite, dá o terreno 
para que em Oviedo nascesse a decisão de as duas So-
ciedades organizarem de dois em dois anos Congressos 
Conjuntos. E assim se tem feito desde 1956 (Mal pen-
sava o Dr. Luiz Alpoim que esses Congressos 
iriam terminar em 1991 com o XIX Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia no Mandato do 
Dr. Alarcão e Silva).

 Além das necessidades duma atividade cientí-
fica em comum dentro dos seus países, tiveram Aqueles 
que nos antecederam a necessidade de todos os Ho-
mens da Ciência, a de aumentarem o horizonte para 
fora dos seus Países e fizeram-no com os seus vizinhos 
Peninsulares.
Temos tido Homens profissionalmente e cientificamente 
tão dotados e tão voluntariosos que fizeram brilhante-
mente estas duas Sociedades...
… É sinal da nossa grande vitalidade esta participação de 
Sócios nos nossos Congressos quando hoje se encon-
tram para discutir importantes problemas científicos e 
para ter contacto com as pessoas que mais lhe interes-
sam.
Se estamos numa época difícil da nossa Especialidade 
– definição de ensino pré e pós-graduado, criação de 
sub-especialidade, criação de empregos para jovens – 
é gratificante sabermos que estes jovens em formação 
ou Ortopedistas já feitos procuram a competência para 
uma melhor valorização profissional.
Todos sabemos a enorme importância da Ortopedia 
quer sob o ponto de vista social, quer hospitalar ou aca-
démico.
Progride a um ritmo vertiginoso porque é uma Ciência 
que avança, não só pelo explosivo aumento dos conhe-
cimentos, como pelo aperfeiçoamento das técnicas, 

materiais e instrumentos…

 As Organizações Hospitalares têm de se ir 
adaptando a dar resposta a este progressivo crescimen-
to da Ortopedia e de dar acolhimento à departamenta-
ção das sub-especialidades que vamos fazendo nascer.

 O setor Traumático da Ortopedia, ao terem 
aumentado os acidentes de viação e de trabalho levou a 
ter um pensamento errado da nossa Especialidade. Ao 
pensamento de que é essencialmente cirúrgico, pois os 
Hospitais e os Ortopedistas tinham de resolver a avas-
saladora onda de traumatismos que chegavam e para os 
quais não estavam preparados. 

 Os rápidos progressos da Osteossíntese e 
dos novos materiais a todos entusiasmou e era a única 
solução para o tratamento desses traumatizados e 
sobretudo para evitar o colapso dos Hospitais.

 Mas o objetivo da Ortopedia não é só reduzir 
e consolidar as fraturas.
Tem objetivo muito mais amplo – o dar a todo o defor-
mado ou diminuído físico o máximo das suas capaci-
dades, a fim de o reinserir na vida de relação.
O seu largo campo estende-se assim desde a Profilaxia 
à Reabilitação.
Em todos estes campos o Ortopedista tem que intervir, 
para todos eles tem que estar preparado, pois o 
progresso aumenta de dia a dia.

 Todos estes difíceis problemas são desafios que 
se poem às nossas Sociedades para os quais tem de 
estudar e encontrar soluções.

 Sempre soubemos percorrer os Caminhos que 
levaram a engrandecer a Ortopedia nos nossos Países 
e muitas vezes fizemo-lo ouvindo-nos uns aos outros, 
conversando, lendo e escrevendo na nossa Revista.
Sempre soubemos seguir em frente formando novos e 
excelentes Ortopedistas e ajudando a criar Unidades, 
Serviços e Hospitais Ortopédicos.
Uma ambição da nossa Sociedade é também alargar a 
sua atividade a outras Sociedades Congéneres – nomea-
damente a França e da África do Sul.

 Estamos assim, espanhóis e portugueses bas-
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tante empenhados…

 Quero terminar desejando que tenham uma 
boa e agradável permanência entre nós e que tenhamos 
sabido organizar este Congresso de modo a que nele 
encontremos o ambiente propício para a vossa ativi-
dade intelectual.

 A História dá mais razão aos factos do 
que às Palavras. Apagará as minhas palavras 
mas gravará de certeza aqueles Actos que a 
vossa presença científica aqui criar. (sic)

30 de abril de 1987
 X Jornadas Anual do COCOMAC (Comissão 
Coordenadora das Sociedades de Ortopedia e Trauma-
tologia dos Países do Mercado Comum Europeu).
Realizaram-se no seguimento do XVII Congresso Luso- 
Espanhol.

 Os delegados já participaram na noite do dia 29 
no jantar de Encerramento do XVII Congresso Luso-
Espanhol e foram acolhidos pelo Presidente Luiz 
Alpoim que lhes dirigiu uma alocução de Boas Vindas.
Cada Sociedade apresenta dois Relatores tendo sido 
os de Portugal os Prof. Trigo Cabral e Dr. Luiz 
Alpoim com o tema “Fixadores Externos”.
Estas Jornadas terminaram com um Jantar de Gala no 
Palácio da Pena (Sintra).

29-30 de maio de 1987
 IV Simpósio de Ortopedia do Hospital Distrital 
de Portalegre
 Presidente de Honra: Dr. Luiz Alpoim – 
Presidente da SPOT
 Presidente do Simpósio: Dr. Matos Melo
 Temas: Membro Superior e Coluna Cervical

12-13 de junho de 1987
 III Jornadas Ortopédicas do Hospital Distrital de 
Beja) patrocínio da SPOT)
 Presidente de Honra: Dr. Luiz Alpoim – 
Presidente da SPOT
 Presidente das Jornadas: Dr. Costa Lemos

Convidados Estrangeiros:
 Prof. Peretti
 Prof. António Messeo

Temas das Jornadas:
 Infeção Óssea
Fixadores Externos

Junho de 1987
 Foi anunciado o falecimento dos
 Dr. Saporiti Machado
 Dr. Armando Gameiro
 Ortopedistas do Serviço 5 dos Hospitais 
Civis de Lisboa dirigido pelo Dr. Luiz Alpoim.

3 de outubro de 1987
 I Jornadas de Traumatologia Desportiva
organizadas pela Secção do Joelho da SPOT
 Coordenador: Dr. João Manuel Espreguei-
ra Mendes

09 de outubro de 1987
 Jornadas Ortopédicas do Hospital de Vila Fran-
ca de Xira.
Com o patrocínio da SPOT e a inauguração da Uni-
dade de Internamento – Sendo presidida pelo Dr. Luiz 
Alpoim – Presidente da SPOT.
O Dr. Luiz Alpoim felicitou a Administração pela de-
cisão de criar uma Unidade de Ortopedia (internamen-
to), pois mostra ter-se apercebido do papel que lhe é 
pedido ou mesmo exigido na organização de Unidades 
ou Serviços no tratamento de topo de diminuídos físi-
cos.
O Dr. Luiz Alpoim teceu diversas considerações so-
bre a Ortopedia Portuguesa – a sua organização 
regional, a formação pré e pós-graduada, acabando por 
salientar a insuficiência na cobertura Ortopédica do País.

 Criação do Club Ortopédico dos Nove 
que mais não quer exprimir senão a vontade de criar 
espaços de diálogo estruturado que possam ser o local 
de conhecimento das atividades que em cada Serviço se 
vão realizando… a quem o Dr. Luiz Alpoim desejou 
que consigam corresponder ao desafio.

10 de outubro de 1987
 Ensino Pós-Graduado de Ortopedia dos Hos-
pitais Civis de Lisboa.
Sessão de Abertura do ano letivo no Salão Nobre 
do Hospital S. José presidida pelo Presidente da 
SPOT (Dr. Luiz Alpoim).
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Temas:
 Urgência Ortopédica em Hemofilia – Dr. 
Mercês Mascarenhas
 Aspetos práticos de Ortopedia na Urgência – 
Dr. Lino Ferreira

28-31 de outubro de 1987
 VII Jornadas de Ortopedia do Hospital S. João 
– Porto
Organizadas pelo Serviço de Ortopedia do Hospital S. 
João dirigido pelo Prof. Carlos Lima e com a pre-
sença do Presidente da SPOT – Dr. Luiz Alpoim.
Teve a presença de numerosos Ortopedistas de todo 
o País, sendo convidados estrangeiros o Prof. Aubriot 
(França) o Prof. Musqulet (França) o Prof Schrriber 
(Suissa) o Prof. Goodfellow (Inglaterra) e o Prof. 
Duqquenoy (França).

24-28 de outubro de 1987
 Curso Pós-Graduado da COCOMAC em 
Bruxelas com a presença de 2 Representantes Portu-
gueses, Dr. Elso Barroso Pereira e Hélio Jacome 
Pereira.

 A Reunião Coordenadora da COCOMAC 
com representantes dos 12 Países decorreu a 30 de 
outubro de 1983 com a presença do Presidente da 
SPOT – Dr. Luiz Alpoim.

25-28 de novembro de 1987
 V Jornadas de Atualização de Ortopedia Infantil 
e II Jornadas da Secção de Ortopedia Infantil da SPOT – 
Vilamoura.
Presidente: Dr. Corte Real
Temas:
 Infeção osteoarticular na Criança 
 Hospital, Serviço de Ortopedia e a Criança

 Sessão Inaugural presidida pelo Secretário 
de Estado da Saúde, Dr. Faria de Almeida
Presidente da SPOT: Dr. Luiz Alpoim
Presidente da SEOI: Dr. Pacheco Mendes
Presidente das Jornadas: Dr. Artur Corte Real

Prémio Dr. António Paulino Lino Ferreira
 No valor de 150.000$00 (escudos) oferecido 
pelos Pais do Colega falecido, honrando a sua Memória 

e à ligação à Ortopedia Infantil. Concedido nestas Jor-
nadas ao trabalho “A Criança em Risco de L.C.P.D. 
Definição deste conceito mediante idade esquelética e 
cintigrafia óssea da autoria da Dr. Vila Verde, Margarida 
Rodrigues, Amélia Nogueira e Maria do Rosário.

28 de novembro de 1987
 Curso de Patologia do Joelho organizado em 
Elvas pela Secção do Joelho da SPOT.

04-06 de fevereiro de 1988
 VI Jornadas de Ortopedia do Hospital Re-
gional nº 1 – Porto.

10-15 de abril de 1988
 Curso Internacional AO de Cirurgia Óssea
 Realizado com a colaboração do Serviço de 
Ortopedia dos Hospitais de Coimbra.
 Curso teórico-prático de osteossíntese em 
osteotomias pelo método rígido AO.

10 de abril de 1988
 Doutoramento Honoris Causa do Prof. 
Maurice Muller na Universidade de Coimbra sob aus-
pícios do Prof. Norberto Canha e com a presença do 
Presidente da SPOT, Dr. Luiz Alpoim.

22-23 de abril de 1988
 I Encontro de Ortopedia no Centro Hospita-
lar do Funchal.

23 de abril de 1988
 Reunião da Secção do Joelho na sede da 
SPOT.

 Comunicações sobre “Patologia do Joelho”

06-07 de maio de 1988
 V Jornadas da Primavera
 Organizadas pelo Colégio de Ortopedia 
dos Hospitais Civis de Lisboa com o patrocínio da 
SPOT.
 O Dr. Luiz Alpoim participou na dupla quali-
dade de Diretor do Serviço 5 do Hospital S. José 
e de Presidente da SPOT.

Tema: Pseudartroses
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Convidados Estrangeiros
 Prof. Weber (Suiça)
 Prof. Monticelli (Itália)

13-15 de junho de 1988
 I Jornadas Internacionais da Patologia do Joelho 
organizadas pela Seção do Joelho e com o patrocínio da 
SPOT.
 Presidente: Dr. João Manuel Espreguei-
ra Mendes

Temas
 Patologia e diagnóstico de lesões do joelho
 Lesões ligamentares agudas e crónicas

Convidados Estrangeiros
 - Prof. Dejour (França)
 - Prof. Goutalier (França)
 - Dr. Imbert (França)
 - Dr. Marin (Espanha)
 - Dr. Vilarrubias (Espanha)
 - Prof. Puddu (Itália)

14-19 de agosto de 1988
 XXXVI Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia – Palácio de Congressos de Brasília.

Discurso proferido pelo Presidente da SPOT – 
Dr. Luiz Alpoim
 … Que em determinado passo narra:
… já que falei em Ortopedia Portuguesa gostaria de vos 
contar um facto da nossa história em que vós brasileiros 
nos ajudavam muito.
Quando lutávamos pelos anos 50 pela criação de Ser-
viços próprios individualizados de Ortopedia e Fraturas 
servíamo-nos de todos os argumentos junto da En-
tidades Oficiais, entre eles mostrávamos várias revistas 
estrangeiras que surgiram nos primeiros anos desta se-
gunda metade do nosso século e que relatavam o que 
se vinha fazendo em quase todos os Países da Europa 
e do Continente Americano. Estas numerosas revistas 
mostradas aos nossos dirigentes não trouxeram qual-
quer benefício à nossa Causa.

 Até que a Revista do Journal of Bone and Joint 
Surgery de julho de 1953 vem a notícia do 10º Con-
gresso Brasileiro conjuntamente com a Reunião da 
Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e a 

Inauguração no fim do Congresso do majestoso edifí-
cio da Clínica Ortopédica e Traumatológica da 
Universidade de S. Paulo (Prof. Godoy Moreira). 
Corremos ao Ministério, mostramos a Revista e bas-
tou dizer: Isto é no Brasil onde há muita Ortopedia e 
Traumatologia que é feita por eminentes e diferencia-
dos Ortopedistas. Foi um tal argumento que dois meses 
depois, em setembro de 1953 por decreto-lei eram 
criados nos Hospitais Civis de Lisboa (um dos grandes 
Hospitais da Cidade) os dois primeiros Serviços de Or-
topedia e Traumatologia.
É um passo da nossa história da Ortopedia que tenho 
muito gosto em contar e que foi vivido pelo reduzido 
número de Ortopedistas que criou a Sociedade Por-
tuguesa de Ortopedia em 1950.

 Têm os Sócios da SPOT sabido demonstrar o 
espírito de bom entendimento científico com os Cole-
gas Brasileiros num intercâmbio frutífero que sempre se 
tem verificado.
A presença recíproca nos Congressos desde 1964 e 
nas Jornadas Luso Brasileiras que se realizaram em 
Portugal em 1966 e em 1969 no Brasil são prova disso.
Em 1986 mais se estreitaram os laços das nossas rela-
ções ao filiarem as Sociedades Portuguesa e Espanhola 
na FILAOT (Federação Ibero-Latina Americana de 
Ortopedia e Traumatologia).

14-17 de setembro de 1988
 XXV Congresso da SECOT e VIII Congresso 
Hispano-Argentino de Ortopedia e Traumatologia 
(Barcelona).
O Dr. Luiz Alpoim apresentou em conferência con-
vidada “Infeções Osteoarticulares em Cirurgia Orto-
pédica”.

 Em 16 de setembro de 1988 efetuou-se 
uma Reunião em que estiveram presentes o Dr. Luiz 
Alpoim, Presidente da SPOT e delegados portu-
gueses da COCOMAC o Prof. Viladot (Presidente da 
SECOT), o Prof. Esteve Miguel (Vice-Presidente da 
SECOT), o Prof Munera Martinez delegado Espanhol 
da COCOMAC o Dr. Miguel da la Fuente (Presidente 
da SLAOT); o Dr. Mario Fuente Alba (Presidente da 
Sociedade Chilena) e o Dr. Malagon (Presidente 
da Sociedade Colombiana. Decidiu-se dar uma estru-
turação das atividades docentes da pós-graduação 
em cada País, mediante a criação da Academia 
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Ibero-Latina Americana de Ortopedia e Traumatologia 
filiada na FILAOT (Federação Ibero-Latina Americana e 
Ortopedia e Traumatologia) que será conduzida por um 
Conselho Académico – um representante de Portugal, 
outro de Espanha e os cinco restantes da América
Latina.
Para já foi criada uma Junta Gestora desta Academia que 
ficou constituída: Presidentes da SPOT, SECOT, SLAOT 
e Prof. Munuera Martinez (Madrid) e Prof. Schachler de 
Buenos Aires.
A sede da Academia ficou na sede da SECOT e o secre-
tário desta Academia seria o Prof. Munuera Martinez.

20-22 de outubro de 1988
 Homenagem ao Prof. Jorge Mineiro nos 
dez anos da Sua Morte.
A homenagem decorreu no dia 20 de outubro na aber-
tura do VII Curso de Actualização.

Palavras do Dr. Luiz Alpoim

 O Dr. Luiz Alpoim na qualidade de Presi-
dente da SPOT, falou juntamente com outras Persona-
lidades: Prof. Carlos Lima, Prof. Carlos Esteves 
Miguel, Prof. Luis Almeida e Prof. José Maria 
Vieira – Diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital 
de Santa Maria.

 … Sinto hoje aqui na Faculdade de Medicina 
nesta homenagem ao Prof. Doutor Jorge Draper 
Mineiro um conjunto confuso de sentimentos e 
emoções que vai da saudade, da admiração, da ami-
zade, da alegria de ver mais uma vez reconhecido o 
valor da sua grande figura.
Sinto como Presidente da SPOT o peso de repre-
sentar o sentimento geral de todos os Ortopedistas 
Portugueses não só daqueles que com ele tiveram a 
sorte de conviver, mas também daqueles que o conhe-
ceram pelo nome que indelevelmente deixou marcado 
na Ortopedia Portuguesa.
Foi aqui nesta Faculdade de Medicina que comecei a 
conhecê-lo como Investigador e como Ortopedista, 
quando eu era Assistente de Propedêutica Cirúrgica 
e ele de Cirurgia, nos entusiasmava a discutir os casos 
clínicos. Com que empenho ele desejou que eu 
iniciasse um trabalho de Investigação Científica.
O seu espírito inquieto de investigador procurava outro 
para dialogar.

Ao retirar-me para os Hospitais Civis de Lisboa cortava 
este contacto para mim tão cheio de estímulos.
Ele continuou com a sua grande inteligência a semear 
à sua volta esse espírito de pesquisa e de estudo em 
que era tão rico e que tão bem soube aplicar na sua 
brilhante Carreira Hospitalar.
A Sociedade Portuguesa de Ortopedia deve-lhe muito 
pois durante anos ocupou dentro dela vários mandatos 
de Vice-Presidente e de Presidente da Direção e foi o 
primeiro Diretor da Edição Ibérica da Revista de Orto-
pedia e Traumatologia, cargos que desempenhou com 
o seu característico entusiasmo e saber. E foi na SPOT 
no biénio de 1962/1963 que de novo nos aproximá-
mos, ele como Vice-Presidente e eu como 2º Se-
cretário.
Pude de novo apreciar aquilo que ele sempre foi – um 
autêntico gentleman – com uma facilidade natural de 
contacto, que altos espíritos possuem, criando à sua 
volta um ambiente cheio de encanto em qualquer local 
ou circunstância em que se encontrasse.
Não lhe conhecia qualquer vaidade, mas sim a be-
nevolência e compreensão para todos, sem nunca ter 
ouvido uma crítica azeda ou maldosa o que não o pri-
vava de ter sentido crítico e de humor.
Muito apreciei todos os momentos que passei na sua 
companhia e que se encontram guardados na minha 
memória.
Vejo que também ele se encontra acarinhado na 
memória desta Universidade e deste Hospital, na 
memória da SPOT que o torne vivo no prémio com o 
seu nome, e nas memórias de todos os Ortopedistas.
Também ele vive na memória de grandes Ortopedistas 
estrangeiros, que repetidamente falam dele com admi-
ração e saudade o que com orgulhosa emoção pude 
verificar na minha função de Presidente da Sociedade 
de Ortopedia.
Desta brilhante herança que nos deixou o Prof. Jorge 
Mineiro estamos muito reconhecidos.
Em nome de Todos muito obrigado Prof. Jorge Mi-
neiro.

15-18 de novembro de 1988
 63º Reunião Anual da Sociedade Francesa de 
Cirurgia Ortopédica e Traumatológica (SOFCOT).

 Nesta Reunião o Presidente da SPOT, Dr. 
Luiz Alpoim foi abordado pelo Presidente da SOF-
COT que disse:
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“Tinha resolvido, com muito gosto, aceitar o convite 
português de se realizarem em Portugal as 1ªs Jornadas 
Luso-Francesas no mês de maio de 1990.
Nesta Reunião procurou-se corresponder às solicita-
ções dos Colegas franceses no sentido de reunir um 
número mínimo de 25 Ortopedistas Portugueses 
interessados numa colaboração mais estreita com a 
Sociedade Francesa através da organização científica 
ALOF. Não foi possível na altura reunir o número míni-
mo de Colegas Portugueses interessados.

22 de novembro de 1988
 Faleceu o Dr. António das Mercês Masca-
renhas – Chefe de Serviço de Ortopedia dos Hospitais 
Civis de Lisboa e membro da Direção da Comissão de 
Especialidade da Ordem dos Médicos.

24-26 de novembro de 1988
 XI Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia realizado em Coimbra
 Presidente de Honra: Dr. Luiz Alpoim
 Comissão Organizadora
 Presidente: Prof. Norberto Canha
 Vice-Presidentes
 Dr. Pacheco Mendes
 Dr. Alarcão e Silva 
 Secretário-Geral: Dr. Almeida Rocha
 Tesoureiro: Dr. Pinto de Sá

Tema:
Traumatismo Vertebro-Medular – Prof. José Oliveira

Mesa Redonda “Transplante Ósseo e Osteocartilagens 
Alogénicas”
Moderador: Dr. Adrião Proença

Cursos Pré-Congresso
Patologia da Anca – Coordenador: Dr. Andrade Fon-
seca

Patologia do Joelho – Coordenador: Dr. Espregueira 
Mendes

Patologia do Ombro – Coordenador: Prof. Norberto 
Canha

Convidados Estrangeiros

 - Prof. Viladot Pericé – Presidente da SECOT
 - Dr. Paulo Cesar Scholt – Presidente da SBOT
 - Prof. J. Vidal – Presidente da SOFCOT
 - Dr. Rodolfo Capanna (Itália)
 - Dr. Michael Watson (Inglaterra).

25 de novembro de 1988
 Assembleia Geral Extraordinária da SPOT
 Criação da Secção de Patologia do Om-
bro tendo sido nomeada a Comissão Dinamizadora 
Coordenador: Prof. Norberto Canha
Vogais:
 Dr. Vieira Braga
 Dr. Braz Cardoso
 Dr. Jacinto Monteiro

 O Congresso terminou com um Jantar de 
Gala no Casino da Figueira da Foz onde o Dr. Luiz 
Alpoim, Presidente cessante da SPOT passou o Colar 
da Presidência, ao Dr. Augusto Costa, Presidente 
eleito para o biénio de 1989-1990, após um discurso 
de fino recorte de fim de mandato em que fez o resumo 
da sua Direção durante o biénio 1987-1988.

 No final do jantar foi distribuída a Meda-
lha SPOT 87/88 comemorativa do biénio sob a 
Presidência do Dr. Luiz Alpoim. 



 

Augusto Costa  
17º Presidente da SPOT

1989-1990 
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1989-1990 - Augusto Costa 

AUGUSTO MÁRIO DE SOUSA COSTA

Dr. Augusto Costa

17º Presidente da SPOT

1989-1990

 Nasceu no Porto em 3 de março de 1930.

 Nesta Cidade fez o Curso do Liceu de 1941-
1948

 Iniciou o Curso de Medicina na Faculdade de 
Medicina do Porto, tendo terminado em 1954. Fez o 
estágio obrigatório ao tempo na Clínica Médica (Prof. 
Rocha Pereira) e Clínica Cirúrgica (Prof. Álvaro Ro-
drigues).

 Após o estágio, cumpriu o Serviço Militar obri-
gatório durante o qual em janeiro de 1956 apre-
sentou a Tese de Licenciatura subordinada ao Tema “A 
Febre Tifoide antes e depois do Cloranfenicol”
A nota final do Curso de Medicina foi 14 valores.

 Após ter sido licenciado pelo Exército, frequen-
tou o Serviço de Cirurgia 5 do Hospital de Santo 
António.

 Tinha iniciado com este Estágio um longo Per-
curso no Hospital de Santo António que havia de termi-
nar quando se jubilou no ano 2000 com 70 anos.

 A Carreira brilhante do Dr. Augusto Costa ao 
longo de cerca de 45 anos votada ao Serviço de Or-
topedia do Hospital Santo António obriga a alguns 
apontamentos sobre a história da Instituição antes de en-
trar na apresentação das suas Prestações.

 O Serviço de Ortopedia do Hospital de 
Santo António iniciou a sua atividade quando em 1916 
o Dr. José Sousa Feiteira Júnior, médico auxiliar de 

Cirurgia do Hospital Santo António solicitou à Mesa da 
Santa Casa de Misericórdia do Porto, autorização para 
abrir uma Consulta Especial de Ortopedia.
A Mesa pediu o parecer do Conselho Médico.

 Entretanto o Prof. Carlos Lima (Avô), Diretor 
da Enfermaria de Ortopedia da Faculdade de Medicina 
do Porto abriu uma Consulta especial de Ortopedia que 
funcionava três vezes por semana nas Dependências da 
Escola.

 O Prof. Carlos Lima (Avô) não se opôs a 
abertura da Consulta do Hospital Santo António e acon-
selhou a iniciar pouco tempo depois o funcionamento 
dirigido pelo Dr. José Sousa Feiteira Júnior, à época 
médico auxiliar de Enfermaria 1 da qual era Diretor o 
Dr. Joaquim Urbano. 

 O Dr. José de Sousa Feiteira Júnior em 
1919, foi nomeado Diretor da Consulta, funções que já 
exercia desde 1916.

 O Dr. José Sousa Feiteira Júnior que havia 
sido Bolseiro do Governo Português em Paris, Londres e 
Berlim para estudar Cirurgia Ortopédica, manteve-se na 
Enfermaria de Cirurgia como 1º Assistente, passando em 
1917 para a Enfermaria 6 dirigida pelo Dr. Joaquim 
Matos.

 Nesses primeiros tempos do Hospital Santo 
António não se usava a designação de Serviço, mas sim 
a de Consulta. O internamento resumia-se a 6 camas 
de Homens, pequeno enclave na Enfermaria de Cirurgia 
Geral.
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 A denominação oficial “Serviço de OrtoTrau-
matologia” ocorre em 18 de maio de 1938 com o 
Concurso de Provas Públicas para Diretor de Serviço de 
que foi naturalmente vencedor.

 Trabalhando quase sozinho durante muitos anos, 
passou a ter em 1939 um Assistente o Dr. Luís Correia 
de Almeida Carvalhais que lhe havia de suceder 18 
anos depois.

 Os dois médicos seguintes a entrar no Serviço 
foram o Dr. Eurico Sena Lopes e o Dr. Artur Bar-
bosa e mais tarde o Dr. Vasco Costa e Almeida.

 Ao Dr. José Sousa Feiteira Júnior sucede 
em 1948 o Dr. Luís Correia de Almeida Carva-
lhais (2º Diretor) que vai desenvolver o Serviço 
até 1978.

 Na segunda metade da década de 50 o Corpo 
médico do Serviço já era volumoso.
Além de Diretor, do 1º Assistente Sena Lopes, do 2º As-
sistente Artur Barbosa e dois Auxiliares Vasco Costa 
e Almeida e Pacheco Viana incluía ainda Augusto 
Costa, Martins Ferreira, Vieira Braga, Muzafar 
Ibeche, Artur Samagaio, Sousa Nunes e José Sou-
sa Gomes.
Só três Médicos deste novo Serviço, Augusto Costa, 
Martins Ferreira, Vieira Braga mantiveram a sua 
Carreira no Serviço até aposentação por limite de idade, 
depois de atingirem os pontos máximos nas suas carreiras.
O primeiro destes Augusto Costa entrou em 1957 e 
vem mais tarde a ser o 4º Diretor do Serviço (1982-
1986) no período em que o Serviço esteve no Hospital 
Rodrigues Semide.
Os Dr. Martins Ferreira e Vieira Braga entraram 
em 1958.

Tópicos do Mandato: do Dr. Luís Correia de Al-
meida Carvalhais (1948 a 1978).

 Crescimento exponencial da Traumatologia e 
prática da Ortopedia: de 1939 até ao final da década 
de 60.

Pela 1ª vez em Portugal a Traumatologia é entre-
gue à Ortopedia, por o Dr. Luís Carvalhais ter sido 

Diretor de Serviço de Ortopedia do Hospital Santo António 
e simultaneamente Diretor do Serviço de Urgência.
Passa a controlar os Diretores das Equipas de Urgência 
que são Cirurgiões Gerais.

 Tratamento Cirúrgico das Fraturas

 Tratamento Ortopédico: Os Gessos

 Nos fins da década de 60 – Conflito entre a 
visão do Diretor e a dos Médicos do Serviço a que se segue 
nova estruturação do Serviço de Ortopedia.

 A transição para o Hospital Rodrigues 
Semide em 1972 e a estadia até 1988 neste hospital.

 A estabilidade do Serviço.

 Para o novo cenário do Hospital Rodrigues 
Semide foi elaborado um novo organigrama funcional.

 Chefe de Serviço Dr. Sena Lopes
 Chefe de Serviço Dr. Artur Barbosa, ficou no 
Hospital Santo António para resolver os problemas dos 
doentes de Ortopedia que não poderiam ser transferidos 
para o Hospital Rodrigues Semide.

 O resto do Pessoal médico foi dividido no Hospi-
tal Rodrigues Semide em 4 grupos, cada um chefiado 
pelos quatro elementos que se seguiam em antiguidade o 
Dr. Augusto Costa, Martins Ferreira, Vieira Braga 
e Pinto de Andrade.
De modo equitativo foram divididas as camas disponíveis 
do Hospital. Cada grupo ficou com ¼ do total das camas 
de mulheres e ¼ do total das camas de homens.
Formaram-se 8 Equipas de Urgência (cada grupo era res-
ponsável por duas equipas) em que cada uma assumia 
um dia certo por semana – 2, 3, 4 e 5ª, sendo os fins de 
semana, as sextas feiras, Sábados e Domingos efetuados 
pelos outros quatro metades, uma sequência mensal que 
permitia a cada um destes grupos ter um fim de semana 
livre mensalmente.
O Bloco Operatório e a Consulta Externa seguiam o mes-
mo esquema, havendo um dia certo para visita às Enfer-
marias.
O sábado era dia da Reunião de Serviço que passou para a 
sexta feira quando se instalou o regime de semana inglesa.
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Pontos relevantes de atividade médica

 Luta contra a Infeção
 Osteosintese das Fraturas
 A Escola AO e as suas controvérsias
 Jornadas Ortopédicas do H.S.A. a partir de 1973

 3º Diretor do Serviço de Ortopedia
 Dr. Eurico Sena Lopes
 Mandato de 1978-1982

 A Revolução do 25 de abril, os Serviços Hospi-
talares e a SPOT.

 Os Progressos no tratamento das Escolioses
 A consolidação da Ortopedia Infantil
 A Traumatologia dos fins da década de 1980
 Fraturas expostas. Fixadores Externos
 Gessos funcionais
 As trações balanceadas
 A mobilização passiva contínua
 Osteosintese a déu fechado 

 4º Diretor do Serviço de Ortopedia
 Dr. Augusto Costa
 Mandato de 1982-1986

 A “reconstrução” de 1998-2016
 Retorno ao Hospital de Santo António

 5º Diretor do Serviço de Ortopedia
 Dr. Agostinho Pinto de Andrade
 Mandato de 1986-1988

 6º Diretor do Serviço de Ortopedia
 Dr. Bárbara Branco
 Mandato de 1989-2011

 7º Diretor do Serviço de Ortopedia
 Prof. Alvim Serra
 Mandato de 2011-2013
 
 8º Diretor do Serviço de Ortopedia
 Professor António Oliveira
 Mandato de 2014-...

 Retomemos agora o Percurso Hospitalar do 
Dr. Augusto Mário de Sousa Costa

 O Dr. Augusto Mário de Sousa Costa 
interrompeu aquele estágio no Serviço de Cirurgia 
5 do Hospital Santo António para concorrer ao 
Internato Geral do Hospital Santo António. 
Aprovado neste concurso de provas públicas, teóricas 
e práticas frequenta o Internato Geral durante 2 anos.

 Ainda durante este período começa a frequen-
tar o Hospital do Bom Jesus em Matosinhos por 
proposta do Diretor de Ortopedia, Dr. Sena Lopes 
sendo nomeado Assistente (9 de julho de 1951).
Mantém-se neste hospital até agosto de 1975 tendo 
nesta data pedido a demissão por incompatibilidade de 
horários.

 Após terminado o Internato Geral em 1959 
iniciou o Internato Complementar de Ortopedia 
no Serviço de OrtoTraumatologia do Hospital Geral de 
Santo António (Dr. Luís Carvalhais).

 Cerca de três meses antes de terminar o In-
ternato em 1961 foi novamente mobilizado para o 
Serviço Militar, tendo embarcado para a Guiné.

 Desmobilizado cerca de dois anos depois, fre-
quentou o Serviço de OrtoTraumatologia do Hos-
pital de Santo António até ao Exame Final.
Realizado este, obteve após provas públicas, teóricas e 
práticas a classificação de 18,6 valores.
Foi concorrente único.

 Continuou a frequentar o Serviço sendo algum 
tempo depois, por necessidade daquele Setor, contra-
tado como Médico Auxiliar.

 Em julho de 1967 fez na Ordem dos Médi-
cos no Porto o Exame para obtenção do título 
de Especialista. Após Provas teóricas e práticas de Juri 
Nacional foi aprovado por unanimidade.

 Em 1970, durante os meses de abril e maio 
frequentou em Oxford, o Nuffield Orthopaedic 
Center. Este estágio foi possível graças a uma Bolsa de 
Estudo concedida pelo Hospital de Santo António.
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 Este estágio, para além de proporcionar uma 
atualização e ampliação de conhecimentos, permitiu a 
visita a este Centro de outros elementos do Serviço, 
posteriormente.

 Sem interromper, após a chegada de Ox-
ford, a sua estadia no H.S. António concorreu ao lugar 
de Graduado em 1971. Este foi o primeiro Concurso 
para este grau de carreira realizado no Hospital Santo 
António.
Após concurso de provas públicas, teóricas e práticas e 
perante Juri Nacional foi aprovado com a classificação 
de 18 valores tendo obtido o primeiro lugar entre 4 
candidatos.

 Após o Concurso o Serviço é transferido 
para o Hospital Rodrigues Semide sendo Respon-
sável pela reestruturação do seu funcionamento.
Coube-lhe a tarefa de estudar essa reestruturação e o 
seu plano foi aprovado, pelo que a partir daí se tornou 
responsável por um dos grupos de trabalho que foram 
constituídos.

 Em 1973 após concurso documental foi inte-
grado no Hospital Santo António como Especialista.
Nesse mesmo ano foi convidado para Chefe da Com-
panhia de Seguros Tranquilidade.

 Em 1974 e durante dois anos fez parte da Di-
reção do Serviço de Urgência do HSA.

 Em 1976 foi Responsável pela organiza-
ção do V Congresso Nacional de Ortopedia as-
sim como da Mesa Redonda sobre “Lesões traumáticas 
do tornozelo” de que foi moderador.

 Em 1977 fez concurso de provas públicas para 
Chefe de Serviço de Ortopedia tendo ficado em 
primeiro lugar entre cinco concorrentes com a classifi-
cação de 18,6 valores.

 Foi eleito em 1978 para a Direção Clíni-
ca do HSA onde ocupou os lugares de Sub-Diretor 
Clínico e Diretor de Serviço de Urgência que 
ocupou até 1980.

 Foi durante este mandato que foi instalada a 
Sala de Ressuscitação do Serviço de Urgência.

 Em 1982, após reforma do Diretor Dr. 
Sena Lopes foi eleito pelos seus Pares Diretor 
de Serviço – 4º Diretor.

Alguns Tópicos do Mandato

 Durante os anos que ocupou a Direção do 
Serviço organizou Cursos de aperfeiçoamento de Inter-
nos que apresentavam trabalhos referentes à atividade 
do Serviço, perante convidados estrangeiros como Prof. 
René Louis de Marselha e de George Bentley de Lon-
dres.

 - Retomar das Jornadas

 - A Biomecânica na Ortopedia da década de 
1980

 - O domínio das Técnicas Cirúrgicas

 - A conquista da Direção Clínica

 - A atividade masculina desportiva do Serviço

 Em 1985 por discordar das Diretrizes 
Hospitalares pede a demissão de Diretor de 
Serviço.

 Mantém funções de Chefe de Serviço 
enquanto este permanece do Hospital Rodrigues 
Semide servindo durante o mandato do 5º Diretor, 
Dr. Agostinho Pinto de Andrade.

 Em 1989 desencadeia-se a polémica da 
transferência do Serviço para o Hospital da Pre-
lada e surge o movimento que faz renascer e 
retornar ao edifício do Hospital Santo António 
sob a direção do Dr. Bárbara Branco (1989-
2001).

 No período de 1989-1990 concorreu a fi-
nanciamento de um Projeto pelo JNICT (Junta 
Nacional de Investimento Científico e Tecnológico) o 
que lhe foi concedido.

 Deste período em colaboração com FEUP 
- Metalurgia resultaram várias discussões trabalhos em 
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relação à degradação das Próteses Ortopédicas 
e que deram lugar a uma Teses de Doutoramento do 
atual Prof. Rui Silva.
Foi o Responsável máximo da execução direta 
do Projeto.

 Desempenha as funções de Presidente da 
SPOT de 1989-1990 como veremos adiante.

 Depois de ter deixado a Presidência da So-
ciedade continua a trabalhar como Ortopedista no 
Hospital Santo António com a missão específica 
de ensino pós-graduado (ensino de Internos) e 
na Companhia de Seguros Tranquilidade onde 
exerce o cargo de Médico Chefe da Zona Norte.

 Apesar de alguns problemas de saúde mantém-
se em funções, jubilando aos 70 anos em 2000.

 No Porto nascido e criado de onde sai apenas 
para fazer um estágio em Oxford e para cumprir 
o Serviço Militar na Guiné entre 1962 e 1964 e 
aqui veio a construir uma grande amizade com o Pro-
fessor Norberto Canha que chefiava uma Equipe Cirúr-
gica.

 Foi casado com Ana Anjos Andrade Costa que 
o acompanhou até à sua morte em 2013, com período 
terminal difícil.
Com um filho, um neto e um bisneto disse muitas vezes 
– “Gostei muito de ser Ortopedista”!

O Ortopedista que foi Campeão Nacional de 
Andebol.

 Desde pequeno, influenciado pelo Pai e pelo 
Tio sempre se dedicou de uma maneira ou de outra ao 
Desporto.

 Dentro de várias modalidades o andebol foi a 
que mais praticou, esporadicamente o basquetebol.
No andebol representava o F.C.Porto, foi inúmeras vezes 
Campeão Regional e Nacional nas variantes de ande-
bol 11 e andebol de 7, tendo disputado a Taça de 
Campeões Europeus.
Como Internacional disputou o Campeonato do Mun-
do em 11 e 7, Taças Latinas e outros Encontros Inter-
nacionais.

Várias vezes Capitão da Equipa Nacional tendo feito 
parte da equipe que disputou os Primeiros Jogos Luso-
Brasileiros.
Após ter interrompido a vida desportiva (62-63) por 
serviço militar foi Selecionador Nacional da mo-
dalidade de andebol.
Posteriormente foi durante vários anos médico do Fute-
bol Clube do Porto tendo sido Responsável pela equipa 
principal de andebol.

PERCURSO NA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SPOT)

 Sócio nº 106

 Data de Nascimento: 03 de março 1930

 Data da Formatura: 1956

 Data da Especialidade: 1967

 Data da Inscrição na SPOT: 1969

 Data Sócio Titular: 1967

 Faleceu em agosto de 2013

17 de junho de 1972
 II Jornadas Ortopédicas da SPOT
 Hospital Rodrigues Semide – Porto
 Organização do Serviço de Ortopedia do Hos-
pital Santo António – Drs. Pinto de Andrade e Bár-
bara Branco.

26-27 de outubro de 1973
 1as. Jornadas Ortopédicas do Hospital Santo 
António – Hospital Rodrigues Semide – Porto
 Diretor. Dr. Luís Carvalhais

 
Tema: Artrose do Joelho
 Dr. Pinto de Andrade
 Dr. Goodfellow
 Dr. Filipe Salreta
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 Dr. Álvaro Ferreira Alves
 Dr. José Maria Vieira

17-20 de novembro de 1976
 V Congresso Nacional de Ortopedia e Trauma-
tologia – Club Residencial da Boavista – Porto
 Presidente: Dr. Luís Carvalhais
 Secretario Geral: Dr. Sena Lopes
 Comissão Executiva
 Dr. Augusto Costa 
 Dr. Amadeu Lima
 Dr. Luís Serra
 Dr. Vieira Braga
 Dr. Correia Martins
 Dr. Martins Ferreira
 Dr. Ângelo Martins
 Dr. Fernando Fleming
 Dr. Pinto de Andrade

Convidados de Honra
 Prof. Gomar  Guarner – Presidente da SECOT
 Prof. Ibrahim Carvallo – Presidente da SBOT
 Prof. Palacios Carvajal (Espanha)
 Prof. Dequennoy (França)

 Tema “Lesões dos nervos periféricos” – Prof. 
José Oliveira.

 Mesa Redonda “Lesões Traumáticas do Torno-
zelo – Dr. Augusto Costa 
O Dr. Augusto Costa, como Vogal da Direção foi 
Responsável pela organização deste V Congresso 
Nacional assim como da Mesa Redonda sobre “Lesões 
Traumáticas da tibio-társica” da qual foi moderador.

3 de fevereiro de 1979
 Assembleia Geral da SPOT para eleição dos 
Corpos Gerentes
 Biénio 1979-1978
 Direção:
 Presidente: Prof. Carlos Lima
 Vice Presidente: Prof. José Oliveira
 Secretário Geral: Dr. António Rodrigues 
Gomes
 Vogais:
 Dr. Augusto Costa
 Dr. Amorim Figueiredo
 Dr. Pais Conde

 Tesoureiro: Dr. José Cunha Fialho

20-23 de junho de 1979
 XII Congresso Luso Espanhol de Ortopedia Y 
Traumatologia 
 Club Residencial da Boavista – Porto
 Presidente: Prof. Carlos Lima
 Vice Presidentes: 
 Dr. Sena Lopes
 Dr. Corte Real
 Secretário Geral: Prof. José Oliveira
 
 Tesoureiros:
 Dr. Vieira Coelho 
 Dr. Artur Barbosa
 Vogais
 Dr. Acácio Carvalhais
 Dr. Asdrubal Mendes
 Dr. Augusto Costa
 Dr. Bárbara Branco
 Dr. Espregueira Mendes
 Dr. Luís Almeida
 Dr. Mário Menezes
 Dr. Martins Ferreira
 Dr. Mesquita Montes
 Dr. Santos da Cunha
 Dr. Vieira Braga

 Tema Português “Traumatismos da Coluna Cer-
vical” – Prof. José Oliveira.

 Tema Espanhol “Bases Biomecânicas e Meta-
lurgia dos Implantes em Traumatologia e Ortopedia – 
Prof. Palacios Y Carvajal.

 Tema Conjunto “Dismetrias dos Membros Infe-
riores”.

19 de fevereiro de 1993
 Assembleia Geral da SPOT
 Tomada de posse dos Corpos Gerentes 
 Biénio 1983-1984
 Direção:
 Presidente: Dr. Azevedo Gomes
 Vice Presidente: Prof. Norberto Canha
 Secretário Geral: Dr. Andrade da Fonseca
 Vogais:
 Dr. Rodrigues da Fonseca
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 Dr. Trigo Cabral
 Dr. Guimarães da Rocha
 Tesoureiro: Dr. João Mendonça

 Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Augusto Costa
 Vice Presidente: Dr. Santos Matos

 Conselho Fiscal:
 Presidente: Dr. Freixo Osório

31 de janeiro de 1987
 Assembleia Geral Extraordinária
 Posse dos Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1987-1988
 Direção:
 Presidente: Dr. Luiz Alpoim
 Vice Presidente: Dr. Augusto Costa
 Secretário Geral: Dr. Carvalhais Figueiredo
 Vogais:
 Dr. Pimenta Esteves
 Dr. Almeida Rocha
 Dr. Correia Martins
 Tesoureiro: Dr. Almeida Ricardo

 Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Pacheco Mendes
 Vice Presidente: Prof. Salis Amaral

 Conselho Fiscal:
 Presidente: Prof. Trigo Cabral

Atividade durante o Mandato na SPOT

 Janeiro de 1989
 Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1989-1990
 Direção:
 Presidente: Dr. Augusto Costa
 Vice Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Secretário Geral: Dr. Pais Conde
 Vogais:
 Dr. José Mateus
 Dr. Fernando Fleming
 Dr. Mário Montes
 Tesoureiro: Dr. Martins Ferreira (Lisboa)
 Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Jaime Jardim Fernandes 

 Vice Presidente: Prof. Rodrigues Gomes
 Secretários:
 Dr. Miguel Teixeira
 Dr. Rodrigues Boto
 Conselho Fiscal:
 Presidente: Dr. Bárbara Branco
 Vogais:
 Dr. Jacinto Monteiro
 Dr. Amorim Machado

Maio de 1989
 I Jornadas Luso Francesas (Estoril)
 Organizadas pelo Dr. Augusto Costa
 Nessa Reunião procura-se corresponder às so-
licitações dos Colegas Franceses de reunir um número 
de 25 Especialistas Portugueses interessados numa co-
laboração estrita com a Sociedade de Língua Francesa, 
através da organização da AOLF.

31 de outubro a 3 de novembro de 1989
 XIII Congresso Hispano Luso de Cirurgia Or-
topédica Y Traumatologica
 Palácio dos Congressos – Madrid

 Mesa Redonda “Sindromes Compartimentais” 
– Prof. Norberto Canha
 Conferência “Pé Diabético” – Prof. Alvim 
Serra.

 A SPOT esteve representada pelo seu Presi-
dente - Dr. Augusto Costa em que proferiu uma 
Conferência sobre “Biomateriais”.

 No ano de 1989 o Dr. Augusto Costa, foi 
ainda: Convidado pela Sociedade Brasileira para repetir 
a Conferência sobre Biomateriais no Rio de Janeiro.

 Nessa mesma época foi convidado para se des-
locar enquanto Presidente da SPOT aos Congresso de 
Itália em Roma e ao Congresso Francês em Paris.

 Em Roma participou numa Mesa Redonda 
onde estiveram todos os Presidentes das Sociedades de 
Ortopedia da Comunidade Europeia.

22-24 de novembro de 1990
 XII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
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matologia – Hotel Solverde – Espinho
 Presidente: Dr. Augusto Costa
 Vice Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Secretário Geral: Dr. Pais Conde
 Vogais:
 Dr. José Mateus
 Dr. Fernando Fleming
 Dr. Mário Montes
 Tesoureiro: Dr. Martins Ferreira (Lisboa)

 Tema “Lesões Ligamentares do joelho” a cargo 
da Secção do Joelho.

 Mesa Redonda “Artroplastias totais cimentadas 
e não cimentadas” da responsabilidade do Hospital S. 
João e Santo António.

 Cursos Pré-Congresso
 Próteses dos Joelhos – Dr. Miguel Teixeira
 Traumatologia Desportiva - Dr. Augusto Costa
 Patologia do Pé – Prof. Alvim Sena
 Ortopedia Infantil – Dr. Corte Real
 Enfermeira do Bloco Operatório – Dr. Fran-
cisco Mateus

 O XII Congresso Nacional de Ortopedia 
realizado no Hotel Solverde (Espinho) foi estruturado 
no final de 1990 pelo seu organizador principal – o 
Presidente Augusto Costa que foi também Coor-
denador do Curso de Traumatologia Desportiva e do 
Tema do Congresso “Próteses totais cimentadas e não 
cimentadas”.

 Membro da Secção do Joelho da SPOT par-
ticipou e fez múltiplas Conferências em várias Cidades 
(Porto, Lisboa, Coimbra, Braga e Vila Real).

 No ano de 1990 terminou a sua participação 
ao nível da SPOT que se pautou pelo seu tradicional 
empenhamento, passando a dedicar a sua atividade ao 
Serviço do Hospital Santo António onde terminou a sua 
Carreira em 2000.

 Esta a história do Homem íntegro, ho-
nesto, determinado, apaixonado pela profissão 
que se dedicou ao doente acabando quase por 

fazer de cada um, um amigo.

Palavras do seu Neto Pedro.



 

Alarcão e Silva  
18º Presidente da SPOT

1991-1992 
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1991-1992 - Alarcão e Silva 

JOÃO MANUEL NOGUEIRA LOBO ALARCÃO E SILVA

Dr. Alarcão e Silva

18º Presidente da SPOT

1991-1992

 Nasceu a 4 de setembro de 1927 em Coim-
bra, filho do Dr. João Perestrelo de Alarcão e Silva 
um dos primeiros Ortopedistas da Cidade.

 A trajetória de vida do Dr. João Manuel Lobo 
Alarcão e Silva como Homem e como Ortopedista no-
tável, que constitui um marco na Ortopedia Nacional im-
plica que antes de falar do seu curriculum se faça uma 
introdução falando de seu Pai, Dr. João Perestrelo de 
Alarcão e Silva e o seu grande contributo para o de-
senvolvimento da Ortopedia Coimbrã quando dava os Pri-
meiros Passos.

 O Dr. João Perestrelo de Alarcão e Silva 
foi admitido em 1925 na 3ª Clínica Cirúrgica da Unidade 
de Coimbra como 2º Assistente sendo Diretor o Prof. 
Ângelo da Fonseca.

 Anos mais tarde este Diretor criou um espaço 
próprio (1928) para seguimento dos doentes de Ortope-
dia em Consulta Externa, a qual ficou sob a orientação do 
Dr. João Perestrelo Andrade e Silva. Em 1921 foi 
criado um espaço mais amplo nas Instalações do Banco.

 O movimento dos doentes assistidos era cres-
cente, os que necessitavam de internamento ficavam nas 
Enfermarias de Cirurgia, sendo as intervenções realizadas 
por Bissaya Barreto e Ângelo da Fonseca.

 A criação da Enfermaria de Ortopedia em 1 de 
janeiro de 1932 (por decisão de Ângelo da Fonseca) 
marca o início da Fundação do Serviço de Ortopedia - ini-
cialmente só para Homens – continuando as Mulheres a 
ser tratadas na Enfermaria de Cirurgia.

 Posteriormente as exíguas instalações da Con-
sulta Externa passam ao espaço do antigo Banco.

 Em 1935 foi criado o Laboratório de Orto-
pedia dirigido pelo Dr. João Perestrelo de Alarcão e 
Silva.

 A partir de 1948 o Serviço de Ortopedia do 
Hospitais de Coimbra passa a dispor de 30 camas 
para Homens e 10 para Mulheres, tendo como Diretor 
o Prof. Fernando Baeta Bissaya Barreto.
Dispunha de uma Sala de Operações própria com Mesa 
Operatória Albee e um aparelho de RX portátil.

 A Consulta Externa manteve-se sob a Direção do 
Dr. João Perestrelo de Alarcão e Silva.
Como Bissaya Barreto tinha muitos afazeres passa ser 
assessorado pelo Dr. Ponty Oliva, o primeiro médico 
que se especializou em Ortopedia em Coimbra e pelo Dr. 
Adriano Pacheco Mendes que mais tarde foi Diretor 
do Serviço de Ortopedia do Hospital dos Covões.

 Neste período e a nível académico surge a Tese 
de Licenciatura do Dr. Fernando Alberto Serra de 
Oliveira sobre “Meniscos articulares dos joelhos” publi-
cado em 1950.

 Ano em que em Lisboa foi criada a Socie-
dade Portuguesa de Ortopedia pelos Drs. Abel da 
Cunha, António Menezes, Arnaldo Rodo, Azevedo 
Rua, José Botelheiro e outros. Infelizmente a Ortope-
dia de Coimbra estava adormecida não tendo participado 
no Ato Fundador.
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 Em Lisboa a Especialidade de Ortopedia foi 
reconhecida em outubro de 1954 nos Hospitais Civis 
facto que constituiu um marco da sua emancipação do 
Ensino Universitário.

 No Porto o primeiro Serviço de Ortope-
dia foi criado em 1916 pelo Dr. José Sousa Feiteira 
Júnior, tendo como Assistentes o Dr. Luís Carva-
lhais, Sena Lopes e Artur Barbosa.
Um pouco mais tarde funcionou neste Hospital uma 
Secção de Ortopedia na Enfermaria de Patologia Cirúr-
gica da Faculdade de Medicina da responsabilidade do 
Prof. Carlos Lima (Avô). Esta Secção funcionou até 
1959 até que a Faculdade de Medicina se transferiu para 
o Hospital Escolar de S. João.

 Em 1956 o Prof. Fernando Alberto de Sena 
Oliveira termina a Tese de Doutoramento “Artroplas-
tia Acrilica da Articulação Coxo-Femoral” – o pri-
meiro doutoramento em Ortopedia em Coimbra.

 No mesmo ano o Prof. Bissaya Barreto jubila 
e o Prof. António Martins Raposo passa a dirigir a Ca-
deira de Ortopedia, tendo influenciado de modo marcado 
toda a Cirurgia de Coimbra na segunda metade do Século 
XX.

 Seguiu-se na Direção de Ortopedia o Prof. 
Fernando Serra Oliveira que estagiou em Paris no Ser-
viço de Merle d’Aubigné e dos Irmãos Judet.

 O Prof. Luis Raposo apesar de Cirurgião Geral 
foi também Diretor do Serviço de Ortopedia.

 Entre os discípulos de Martins Raposo encon-
trava-se o Dr. Norberto Canha que presta provas de 
doutoramento com a Dissertação “Exploração linfática 
dos membros – linfografia em 1967”.

 No ano seguinte assumiu a regência da Cadeira 
de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina 
de Coimbra.
 
 Esta situação durou pouco tempo por ter sido in-
dicado para a Cidade de Lourenço Marques como regente 
da Cadeira de Propedêutica Cirúrgica e Ortopédica até 
1972.

 Durante este período a Ortopedia dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra esteve dirigida sucessiva-
mente pelos Professores Fernando Serra Oliveira e 
José Raposo Filho.

 Em 1 de julho de 1970 o Dr. João Perestre-
lo de Alarcão e Silva que ao longo de anos foi Diretor do 
Laboratório de Ortopedia da Enfermaria de Internamento 
é aposentado por limite de idade.

 Retomamos agora o Percurso Hospitalar do 
Dr. João Nogueira Lobo Alarcão e Silva.

 O Dr. João Manuel Nogueira Lobo Alar-
cão e Silva licenciou-se pela Faculdade de Medicina 
em Coimbra em 1953.

 Entra nos Hospitais da Universidade de Coim-
bra em 1954 e de onde sai reformado em 1998 como 
Chefe de Serviço de Ortopedia.

 Inicia a formação no Hospital de Coimbra es-
tagiando nos Serviços de Cirurgia, trabalhando com o 
Prof. Bissaya Barreto durante 4 anos.
Estes quatro anos foram vocacionados para as áreas da 
Cirurgia Geral e Ortopedia, uma vez que o Prof. 
Bissaya Barreto era Diretor de Serviço que em 
1948, passou a dispor de 40 camas, 10 para Mulheres 
e 30 para Homens e ainda de uma Mesa Albee e um 
RX portátil.
Este Serviço tinha como Assistentes o Dr. Ponty Oliva 
o primeiro médico especializado em Ortopedia em 
Coimbra e mais tarde Pacheco Mendes que havia de 
ser Especialista também pela Ordem dos Médicos no 
Porto em 1968.

 Mais tarde com a vinda em 1957 do Prof. 
Bartolo Vale Pereira da Faculdade de Medicina do 
Porto, um cirurgião polivalente com excelente forma-
ção académica. Inicialmente para lecionar a Cadeira de 
Patologia Cirúrgica e depois para a Clínica Cirúrgica.

 Nestes Serviços existia uma Unidade de Or-
topedia com 3 Ortopedistas entre os quais o Dr. João 
Alarcão e Silva.
É durante este período que aperfeiçoa a sua formação 
tanto cirúrgica, mas sobretudo no campo Ortopédico.
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 Durante a preparação porque “na altura fi-
nais de 1950 e década de 1960 era necessário que 
do ponto de vista formativo os candidatos a especialistas 
se deslocassem ao estrangeiro porque a Ortopedia Na-
cional ainda era incipiente”. (sic)

 Teve a oportunidade de trabalhar em Serviços 
de Traumatologia, Ortopedia, em Cirurgia 
Geral e Cirurgia da Coluna.

 Assim, estagiou entre 1957-58 no National 
Spine Injuries Center do Stoke-Mandeville Hospital e 
no Departamento do Queen Mary’s Roeheempton 
Hospital (Inglaterra) em 1965 no Departamento de 
Ortopedia de Heidelberg – University Hospital – Escola 
Humboldt entre 1979 e 1981.
Na Alemanha no Scoliosis Center in Bad Wilderangen, 
em 1983 no Departamento do General Hospital de St. 
Gallen Service - Suiça, e em 1990 no Departamento 
de Ortopedia do (Innsbruk University Hospital), Áustria.

 Realizou as provas de graduação em 
Ortopedia pela Ordem dos Médicos em 1964.

 Em 1968 o Prof. Norberto Canha assumiu a 
regência da cadeira de Ortopedia da Faculdade de Me-
dicina de Coimbra. Posição que interrompe quando é 
destacado para a Universidade de Lourenço Marques 
a fim de dirigir as cadeira de Propedêutica Cirúrgica e 
Ortopedia.

 Até 1972 data do regresso assumem a Direção 
do Serviço o Professor Serra Oliveira e também o 
Prof. José Luís Raposo (Filho).

 O regresso do Professor Norberto Canha em 
1972 leva à reformulação do Serviço, havendo depois 
do 25 de abril de 1974 a fusão de todas as Unidades 
de Ortopedia distribuídas pelos Serviços de Cirurgia 
Geral.

 Nesta data o Dr. Alarcão e Silva é convida-
do pelo Diretor de Serviço Prof. Norberto Canha para 
integrar o seus Serviço.

 Durante esta década trabalharam no Serviço 
de Ortopedia dos Hospitais da Universidade de Coim-

bra dois Especialistas em Ortopedia, o Dr. João Manuel 
Alarcão e Silva e o Dr. Joaquim Rodrigues da Fonseca 
auxiliados por 4 Internos em formação: José de Almeida 
Rocha, João Alfredo Pinto de Sá, António Henriques de 
Pinho Marques Internos em formação e Joaquim Leitão 
Couto da Carreira Docente.

 Em 1978 o Dr. Alarcão e Silva passa 
a Chefe de Serviço mediante Concurso Público 
passando a desempenhar funções inerentes à categoria.

 Em 20 de junho de 1978 no Serviço de Or-
topedia foram criadas as “subespecialidades” na 
sequência do repto do Prof. Norberto Canha.

 
Assim surgiram as subespecialidades:
 Da Coluna Vertebral – João Alarcão e Silva
 Da Anca – Adrião Proença
 Do Joelho – Pinho Marques
 Do Pé – Rodrigues da Fonseca
 Do Ombro – Brás Cardoso
 Da Mão - Mamede de Albuquerque
 Dos Tumores – Manuel Leão
 Da Ortopedia Infantil – Pinto de Sá e Adrião 
Proença.
 Para além de implementar Técnicas de Ponta 
como os “Transplantes Osteoarticulares”.

 Até à entrada em atividade do Edifício dos 
Hospitais da Universidade em 1986 o Serviço de 
Ortopedia dispunha de 4 Enfermarias nas antigas instala-
ções (Colégio das Artes) e no Pavilhão dos Blocos Hos-
pitalares um total de 220 camas.

 Após a entrada em funcionamento das novas 
instalações do Hospital a Ortopedia passa a localizar-
se em vários polos do Hospital distribuídas da seguinte 
forma:
 - Ortotraumatologia no edifício central do 
CHC sob a responsabilidade do Dr. Alarcão e Silva.
 - Ortopedia 1 – localizada no Pavilhão de Or-
topedia (Homens e Mulheres) e Banco de Ossos sob 
a responsabilidade do Dr. Rodrigues da Fonseca, 
Almeida Rocha e mais tarde Manuel Leão.
 - Ortopedia 2 e 3 – sob a responsabilidade de 
Pinho Marques e Dr. Mamede de Albuquerque
 - Ortopedia 4 – Unidades de Patologia verte-
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bro-medular e Ortopedia Infantil sob a direção do Dr. 
Alarcão e Silva e Dr. Vitor Dourado.

 Ortopedia 5 – Ortopedia séptica dirigida pelo 
Dr. Serpa Oliva.

 O Dr. Alarcão e Silva entre 1978 e 1985 
passa a integrar a Direção do Hospital da Universi-
dade de Coimbra.

 Membro da Comissão Nacional das Especiali-
dades, tendo integrado diversos júris de Exame da Es-
pecialidade.

 Membro de várias Sociedades Científicas sendo 
sócio fundador da European Spine Deformities Society.

 Em paralelo com a Carreira Hospitalar exerce 
Clínica Privada – Casa de Saúde de Coimbra, deslocan-
do-se periodicamente à Marinha Grande.

 Ao fim de uma longa Carreira jubilou em 1998 
continuando a exercer clínica até recentemente, man-
tendo uma excelente vitalidade.

 Em 2000 foi agraciado com a Medalha de 
Ouro pelos Serviços Distintos prestados pela 
Ordem dos Médicos em 2006 foi-lhe conferido o 
título Honorário da SPOT.

 Reside em Coimbra com a Mulher Dra. Maria 
José dos Santos Cabrita Alarcão e Silva “que o apoia”. 
Tem 3 Filhos e 7 Netos. “Tenho estabilidade!

 “Gostei da vida hospitalar que cheguei 
a viver com paixão. No início e durante muitos 
anos, foi longa a minha permanência no Hospi-
tal”.
Custou a abandonar essa rotina quando se re-
formou e por isso continuou a trabalhar”.

 Entretenho-me com alguma leitura de mo-
mento biográfica e literatura sócio-económica.

 Pratiquei algumas atividades desportivas – nata-
ção que ainda pratico e durante anos equitação na paisa-
gem tranquila do Campo e Mar em Viana do Castelo e 
Ofir.

PERCURSO NA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SPOT)

 Sócio 77

 Data de Nascimento: 4 de dezembro de 
1927

 Ano de Licenciatura: 1953

 Sócio Extraordinário da SPOT: 1960

 Ano da Especialidade: 1964

 Sócio Titular da SPOT: 1964

28 de novembro de 1970
 Assembleia Geral – Eleição da Direção da 
SPOT
 Biénio 1971-1972
 Direção:
 Presidente: Prof. Dr. Jorge Mineiro
 Vice Presidente: Dr. Jacques Resina
 Secretário: Dr. Seixas Pires
 Vogais:
 Dr. João Alarcão e Silva 
 Dr. Mário de Almeida
 Mesa da Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Luís Carvalhais
 Vice Presidente: Dr. Henrique Coelho de 
 Castro
 Secretário: Dr. Eurico Sena Lopes

15-18 de novembro de 1972
 III Congresso Nacional de Ortopedia e Trau- 
 matologia – Faculdade de Medicina de Lisboa
 Comissão Organizadora:
 Presidente: Prof. Dr. Jorge Draper 
 Mineiro
 Vice Presidente: Dr. Jacques Resina
 Secretário: Dr. Vilhena Morgado
 Vogais:
 Dr. João Alarcão e Silva
 Dr. Mário de Almeida
 Tesoureiro: Dr. David Morais Sarmento

 Curso Intensivo sobre Coluna Vertebral
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 Mesa Redonda “Organização da Assistência a 
Traumatizados. 

 Lições sobre Artroplastia

 Escolioses Idioopáticas

17-20 de novembro de 1976
 V Congresso Nacional de Ortopedia e Trauma-
tologia – Club Residencial da Boavista – Porto
 Presidente: Dr. Luis Carvalhais
 Secretário: Dr. Eurico Sena Lopes
 Comissão Executiva:
 Dr. Augusto Costa
 Dr. Amadeu Lima
 Dr. Azevedo Franco
 Dr. Luis Serra
 Dr. Vieira Braga

 Tema “Lesões nos nervos periféricos” – Prof. 
Dr. José Oliveira

 Mesa Redonda “Lesões da Tibio-tarsica”. Apre-
sentação e discussão
 Serviço de Ortopedia do H. Santo António.
 Serviço de Ortopedia da Universidade de 
Coimbra.
 Coordenador: Dr. João Alarcão e Silva.

20-23 de junho de 1979
 XII Congresso Luso-Espanhol de Ortopedia Y 
Traumatologia
 Club Residencial da Boavista – Porto
 Presidente: Prof. Dr. Carlos Lima
 Vice Presidentes:
 Dr. Sena Lopes
 Dr. Corte Real
 Vogais:
 Dr. Asdrúbal Mendes
 Dr. Augusto Costa

 Tema “Traumatismos Coluna Cervical” – Prof. 
Dr. José Oliveira.

 Biomecânica e metalurgia dos implantes – 
Prof. Dr. Palacios Carvajal

 Tema Conjunto “Dismetrias dos Membros”

 Dr. Serra e Costa
 Dr. Corte Real
 Dr. João Alarcão e Silva 
 Prof. Dr. Sallis Amaral
 Prof. Dr. José Cañadell
 Prof. Dr. Esteves de Miguel

 Decidido que o próximo Congresso Luso Es-
panhol em 1981 tivesse lugar em Oviedo.

 Tema Espanhol “Desvios rotatórios e axiais dos 
membros inferiores”

 Tema Português “Citologia em Patologia Os-
teoarticular”
Dr. Norberto Canha

 Duas Mesas Redondas:
 Luxação congénita da anca
 - Grupo Hospitalar Maria Pia
 - Grupo Hospitalar de S. João

 Fraturas da extremidade inferior do fémur

15-18 de outubro de 1980
 VII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia.
 Auditório da Universidade de Coimbra
 Presidente: Prof. Dr. Norberto Canha
 Vice Presidente: Dr. Pacheco Mendes
 Secretário Geral: Dr. João Alarcão e Silva
 Vogais:
 Dr. Rodrigues da Fonseca
 Dr. Pinto de Sá
 Dr. Ponty Oliva

 Tema “Osteosintese das fraturas dos ossos lon-
gos. Que futuro? – Prof. Norberto Canha

 Mesa Redonda “Pé Plano”
 Intervenientes
 Dr. Asdrúbal Mendes
 Dr. Guimarães da Rocha
 Dr. Rodrigues da Fonseca
 Prof. Villadot
 Prof. Gauthier



36

18 de outubro de 1980
 Discurso do Secretário Geral no Jantar 
de Encerramento - Dr. João Alarcão e Silva

 Que estivemos aqui a fazer?
Trabalhando em condições que não tem paralelo em 
qualquer outro país europeu de reconhecido nível as-
sistencial de investigação molestada tantas vezes pelos 
administrativos “em distress” pelo volume de consumo 
médico, explorados pelo exagero das cargas fiscais, num 
mundo em que estadistas e economistas se mostram in-
capazes de compreender o papel que o médico repre-
senta na qualidade de vida de cada indivíduo, porque 
teimamos em tirar as poucas horas de lazer, o tempo 
que a preparação de toda e qualquer participação cientí-
fica exige adicionada ao empenhamento em esforço e 
até em dispêndio material. 
Relutantes em aceitar os nossos locais de trabalho, 
como estabelecimentos públicos procuramos antes sim, 
viver neles ao Serviço Público.
E por estarmos deste lado e pelo desejo constante 
duma prática médica alicerçada em bases científicas, 
nos reunimos mais uma vez, desta feita para discussão 
do “Tratamento de Fraturas” para interpretação e trata-
mento do “Pé Plano” além de muito gostosamente as 
“Comunicações Livres”…

 … O Dr. Alarcão e Silva fez um historial de 
“Tratamento das Fraturas” desde os Egípcios até 
aos nossos dias”…

 … A Mesa Redonda sobre “Pé Plano” 
centrou a sua preocupação e muito criteriosamente em 
quatro questões:
 - A aparência do que é um Pé Plano
 - O valor das atividades conservadoras na 
melhoria da estática do pé
 - A decisão para o valor do Tratamento Cirúr-
gico
 - O valor das alterações conservadoras na 
melhoria estática do pé
 - A decisão para e o valor do tratamento cirúr-
gico
 - Caso particular do Talus Vertical

 - Saudou o Prof. Viladot (SECOT) e agradeceu 
os ensinamentos sobre “Pé Plano”

 - Saudou o Prof. Rossi (SBOT) e agradeceu 
também a sua alocução sobre a Pós-Graduação 
no Brasil

 - Saudou o Dr. David Torangue que fez uma 
palestra sobre Patologia Fémuro condiliana…

 - Perguntava no início que estávamos aqui a 
fazer?

 Afirmo que estamos aqui a comunicar mas infe-
lizmente tenho igualmente de afirmar que não estamos 
aqui para discutir.
Impõe-se que os nossos Congressos Nacionais e de 
futuro se orientam em moldes em que os pensamen-
tos divergentes mas honestamente confrontados con-
duzam a esquemas mentais que tornem cada vez mais 
ciência, não pondo de lado a Arte, que ao longo de 
Séculos anda ligada.

 A todos muito obrigada” (sic)

Janeiro de 1981
 Orgãos de Direção da SPOT
 Biénio 1981-1982
 Direção:
 Presidente: Prof. Dr. José de Oliveira
 Vice Presidente: Dr. Azevedo Gomes
 Secretário Geral: Dr. João Manuel Espregueira 
Mendes

 Mesa da Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Alarcão e Silva 
 Vice Presidente: Dr. José de Mesquita Montes
 Secretários:
 Dr. Vieira Braga
 Dr. José Costa Morais

 Conselho Fiscal:
 Dr. Andrade da Fonseca
 Dr. Fernando Fleming
 Dr. Antunes Dias

7 de fevereiro de 1981
Primeiras Jornadas de Ortopedia do Hospital Militar do 
Porto.

Presidente de Honra: Dr. Fernando Magalhães
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Fraturas supra e intercondilianas do fémur. Tratamento 
Cirúrgico - Dr. Alarcão e Silva 
Hallux Valgus. Etiologia. Tratamento – Dr. Asdrúbal 
Mendes.

6-11 de junho de 1981
 XIII Congresso Luso Espanhol de Ortopedia Y 
Traumatologia – Oviedo.
Presidido pelo ilustre Ortopedista Asturiano – Dr. Vi-
cente Valina, sendo Presidente da SPOT o Prof. Dr. 
José Oliveira e da SECOT o Prof. Dr. Palacios Carvajal.

 Todas as Sessões foram realizadas nos 2 pri-
meiros dias em Oviedo e nos 2 últimos em Gijon. A 
Conferência Magistral foi proferida pelo Ortopedista 
Prof. Peres Casa, Decano da Faculdade de Medicina de 
Oviedo.

 Durante este Congresso foi discutida 
a participação dos Espanhóis em Congressos 
Portugueses e dos Portugueses em Congressos 
Espanhóis, bem como a escassa publicação dos 
Portugueses na Revista Comum.

 Nesta Reunião participaram o Prof. Dr. José 
Oliveira, o Prof. Dr. Norberto Canha, o Dr. Xis-
to Seco – Vice Presidente da SECOT, o Dr. José 
de Mesquita Montes – Vice Presidente da As-
sembleia Geral da SPOT e ainda o Prof. Trigo 
Cabral e o Dr. Paulino Lino Ferreira (do Porto).
Foram equacionadas as posições portuguesas após 
reunião entre as Sociedades tendo ficado acordado a 
realização do próximo Congresso Luso-Espanhol 
sobre a Presidência do Prof. Norberto Canha 
em junho de 1983.
As habituais Ponencias serão distribuídas por temas a 
tratar por Personalidades convidadas por um Coorde-
nador encarregado.
Nesse ano será pela parte Portuguesa o Prof. Dr. 
Carlos Lima e o tema “Fixadores Externos”.

1 de abril de 1982
 Assembleia Extraordinária da SPOT realizada 
no Hospital de S. João.
 Vice Presidente: Dr. José de Mesquita 
Montes.

Ordem de Trabalhos:
 - Aumento da quota anual para 1.000$00
 - Apresentação de Novos Sócios.

 - Homologação do Conselho Diretivo para a 
Revista no período 1982-1985.
 Diretor: Dr. A. M. Lino Ferreira
 Sub Diretor: Dr. Alarcão e Silva 
 Redator Chefe: Dr. Corte Real
 Secretários:
 Dr. Villares Morgado
 Dr. Godinho Lobo

 Discussão e aprovação do Regulamento e Pré-
mio do Prof. Jorge Mineiro (SPOT).

6-9 de junho de 1983
 XIV Congresso Luso Espanhol de Ortopedia Y 
Traumatologia.
 Hospital Universitário de Coimbra
 Presidente de Honra: Dr. Azevedo Gomes
 Presidente: Prof. Norberto Canha
 Vice Presidentes:
 Dr. Alarcão e Silva 
 Dr. Pacheco Mendes
 Dr. Rodrigues da Fonseca

 Tema Português “Fixadores Externos” – Prof. 
Dr. Carlos Lima.

Convidados de Honra:
 Prof Xisto Seco – Presidente da SECOT
 Dr. Enes Baião (Berlim)
 Dr. Jean Jordet (Paris)
 Dr. Gunther Thomas (Hestern)

24-26 de novembro de 1988
 XI Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia.
Comissão Organizadora:
 Presidente: Prof. Dr. Norberto Canha
 Vice Presidentes:
 Dr. Alarcão e Silva 
 Dr. Pacheco Mendes
 Dr. Rodrigues da Fonseca
 Secretário Geral: Dr. Almeida Rocha
 Tesoureiro: Dr. Pinto de Sá
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 Mesa redonda “Transplantação óssea e cartila-
gem alogénica” – Dr. Adrião Proença.

Janeiro de 1989
 Membros da Direção da SPOT
 Biénio 1989-1990
 Presidente: Dr. Augusto Costa
 Vice Presidente: Dr. Alarcão e Silva

22-24 de novembro de 1990
 XII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Espinho
 Presidente: Dr. Augusto Costa
 Vice Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Secretário Geral: Dr. Pais Conde
 Tesoureiro: Dr. Martins Ferreira (Lisboa)

 Tema “Lesões dos Joelhos”
 Secção do Joelho – Dr. Rodrigues Gomes

 Mesa Redonda “Artroplastias totais cimentadas 
e não cimentadas”
Hospital Santo António e Hospital S. João.

Atividade durante o Mandato na SPOT

 Janeiro de 1991
 Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1991-1992
 Direção:
 Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Vice Presidente: Dr. Andrade da Fonseca
 Vogais:
 Dr. Eurico Parra
 Dr. Carlos Mariano
 Dr. Carlos David
 Tesoureiro: Dr. José Ribeiro da Cunha

 Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Vice Presidente: Dr. Luís Baltazar
 Secretários:
 Dr. Costa Reis
 Dra. Gabriela Figo

 Conselho Fiscal:
 Presidente: Dr. David Rocha
 

 Vogais:
 Dr. Telmo Pato
 Dr. Henrique Pereira

2-4 de maio de 1991
 XIV Congresso Luso-Espanhol de Ortopedia Y 
Traumatologia – Montechoro – Algarve
 Presidente: Dr. Alarcão e Silva 
 Vice Presidente: Dr. Andrade da Fonseca

Ultimo Congresso Luso-Espanhol

 Mesa Redonda Conjunta
 Reconstrução óssea e cirúrgica de revisão da 
prótese articular
 Moderadores:
 Prof. Dr. Norberto Canha
 Dr. Aguilleu Costa (Sevilha)

Conferência Solicitada
 Prevenção e tratamento precoce da Doença 
de Perthes – Dr. Craveiro Lopes.

2 de maio de 1992
 Assembleia Geral Extraordinária
 Ponto Principal do Congresso

 Aprovação de Novos Sócios
 Admissão de Sócio Honorário: Prof. Rudolf 
Bauer
 Realização de futuros Congressos Luso-Espa-
nhóis – Sim ou Não?
 Tema e Mesas Redondas para o XX Congres-
so Luso-Espanhol a realizar em Espanha em 1993 caso 
a Assembleia decida pela continuação.

 Nesta Assembleia Geral nada ficou 
decidido sobre a continuação ou não dos 
Congressos.

 A decisão de rutura foi tomada na As-
sembleia Geral Extraordinária de 08 de junho 
de 1992 quando foi aprovado por unanimidade 
que se acabasse com os Congressos Luso-Es-
panhóis.

08 junho 1991
 Assembleia Geral Extraordinária na Sede da 
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SPOT com a seguinte Ordem de Trabalhos e presidida 
pelo Dr. Asdrúbal Mendes.
 Aprovação de novos sócios;
 Passagem de sócios a titulares;
 Congressos Luso-Espanhóis. Ponto da situa-
ção. Decisão para o futuro:
 Foi aprovado por unanimidade em As-
sembleia Geral Extraordinária que se acabasse 
com os Congressos Luso-Espanhois.
 Foi dada a notícia da decisão ao Presidente da 
SECOT em carta de 18 de junho de 1991.

E ainda participações nas seguintes reuniões:
 Congresso da Associação de Ortopedia de Lín-
gua Francesa (Quebeque);
 I Congresso Europeu (EFORT) – Paris
XIX Congresso Internacional (SICOT) – Seul – Coreia 
do Sul.
 Realização Congresso Extraordinário da SPOT 
– agosto 1993 – Macau;

Outubro de 1991 
 Sai o primeiro número do Boletim da SPOT 
para compensar o atraso da Revista de Ortopedia e 
Traumatologia.

23 de maio de 1992
 Assembleia Geral Extraordinária Salão Nobre 
do Hospital Santo António do Porto
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Ordem de Trabalhos:
 Alteração dos artigos 43/44 dos Estatutos;
 Admissão Novos Sócios;
 Passagem a sócios titulares;
 Informação sobre a criação da Secção de Teci-
dos Ósseos e Tecidos Moles;
 Realização de Encontros Nacionais de Orto-
pedia e Traumatologia nos anos ímpares e na segunda 
quinzena de novembro.

19-21 de novembro de 1992
 XIII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Universidade Católica em Lisboa
 Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Vice-Presidente: Dr. Andrade Silva
 Secretário Geral: Prof. Oliveira Serra

 Tema: Degenerescência Crónica Discal. Sín-
dromes Compressivos Radiculo-medulares.
Prof. Dr. João de Oliveira

 Mesa-Redonda: Fraturas Articulares dos Mem-
bros
Dr. Alarcão e Silva

 Curso de Enfermagem em Ortopedia - Dr. 
José Ribeiro da Cunha.

Discurso de Abertura pelo Presidente: Dr. Alar-
cão e Silva.
 Agradeço aos colegas Dr. Vieira Ramos 
(Cabo Verde), Dr. António Rua (Angola) e Dr. 
Gonçalo Largo (Moçambique) por terem vindo.
Apraz-me registar o entusiasmo que o número de 
inscrições neste Congresso Nacional, o XIII da Nossa 
Sociedade tão bem traduz a maior presença de sempre, 
e mais ainda o maior número de comunicações, 112 
a maior parte da juventude da nossa sociedade e dos 
Serviços Hospitalares Periféricos.
Decorre pela segunda vez, o Curso de Enfermagem de 
Ortopedia que esgotou o número de inscrições. 
Direi mesmo, ultrapassou largamente o possível.

 Antecederem este Congresso as “II Jornadas In-
ternacionais da Patologia do Joelho” e responsabilidade 
do Professor Dr. Rodrigues Gomes que tão bem soube 
coordenar com a presença de colegas estrangeiros.

 A Sociedade está viva e quer caminhar com en-
tusiasmo.
E isto num claro mal estar da Medicina Portuguesa.
A profissão médica vai sentindo uma permanente 
agressão e desconsideração.
E se tiver uma resposta: a de redobrar o respeito pelo 
doente, da competência despida do desejo de vedetis-
mo e saber gerir os custos de saúde que todos recon-
hecemos profissionalmente elevados e no que devemos 
empenhar e mais controlar.

 Tal só é possível na base da competência clínica 
apurada.
Para um diagnóstico correto e um tratamento eficaz, 
indispensável se torna que existam relações médico-
doente. 
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 Estas relações deterioram-se e estão hoje em 
revelar-se claramente contra nós. 

 Os médicos estão a servir mais o Ministério da 
Saúde do que os doentes.

 Nós não nos devemos impor ao doente assim 
como as Administrações Hospitalares não se devem im-
por à conduta de um tratamento médico…
… 

 O Presidente Alarcão tece de seguida ex-
tensas considerações entre o médico, serviços, o es-
tado e Serviço Nacional de Saúde e as Administrações 
Hospitalares…

 … Como Presidente da Sociedade Portugue-
sa de Ortopedia e Traumatologia não pode deixar de 
lamentar e magoadamente os procedimentos “agressi-
vos” contra a classe médica, como defensores do “povo 
sofrido”.
Aqui cabe recordar que a agressão é a consequência 
mais habitual da política…

 … A Medicina não é também uma ciência apli-
cada. E não uma Arte do que é incerto.
Como diz “Jean Bernard” um dos servidores e das gran-
dezas da Medicina é de assumir até ao fim a dor do 
homem e tentar fazer todas as vezes o menor mal pos-
sível.
 Com olhos postos nestes pensamentos que 
este Congresso prossiga e venha iniciar cada vez mais 
reflexão da nossa prática clínica”. (Sic)

19 de novembro de 1992
 Assembleia Geral Extraordinária da SPOT no 
Auditório Cardeal Medeiros – Lisboa.

 Data, local e temos do XIV Congresso Nacio-
nal de Ortopedia e Traumatologia em 1994
 Eleições Corpos Gerentes biénio 1993 -1994
 Eleições dos Corpos Gerentes das Secções 
 Criação da Revista Portuguesa de Ortopedia 
 Declaração de Poder ao Presidente da SPOT e 
Diretor da Revista para Representar a Sociedade
 Aprovação de Novos sócios
 Admissão de Sócios Titulares
 Representação da SPOT na Federação Euro-

peia de Ortopedia e Traumatologia (EFORT).

 No decorrer do jantar de encerramen-
to do Congresso o Dr. Alarcão e Silva fez a en-
trega do Colar de Presidente ao Dr. Andrade 
da Fonseca que proferiu o discurso de encer-
ramento.

 Recomendações do mandato

Sobre os anos 91–92 em específico há vários aconte-
cimentos que saltam à memória do Ortopedista: 
Em maio de 1991 decorreu o XIX Congresso Luso-
Espanhol de Ortopedia e Traumatologia no Algarve 
mas nós terminamos com mútuo acordo esse tipo 
de Encontros Ibéricos, até porque a EFORT (Federa-
ção Europeia das Associações Nacionais de Ortopedia 
e Traumatologia) foi criada nos quatro anos da minha 
vice-presidência e Presidência da SPOT o que me 
obrigou a deslocações frequentes ao estrangeiro. 

A EFORT passou então a reunir com toda a periodici-
dade a Ortopedia Europeia.

O seu primeiro Congresso, de cuja organização fez 
parte, decorreu em novembro de 1993 em Paris.

… Outro feito que recordo foi a criação do Boletim 
da SPOT, para compensar o atraso da publicação dos 
números da Revista Portuguesa de Ortopedia que 
impedia os sócios de receberem notícias de reuniões 
científicas e da vida da SPOT.

 No fundo foi um percursor da SPOT Informa.

 Disse um Ortopedista com mais de 60 
anos de Carreira e que continua a guardar o 
“terceiro segredo da … sua vitalidade…

 Sobre o XIX Congresso Luso-Espanhol 
diz Guillen Garcia….
Celebrou-se no Algarve de 02 a 04 de maio de 
1991, presidido pelo Dr. Alarcão e Silva e as comu-
nicações portuguesas e espanholas foram um total de 
53 e 12 posters.

 



41

“Ya no se celebram mas os Congresos SECOT – SPOT 
ou SPOT – SECOT y por faz e por nefas no se reamu-
dan.

 Desde aqui y tras estudiar em profundidade to-
dos e cada un de los congresos, leidos varias veces, no 
hay razon convincente para no reamudarles e instamos 
a los responsables à poner fin  a esta situação e aca-
bamos pregonando:
“Viva el XX Congreso da SECOT e da SPOT del 
ano…ya que toca a ser celebrado em España.
Nuestro total apoio.”

“In História de la SECOT”





 

Andrade da Fonseca  
19º Presidente da SPOT

1993-1994 
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1993-1994 - Andrade da Fonseca 

LUIS JORGE FELIX ANDRADE DA FONSECA

Dr. Andrade da Fonseca

19º Presidente da SPOT

1993-1994

 Nasceu a 23 de abril de 1932 em Ambriz – 
Angola

 Realizou os estudos liceais no Liceu Salvador 
Correia em Luanda.

 Em 1950 ingressou na Faculdade de Medicina 
de Lisboa.
Concluiu a licenciatura em Medicina em 1956 com a 
classificação de 16 valores.
A Tese de licenciatura “Estudo de alguns casos de 
tumores do mediatismo” foi classificada com 18 va-
lores.

 Em 1958 começou o Internato Geral dos 
Hospitais Civis de Lisboa sendo admitido.
No entanto não pode ocupar o cargo por ter sido 
chamado a cumprir o Serviço Militar obrigatório no 
Batalhão de Caçadores Paraquedistas em Tancos.

 De 1959 a 1961 frequenta o Internato 
Geral dos Hospitais Civis de Lisboa e inicia o In-
ternato Intermédio de Ortopedia.

 Em 1961 é mobilizado para cumprir o Ser-
viço Militar obrigatório em Angola até 1963.
Foi numa região de montanha em condições muito du-
ras.
Posteriormente esteve na região de Malange onde 
acompanhado pela Mulher D. Maria do Céu Chambel 
de Fonseca e mais dois médicos teve a oportunidade de 
operar centenas de doentes inclusivé militares.
Na ação psico-social iniciou a vacinação antipoliomieliti-
ra quer nos militares, quer na população civil, usando a 

vacina injetável (a única existente à data).

 De 1964 a 1966 realizou o concurso para 
o Internato Complementar de Ortopedia dos 
Hospitais Civis de Lisboa – Internato que comple-
tou de seguida.

 Internato de Ortopedia no Hospital da 
Cuf a partir de setembro de 1964.

09 de dezembro de 1964
 Prémio da Sociedade Médica dos Hospitais Ci-
vis de Lisboa referente ao Ano Académico 65/66
Reconstrução Cirúrgica do Polegar.

 1967 – Interno contratado de Ortopedia 
dos Hospitais Civis de Lisboa.

 1968 – Concurso para Interno Graduado 
dos Hospitais Civis de Lisboa e inicia este Internato.

 1968 – Assistente de Ortopedia do Hos-
pital da Cuf até 1992 data em que optou pelo regime 
de exclusividade.

 1973 – Concurso para Especialista de Or-
topedia dos Hospitais Civis de Lisboa.

 1973 – Comissão de Serviço no Hospital 
de La Paz em Madrid.
O Diretor Prof. Palácios Carvajal organizava nessa altura 
o futuro Hospital Ramon Cajal.
Devido a essa experiência foi contratado para colaborar 
com o Grupo de Trabalho que estava a delinear o Fu-
turo Hospital Oriental de Lisboa.
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 1973 – Curso AO em Davos (Suiça) 
dirigido pela Fundação Müller sobre “Tratamento ope-
ratório de Fraturas – Fixação rígida”.

 1974 – Integrado no Quadro Perma-
nente dos Hospitais Civis de Lisboa como Espe-
cialista de Ortopedia.

 1977 – Integra o Grupo de Trabalho en-
carregado da Revisão dos Mapas Médicos dos 
Hospitais Civis de Lisboa

 1978 – Curso AO Avançado em Barce-
lona
Tratamento de Fraturas segundo os Conceitos AO – 
Fixação Rígida.

 1979 – Membro da Direção Médica do 
Hospital S. José

 1980 – Concurso para Chefe de Serviço 
(1º lugar) passando a ocupar essas funções no  Serviço 
5 do Hospital S. José (Diretor Dr. Luiz Alpoim).

 1981 – Coordenador do Serviço de 
Urgência do Hospital S. José.

 1983-1992 – Responsável pelo Ensino do 
Colégio de Ortopedia de 1988 – 1992
Este Colégio foi criado sob o impulso do Dr. José 
Botelheiro e foi seu primeiro Presidente o Dr. 
Manuel Azevedo Gomes.
O plano de cada ano incluía uma Sessão Especial em 
Outubro, Sessão de Abertura, Sessões Mensais 
e a Jornada de Encerramento - Jornadas da Pri-
mavera.

 1992 – Nomeado Diretor do Serviço 5 do 
Hospital S. José por jubilação do Dr. Luiz Alpoim.
Nesta data passa ao regime de dedicação exclusiva.

 1993 – Nomeado Diretor do Departa-
mento de Ortopedia do H.S. José.

 29 de dezembro de 1995 – Jubilado ten-
do sido louvado pela Ordem de Serviço de 29 
de dezembro de 1995.

 A partir de 1995 mantém atividade Privada du-
rante mais alguns anos. 
Reside atualmente em Lisboa acompanhado pela in-
separável Companheira Dra. Maria do Céu Cham-
bel da Fonseca, que sempre trabalhou ao lado do 
Marido como Anestesista inclusive na Província An-
golana de Malange onde acompanhado por mais dois 
médicos operou centenas de doentes.

 “Conhecemo-nos na Faculdade, casámos e 
continuámos sempre juntos” – recorda o Dr. Andrade 
da Fonseca.
A vida desgastante dos Pais fez com que os dois Filhos 
do Casal parecessem descartar por completo a hipó-
tese de lhes seguir as pisadas.
No entanto ao chegar ao quinto ano de licenciatura em 
Medicina, o Filho mais velho – Jorge declarou com 
grande surpresa dos Pais que se sentia atraído pela Or-
topedia.
Para o Pai foi uma grande alegria tendo como Colabora-
dor nos H.C.L. e na Clínica Privada vendo-o continuar 
o seu trabalho quando jubilasse.
O Casal tem sete netos.

 Podemos dizer a terminar este Capítulo que o 
Dr. Andrade da Fonseca, teve uma carreira dedi-
cada aos Hospitais Civis de Lisboa. 
“Foi na Capital que o Dr. Luís Andrade da Fonseca 
desenvolveu quase toda a sua Carreira Profissional”.

 “A mudança do paradigma na forma de 
atuar das Equipes de Ortopedia do Hospital 
de S. José foi um dos marcos que este notável 
Cirurgião Ortopedista e que foi Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trauma-
tologia (SPOT) mais se orgulhou”.

 No dia em que eram redigidas estas linhas o 
Dr. Andrade da Fonseca, integrava a “Família dos 
Ortopedistas Portugueses constituída por Luís Jorge 
Felix Andrade da Fonseca e seu filho Jorge Ricar-
do Andrade da Fonseca.

6 outubro de 2017
 Quando redigia estas linhas o Autor foi 
tristemente surpreendido pela notícia do faleci-
mento do Grande Amigo e Companheiro Luís 
Andrade da Fonseca.
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 … Saudações de Pesar à sua Família em 
especial à sua Esposa Dra. Maria do Céu Cham-
bel da Fonseca e ao Jorge Ricardo Andrade da 
Fonseca – um ilustre Ortopedista da Nova Ge-
ração.
PAZ A SUA ALMA.

PERCURSO NA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SPOT)

 Sócio 154

 Presidente da SPOT Biénio 1993 - 1994

 Data de nascimento: 24 de abril de 1932

 Ano de Formatura: 1953

 Data de inscrição na SPOT: 1965

 Ano da Especialidade; 1966

 Data de Falecimento: 6 de outubro de 2017

23 de outubro de 1976
 Assembleia Geral Ordinária para Eleição de 
Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1977-1978
 Presidente da Direção: Prof. Dr. José Maria 
Vieira
 Vogal: Dr. Andrade da Fonseca.

03 de fevereiro de 1979
 Assembleia Geral Ordinária para Eleição dos 
Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1979/1980 
 Presidente da Direção: Prof. Carlos Lima
 Vice-Presidente da Assembleia Geral: 
Dr. Andrade da Fonseca.

Janeiro de 1981
 Assembleia Geral Ordinária para Eleição dos 
Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1981/1982
 Presidente da Direção: Prof. Dr. José Olivei-
ra.
 Presidente do Conselho Fiscal. Dr. An-
drade da Fonseca.

19 de fevereiro de 1983
 Assembleia Geral Ordinária para Eleição dos 
Corpos Gerentes da SPOT 
 Biénio 1983/1984
 Presidente da Direção: Dr. Azevedo Gomes
 Secretário Geral: Dr. Andrade da Fon-
seca.

 
27-28 de abril de 1987
 XVII Congresso Luso Espanhol de Ortopedia e 
Traumatologia – Palácio de Congressos - Estoril
 Presidente: Dr. Luiz Alpoim
 Vice-Presidente: Dr. Andrade da Fon-
seca
 Mesa Redonda Portuguesa: Lesões Vas-
culares nos Traumatismos dos Membros
 Moderador - Dr. Andrade da Fonseca.

24-28 de novembro de 1988
 XI Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia (Coimbra)
 Presidente: Prof. Dr. Norberto Canha
 Moderador do Curso Pré-Congresso Pa-
tologia da Anca – Dr. Andrade da Fonseca.

Janeiro de 1991
 Corpos Gerentes da SPOT 
 Biénio 1991/1992
 Presidente da Direção: Dr. Alarcão e Silva
 Vice-Presidente: Dr. Andrade da Fon-
seca
 Secretário Geral: Prof. Alvim Serra.

19-21 de novembro de 1992
 XII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Universidade Católica de Lisboa
Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Vice-Presidente: Dr. Andrade da Fon-
seca.

Atividade durante o Mandato na SPOT

19 de novembro de 1992
 Assembleia Geral Ordinária para Eleição dos 
Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1993/1994
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 Presidente da Direção: Dr. Andrade da 
Fonseca
 Vice-Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Secretário Geral. Dr. Telles de Freitas
 Vogais:
 Dr. Fernando Fleming
 Dr. Ribeiro da Cunha
 Dr. José Veloso
 Tesoureiro: Dr. Narciso Videira
 Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Martins Ferreira (Porto)
 Vice-Presidente: Dr. Godinho Lobo
 Secretários:
 Dr. Noronha de Andrade
 Dr. José Figueiredo
 Conselho Fiscal:
 Presidente: Dr. J. M. Martins Ferreira (Lisboa)
 Vogais:
 Dr. Esteves Franco
 Dr. Carlos Hipólito.

19 de fevereiro de 1993
FALECIMENTO DO PROF. CARLOS LIMA
 Ilustre vulto da Ortopedia e Traumatologia da 
Faculdade de Medicina do Porto.
Primeiro Professor Catedrático de Ortopedia da Facul-
dade de Medicina do Porto e criador do Serviço de 
Ortopedia do Hospital de S. João em 1959 que 
teve papel pioneiro na ciência Ortopédica Nacional.
Pela sua brilhante carreira incluindo a de Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT) e pelos serviços distintos que prestou à Socie-
dade foi agraciado com “O Grande Oficialato da Ordem 
de Santiago e Espada pelo Presidente da República.

Abril de 1993
 Surge a Revista Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia para substituir a Revista Ibérica 
como Orgão Oficial da SPOT.
 Diretor: Dr. José Mateus
 Sub-Diretor: Prof. Dr. Mamede de Albu-
 querque
 Redator- Chefe: Prof. Dr. Alvim Serra
 Vogais:
 Dr. Cassiano Neves
 Dr. Manuel Brandão.

 Palavras do Presidente da SPOT, Dr. 
Andrade da Fonseca no lançamento da Revista 
Portuguesa 

 A evolução da Ciência depende de uma co-
municação acessível a Todos, que sirva à permuta de 
conhecimentos e experiências de forma a permitir um 
desenvolvimento correto da prática e das ideias.
A publicação do primeiro número da Revista Portu-
guesa de Ortopedia e Traumatologia é sinal do nosso 
desejo constante de adaptação ao rápido progresso que 
vivemos e constitui fator digno de relevo e motivo de 
natural satisfação.
Este acontecimento é relevante do longo caminho per-
corrido pela Ortopedia Portuguesa desde o seu apa-
recimento até à sua completa afirmação no Panorama 
Médico Nacional.
Para esta formação contribuíram todos os ilustres Per-
sonalidades que não mencionámos para evitar incorrer 
em omissões injustas, mas das quais não podemos dei-
xar de referir o Dr. Arnaldo Rodo, pioneiro da nossa 
Especialidade que continua a acompanhar-nos como 
figura tutelar.
Por outro lado representa a sequência do trabalho em 
colaboração com os nossos Colegas espanhóis, através 
do número Português da Edição Ibérica da Revista de 
Ortopedia Y Traumatologia que foi durante muitos anos 
o único meio de comunicação científica ao nosso dispor.
O início desta colaboração tão importante e valiosa é 
uma efeméride que agora comemoramos associando-
lhe a evocação do Prof. Jorge Mineiro que aí tanto 
se distinguiu. 
A expectativa que acompanha o lançamento desta nova 
Revista inteiramente portuguesa na sua estrutura e de 
que ela contribuía não só para continuar esta ação, 
como para incentivar o progresso da nossa especiali-
dade, neste momento de indispensável viragem ao en-
contro do rápido progresso científico contemporânea e 
necessário fazer o balanço das nossas capacidades das 
posições alcançadas e mediante circulação de informa-
ção e partilha de conhecimentos e experiência, pro-
mover a obtenção de um nível técnico científico e ético 
consentâneo com o prestígio que almejamos e que a 
População que assistimos espera encontrar”. (sic)

07-09 de outubro de 1993
 VI Jornadas da Secção de Ortopedia Infantil 
(SEOI)
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 Teatro Luisa Todi – Setúbal
 I Curso Pós-Graduado de Ortopedia Infantil  
 “Do Período Embrionário à Idade da Marcha”

 Coordenador da SEOI: Dr. José de Mesqui-
ta Montes
 Presidente da SPOT: Dr. Andrade da Fon-
seca

Convidados Estrangeiros
 Prof. José Cañadell – Presidente da EPOS
 Prof. Henry Bensahel – Ex Presidente da EPOS
 Prof. Jonhn Fixsen – Londres
 Prof. Jean Cahuzac – Toulouse
 Prof. Juan Minguella Sola – Barcelona.
 
09 de outubro de 1993
 X Aniversário da SEOI – 1983/1993 - Setúbal 
Presidida pelo Dr. Andrade da Fonseca – Presi-
dente da SPOT e Prof. Henri Bensahel (EPOS).

19-20 de novembro de 1993
 1º Encontro Nacional de Ortopedia e Trauma-
tologia – Évora
 Presidente: Dr. Andrade da Fonseca

 Foi decidido em Assembleia Extraordinária rea-
lizada no Porto – Salão Nobre do Hospital Santo 
António em 23 de maio de 1993 (com a presença de 
reduzido número de Sócios) a realização de Encon-
tros Nacionais de Ortopedia e Traumatologia 
nos anos ímpares – 2ª quinzena de novembro.

 O Presidente, Dr. Andrade da Fonseca e 
os membros da Comissão Executiva Local, Dr. José 
Parra e o Dr. Manuel Guerra empenharam-se para 
que este Encontros no seu novo formato decorresse 
da melhor forma quer sob o ponto de vista científico e 
técnico, quer do ponto de vista organizativo e cultural.

Palavras do Presidente da SPOT, Dr. Andrade 
da Fonseca na Sessão de Encerramento

 Este Encontro Nacional da Sociedade Por-
tuguesa de Ortopedia e Traumatologia é motivo de 
grande regozijo, por representar a organização anual 
dos nossos Congressos, decisão confirmada em Assem-
bleia Geral.

O progresso da Ortopedia Portuguesa tem sido mar-
cado por um trabalho persistente, seguro e sempre 
pautado por uma evolução harmoniosa.
Os nossos Congressos que se realizavam de 4 e 4 anos, 
passaram a bianuais e a sua realização atual vai atingir o 
ritmo dos Países desenvolvidos da Ortopedia.
A tribuna que a SPOT proporciona aos seus membros 
é um incentivo para a elaboração dos trabalhos cientí-
ficos e comunicações que publicados depois na nossa 
Revista, serão garantia da sua continuidade e qualidade 
científica.
A realização da atividades científicas como as que esta-
mos a terminar tem exigência muito concreta da orga-
nização. Os Drs. José Parra e Manuel Guerra sen-
tiram bem o peso dessa realidade, mas ainda bem que a 
tarefa não foi fácil porque assim é maior a satisfação por 
terem conseguido levá-la a bom termo …
… A Todos que desempenharam no êxito das iniciativas 
com os seus trabalhos, e as suas comunicações, a sua 
presença e amizade expresso o meu sincero agradeci-
mento”.

07-11 de abril de 1994
 13º Encontro da European Paediatric Ortho-
paedic Society (EPOS)
 II Curso Pós-Graduado de Ortopedia Infantil
 “Da Idade da Marcha ao Período Escolar” – 
Hotel Solverde – Espinho.

 Sob a orientação do Dr. José de Mes-
quita Montes. Cerca de 400 Participantes de todo o 
Mundo, sendo de realçar a presença de praticamente 
todos os grandes nomes da Ortopedia Mundial.

 A Sessão de Abertura foi presidida pelo Prof. 
Dr. José Cañadell, Presidente da EPOS (European 
Paediatric Society) tendo sido acompanhado na Mesa 
da Presidência pelo Dr. Andrade da Fonseca, Presi-
dente da SPOT e pelo Dr. José de Mesquita Mon-
tes, Presidente da SEOI e organizador do Encontro.

 No Livro da Reunião constaram 185 comuni-
cações das quais 80 foram apresentadas.
O tema principal foi “Fraturas da Criança”, tendo 
ainda o Responsável por este Encontro apresentado um 
estudo de 6.332 fraturas envolvendo Serviços de todo 
o Mundo e outros tantos Nacionais.
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Para além da discussão geral foram focados em particu-
lar as fraturas do cotovelo, do antebraço, do colo do 
fémur, do fémur, do membro inferior em geral e uma 
sessão destinada à “Fixação Externa”.
Os temas ortopédicos incidiram sobre alongamen-
tos dos membros, coluna vertebral, pé boto, paralisia 
cerebral e ecografia da anca.
A representação portuguesa estava a cargo dos Hospi-
tais do Outão, Garcia da Horta, Hospital Santa Maria de 
Lisboa e Pediátrico de Coimbra.
Coube ao Dr. José Lima a apresentação do trabalho 
premiado “Surgical Treatment of Shoulder 
Sequela of Birth Palsy - a long term follow-up”.
Para além do sucesso científico esta reunião constituiu 
um êxito sob o ponto de vista social. Com a reconhe-
cida hospitalidade da Gente Nortenha o Presidente da 
SEOI e os seus Colaboradores conseguiram dignificar o 
nosso País e em particular a Comunidade de Ortopedia.

11 de abril de 1994
 Entrega dos Prémios da Revista Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia – Hotel Solverde – Espinho

 Cerimónia de Encerramento do II Curso Pós-
Graduado de Ortopedia Infantil da SEOI. 
A Mesa foi presidida pelo Dr. Arnaldo Rodo ladeado 
pelo Engº João Rocha, Dr. José Mateus, Editor da 
Revista, Dr. José de Mesquita Montes, Presidente 
da SEOI e o Dr. Cassiano Neves do Conselho de 
Redação da Revista.

Os Prémios foram atribuídos ao Prof. Luís Serra 
(melhor artigo) e ao Dr. João Espregueira Mendes 
(melhor nota clínica).

24-26 de novembro de 1994
 XIV Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Funchal
 Presidente: Dr. Andrade da Fonseca 
 Vice-Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes

 
 Tema Português
 Biomateriais
 Moderador: Dr. Andrade da Fonseca

Palavras na Sessão de Abertura pelo Presidente 
Dr. Andrade da Fonseca

 Em 1978 realizou-se no Funchal o VI Con-
gresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia acon-
tecimento que evoco com emoção pois marcou o início 
da minha atividade na SPOT. Hoje na mesma Cidade 
presido ao XIV Congresso Nacional acto que finaliza o 
exercício das minhas funções que desde então tenho 
desempenhado na Sociedade. O facto de ter começado 
aqui e agora terminar as minhas atividades na Direção 
da SPOT parece-me uma coincidência feliz, pois faz-me 
ficar mais ligado ao Funchal que tanto aprecio.
Quero saudar cordialmente o Senhor Dr. Nunes de 
Abreu, ilustre madeirense, Diretor Geral de Saúde.
- O Professor Galinaro representante da Federação 
Europeia de Ortopedia e Traumatologia (EFFORT).
- O Prof. Navarro – Presidente da Sociedade Espa-
nhola (SECOT)
- Os Dr. Jaime Jardim Fernandes (Presidente), Dr. 
Luís Costa Neves (Vice-Presidente), Dr. José Hen-
riques Pereira, Dr. José Alberto Rodrigues e Dr. 
Manuel França Gomes da Comissão Executiva Local 
e finalmente o Secretariado do Congresso.
Nestes anos em que vivi os problemas inerentes aos 
desenvolvimentos da nossa Sociedade senti bem a im-
prescindível ajuda.
Não esquecerei a mão amiga que tanto nos apoiou.

 Por fim manifesto o meu agradecimento aos 
Companheiros de Direção pela sua dedicação – valioso 
trabalho que tanto ajudou na concretização das tarefas 
que em comum nos propusemos ao longo do Biénio 
de 1993/1994 na certeza que o nosso desempenho 
constituiu mais um elo da cadeia de esforço em que as-
senta o passado da SPOT e sobretudo o seu Futuro.
A Todos que com as suas Comunicações Científicas, tra-
balhos, presença e amizade contribuíram para a realiza-
ção deste Congresso o meu muito Obrigada.

 No Jantar de Encerramento do Con-
gresso houve a apresentação do Relatório pelo 
Secretário Geral Dr. Telles de Freitas em que foi 
realçada a qualidade dos trabalhos científicos apresen-
tados, a maneira participada como funcionaram as ses-
sões e o esforço realizado no cumprimento dos tempos 
estabelecidos.

 O Tema Biomaterais em Ortopedia foi larga-
mente discutido pelo Dr. Andrade da Fonseca e 
seus Colaboradores.
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 A Mesa Redonda “Fraturas da Pélvis em Ace-
tábulo” assunto de grande atualidade e de grande in-
teresse prático foi orientado pelo Prof. Rodrigues 
Gomes.

 A pujança de 179 trabalhos da nossa atividade 
da nossa Ortopedia, 3 videos e 14 Posters vieram com-
pletar o nível das nossas Jornadas.

 O Prof. Gouthalier falou de “Rotura da coifa 
dos rotadores” e “Tratamento cirúrgico do joelho reu-
matismal”.

 O Prof. Gallinaro apresentou “Fraturas 
da Coluna dorso-lombar – redução cirúrgica e fusão 
segmentar e tratamento cirúrgico de tumores primitivos 
os metastáticos da Coluna.

 O Dr. Gorday abordou o tema de Bioma-
teriais.

 Informo ainda que após a Sessão de Casos 
Clínicos de 5ª-Feira teve lugar a Assembleia Geral da 
SPOT que além dos assuntos correntes elegeu a Di-
reção para o Biénio 1995/1996 presidida pelo Dr. 
Asdrúbal Mendes, Coordenador e Vogais da Secção 
e Direção da Nova Revista.

 A terminar o Jantar de Gala o Dr. Andrade 
da Fonseca entregou o Colar de Presidente ao 
Novo Presidente Dr. Asdrúbal Mendes que 
no seu discurso disse estar deveras lisonjeado pela 
escolha para a Presidência da SPOT para o Biénio 
1995/1996.

 “Procurará seguir o caminho já delineado por 
Todos Aqueles que conseguiram com grande esforço 
elevar a SPOT até esta posição respeitada em diversos 
setores do Mundo Ortopédico, mas ninguém realiza 
sozinho, a obra prevista não pode ser individual, terá 
forçosamente espírito coletivo.
A todos os membros da Direção Eleita e a todos os 
Ortopedistas, eu peço empenho para a realização de 
nobres objetivos a atingir.

 A Direção da SPOT orientada pelo nosso 
Presidente Andrade da Fonseca homem íntegro, 
frontal, honesto, Ortopedista de mérito, transmitindo o 

seu saber, experiência e identificado com os problemas 
do nosso tempo, ladeado por Telles de Freitas, 
Secretário Geral, pelos seus Vogais aos Compa-
nheiros da Mesa da Assembleia e Conselho Fiscal. 
Um muito obrigado pelos vossos ensinamentos e ajuda 
enquanto ocupei o cargo de Vice Presidente”.

24 de novembro de 1994
 Novo Conselho de Redação da Revista Portu-
guesa de Ortopedia e Traumatologia eleito em Assem-
bleia Geral.
 Editor-chefe: Dr. Godinho Lobo
 Editor: Prof. Dr. Fernando Mamede
 Redator-chefe: Prof. Dr. Alvim Serra

 Redator: 
 Dr. Craveiro Lopes
 Dr. Mário Rodrigues
 Dr. Rui Amaral

 Em Nota Redatorial Final o Dr. José 
Mateus, primeiro e esforçado Diretor faz várias reco-
mendações necessárias ao bom funcionamento da Re-
vista e afirma:
Infelizmente durante estes dois anos quase toda a nossa 
energia foi canalizada para a revisão e preparação dos 
artigos no sentido de que a Revista surgisse dentro dos 
prazos.

 Atingiu porém o objetivo importante de ver 
nascer, ainda que timidamente por parte dos Ortope-
distas Portugueses o gosto pela escrita e Publicações dos 
seus Trabalhos.





 

Asdrúbal Mendes
20º Presidente da SPOT

1995-1996
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1995-1996 - Asdrúbal Mendes 

ASDRÚBAL CORREIA MENDES

Dr. Asdrúbal Mendes

20º Presidente da SPOT

1995-1996

DEDICAÇÃO INABALÁVEL À ORTOPEDIA

 Nasceu a 25 de abril de 1927 na cidade de 
Tete tendo depois residido em Lourenço Marques tam-
bém em Moçambique
Em Moçambique era um rapaz decidido a contrariar o 
“estigma” do filho do meio.
“Só tinha uma forma de reagir à indiferença sobretudo 
do meu Pai, não estudava”. (sic)
Quando no final do 5º ano o Pai decidiu pô-lo a traba-
lhar pediu para passar um ano na Metrópole.
Nessa altura correspondia-me com dois amigos que es-
tavam num Internato no Liceu de Braga.

 Em 1945 embarcou no Paquete Colonial para 
Lisboa.
O barco, onde viajavam sobretudo mulheres e crian-
ças francesas refugiadas da Indochina, teve uma suposta 
avaria e ficou quatro dias à deriva no Oceano Atlântico. 
Durante esses dias os passageiros aperceberam-se de 
movimentos invulgares de vários aviões e um sub-
marino. Só mais tarde em terra, se apercebeu que se 
comemorava o lançamento da primeira bomba atómica 
(Hiroxima) – 6 agosto de 1945.

 Foi aluno do Liceu de Braga, tendo estado in-
ternado num Colégio (1945).
 “Quando chegou a Braga na terceira aula de Matemáti-
ca o Professor Vasques perguntou-lhe se alguma vez 
tinha estudado na vida.”
Combinámos que teria explicações e contra as expe-
ctativas conseguiu reter a matéria sem dificuldade. Con-
tei-lhe os atritos que tinha tido com o meu Pai e ele 
explicou-me que se queria ficar financeiramente livre 

teria de passar no 6º ano com distinção e pedir uma 
Bolsa de Estudo.
Foi o que fez – Asdrúbal Mendes não esconde o or-
gulho, quando confidencia que desde os 19 anos não 
dependia financeiramente de ninguém, apenas do es-
forço pessoal”.

 Depois de terminar o Liceu ingressa na Facul-
dade de Medicina do Porto que frequentou até à Licen-
ciatura em 1954, com uma Bolsa de Estudo.
Este apoio financeiro obrigava os alunos a fazerem os 
Cursos da Medicina Tropical e Medicina Sanitária e foi 
assim que Asdrúbal Mendes se viu em Lisboa.

 Contudo o Prof. Carlos Lima no último 
semestre do Curso perguntou-lhe se queria trabalhar 
com Ele assim que terminasse os estudos.
O entusiasmo foi tanto que o jovem completou os dois 
anos do Curso Complementar apenas num ano e re-
gressou ao Porto.

 Tinha acabado de chegar ao Porto e estavam 
no Café Luso, um local emblemático da Cidade quan-
do “O Professor Carlos Lima lhe disse que a partir 
daquele momento o Hospital de Santo António e 
a Casa de Saúde da Boavista seriam lugares sagra-
dos !!!”

 Homem de fortes convicções, Asdrúbal 
Mendes manteve-se fiel à promessa que fez ao Prof. 
Carlos Lima.

 A vida hospitalar do Professor e do Jovem 
Médico acabaria por seguir outro rumo, mas o Con-
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sultório na Zona da Boavista – ainda é a segunda casa de 
Asdrúbal Mendes.

 Na sequência desta conversa começa por volta 
de 1955 a trabalhar no Serviço de Ortopedia que 
estava instalado na Cátedra de Patologia Cirúr-
gica (Prof. Fernando Magno).
Serviço que funcionou no Hospital de Santo António 
até à transferência da Faculdade de Medicina 
para o Hospital Escolar de São João em 1959.

 Iniciou estágio de Cirurgia Geral e também 
de Ortopedia neste Serviço de Patologia Cirúr-
gica dirigido pelo Prof. Carlos Lima.
Pouco tempo depois de começar a trabalhar nos Hos-
pital Santo António (onde já ajudava na Urgência desde 
o 3º ano), foi aconselhado pelo Prof. Carlos Lima a 
ir para Inglaterra fazer uma formação em Orto-
pedia.

 Esteve em Oxford com Trueta, mas foi em 
Londres que fortaleceu os conhecimentos nesta área 
durante o estágio no Royal National Orthopae-
dics Hospital.

 No 4º mês do estágio, perguntaram-lhe se 
queria ficar a trabalhar em Londres – dentro de apenas 
dois anos teria nacionalidade inglesa se desejasse.

 Deu “dois pulos por dentro” mas teve que 
se resignar quando se apercebeu que a Mulher “seu 
grande apoio” queria regressar a Portugal com os dois 
filhos pequenos.

 O Serviço de Ortopedia do Hospital de 
Santo António dirigido pelo Prof. Carlos Lima 
que em 1956 tinha feito o seu Doutoramento 
com a dissertação “Osteocondrose da Anca” (Subsídio 
para o seu Estudo). 
Posteriormente foi 1º Assistente em 1959 e em 
Junho do mesmo ano foi nomeado Diretor de 
Serviço da Especialidade de Ortopedia e Trau-
matologia do Hospital S. João.

 Em 1961 prestou provas para Professor 
Extraordinário tendo sido aprovado por una-
nimidade.
Em 1971 foi Prof. Catedrático, o primeiro Pro-

fessor Catedrático de Ortopedia de Portugal.

 Tinha como Colaboradores no Hospital de 
Santo António:

 Dr. Mário Vieira Coelho, o médico mais 
idoso do grupo, um insigne Ortopedista que fez a maior 
parte da sua formação na era não Cirúrgica da Especiali-
dade.

 Essencialmente era um Traumatologista com 
uma habilidade manual anormal para este tipo de Pato-
logia.
O Dr. Mário Vieira Coelho era um homem extraor-
dinariamente simples que gostava de ajudar os mais jo-
vem e que com Ele muito aprendiam.

 O Dr. Ângelo da Costa Soares que vem 
para Ortopedia com uma experiência de 5 anos de 
Cirurgia Geral efetuados no Serviço de Cirurgia 3 Hos-
pital de Santo António era um virtuoso nas suas grandes 
e pequenas cirurgias. Iniciou o estágio ainda com o Dr. 
João Espregueira Mendes e com o Dr. Vieira 
Coelho e faz vários estágios em Hospitais Fran-
ceses com Merle d’Aubigné, Ramadier e Postel.

 Especialista em Ortopedia em 1959, por 
ter sido aprovado nas Provas da Ordem dos Médicos 
(Lisboa).

 Mais tarde teve um papel preponderante na 
escolha do material cirúrgico para o Bloco Operatório 
e na preparação do Pessoal sobretudo de enfermagem 
que iria trabalhar no futuro Hospital S. João.

 Com a abertura de Serviço do Hospital S. João 
é encarregado pelo Diretor de Serviço de orientação 
dos estagiários no Setor da Urgência.
Foi dos primeiros Ortopedistas a interessar-se pela Me-
dicina Desportiva.

 Dr. Mário Santos de Almeida – Ortope-
dista com experiência sobretudo no domínio da Trau-
matologia era um estudioso pelo que foi pessoa de 
enorme importância na discussão de Casos Clínicos e 
revisões de literatura.
Publicou um trabalho com Carlos Lima sobre “Fraturas 
do Calcâneo” que foi a 1ª Ponência Portuguesa no III 
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Congresso Luso Espanhol de Ortopedia e Traumatolo-
gia realizado no Porto.
Trabalho que teve uma extraordinária divulgação o meio 
Ortopédico da época.

 Ortopedista desde o início da sua formação vo-
cacionada para abordagem das sequelas dos acidentes 
de trabalho e de viação sendo responsável pela elabo-
ração de Tabelas de Desvalorização de Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais e colaborou nos 
Primeiros Cursos de Dano Corporal.

 O Dr. Artur Moniz Corte Real que iniciou 
o estágio de Ortopedia no Serviço de Patologia 
Cirúrgica dirigido pelo Prof. Fernando Magno 
e ainda sob a orientação do Dr. Espregueira 
Mendes. Estagiário voluntarioso cumpria as tarefas 
inerentes às funções, tanto na área de Traumatologia, 
como de Ortopedia.

 Quando o Prof. Carlos Lima é nomeado 
Diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital 
Maria Pia o Dr. Corte Real é um dos primeiros a 
acompanhá-lo num prenúncio da atividade Or-
topédica que desejava exercer um dia. Anos mais 
tarde foi Diretor deste Serviço de Ortopedia Infantil que 
havia de ser um dos “pioneiros de Ortopedia Infantil em 
Portugal”.

 Este foi o núcleo inicial em que o Dr. 
Asdrúbal Mendes desenvolveu as suas potenciali-
dades, a dedicação inabalável à Ortopedia, o espírito 
diligente, a mão firme e o coração devoto.

 Na primeira década de sessenta em 1964 
obteve por unanimidade o título de Especialista 
em Ortopedia pela Ordem dos Médicos.

 Apaixonado pela Medicina trabalhou no Hospi-
tal de S. João onde foi Chefe de Serviço, contribuindo 
com as equipas constituídas por inúmeros Ortopedistas 
para a transformação radical da Medicina, nomeada-
mente a Ortopedia a partir das décadas de setenta.
 
 Ao longo da sua Carreira dedicou as 
suas energias à Patologia do Pé nas diversas 
vertentes.

 Uma outra faceta foi o trabalho dedi-
cado à Artroplastias tanta da anca, como do 
joelho, definindo as regras que levam a bons resulta-
dos e ao evitar de contratempos que soube combater e 
soube ensinar a combater.

 Mas as muitas facetas da clínica e versatilidade 
de num Serviço tão grande permite-lhe exercer com 
segurança em todos os domínios da Ortopedia e de 
Traumatologia ao longo dos anos.

 Foi esta maneira de ser, que juntamente com os 
seus pares e os seus discípulos contribuiu para a cons-
trução de um dos maiores e diferenciados Serviços de 
Ortopedia no País.

 Foi mobilizado para a Guiné nos anos 
70, tendo sido Diretor do Hospital Civil de Bis-
sau onde desempenhou uma notável missão.

 Ao longo da sua extensa vida de Or-
topedista desempenhou as mais diversas fun-
ções no Hospital onde trabalhou, presidindo a 
Comissões do Ministério da Saúde e ainda aos 
diferentes exames de graduação de Internos, 
Chefes de Serviço e de Provimento de Chefes 
de Serviço.

 Trabalhou até aos 70 anos menos um dia.
A 24 de abril de 1997 colocou uma prótese total da 
anca e outra no joelho.
Foi dos poucos médicos da Carreira Hospitalar a quem 
fizeram quando se reformou uma homenagem de três 
dias no Salão Nobre do Hospital, um deles dedi-
cada à Patologia do Pé.

 A dedicação inabalável à Ortopedia, uma ope-
ração às cataratas que lhe devolveu a visão irrepreen-
sível e a mão eternamente firme fazem com que 
Asdrúbal Mendes continue a trabalhar regularmente 
na Casa de Saúde da Boavista, quando tem 90 anos.

 Ainda aceita casos quando acha que opera tão 
bem como os melhores, sobretudo deformidades dos 
Pés.

 Vive no Porto, com a companhia da inseparável 
Dra. Maria Virgínia Borges Gonçalves Costa Mendes, 
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que conheceu durante o Curso e foi anestesista até 
1973.
Tem três filhos – um rapaz e duas raparigas e sete netos.
É lavrador na Região do Douro, Região de Sabrosa 
onde possui uma propriedade de nome Vale Bragão 
que produz excelentes vinhos.

Motivações Preciosas
 Profundamente marcado por uma rela-
ção difícil com o Pai, Asdrúbal Mendes fala com 
um sorriso rasgado sobre a Mulher, os três 
filhos e os sete supernetos.
Homem de postura firme a voz vacila apenas 
quando recorda o filho que faleceu aos 11 anos.
Das viagens ao Douro, onde a Família tem a 
propriedade vitícola, lembra a insistência do 
Filho para ir ao Couto Mineiro do Vale dos Ga-
tos no Concelho de Sabrosa.
“Quando perdi esse Filho encontrei onze cris-
tais perfeitos no quarto dele e foi então que 
comecei a dedicar-me a Minerologia e à Gemo-
logia.
Hoje tem uma coleção de pedras preciosas que 
são mais importantes pelas histórias que con-
tam do que pelo valor monetário…

PERCURSO NA SOCIEDADE PORTIGUESA 
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SPOT)

 Sócio 90

 Data de Nascimento: 25 de abril de 1927

 Data de inscrição na SPOT: 1956

 Ano de Formatura: 1954

 Ano da Especialidade: 1964

 Sócio Titular: 1967

5-8 de abril de 1977
 XI Congresso Hispano Luso de Cirurgia Or-
topédica Y Traumatológica (Valladolid – Palácio da Feira 
Nacional)
Presidente: Dr. Ximenez Torrez
Secretário Geral: Dr. Cales Gidila

 Tema Português “Tratamento incruento das 
fraturas” – Prof. José Maria Vieira e Dr. Morais 
Sarmento

 Mesa Redonda sobre “Lesões do Aparelho Ex-
tensor”
 Presidente: Prof. Carlos Lima
 Moderador: Prof. Sanches Martins

 Palestrante Nacional: Dr. Silva Branco

 Fisiopatologia das lesões ligamentares recentes 
do joelho 

 Diagnóstico das lesões ligamentares recentes 
do joelho - Dr. Asdrúbal Mendes

 Tratamento das lesões ligamentares recentes 
do joelho - Dr. Branco Amaral.

20-23 de junho de 1979
 XII Congresso Luso Espanhol de Ortopedia e 
Traumatologia 
 Club Residencial da Boavista - Porto
 Presidente: Prof. Carlos Lima
 Vice Presidentes:
 Dr. Sena Lopes
 Dr. Corte Real
 Secretário Geral: Prof. José Oliveira
 Tesoureiros:
 Dr. Vieira Coelho
 Dr. Artur Barbosa
 Vogais:
 Dr. Acácio Carvalhais
 Dr. Augusto Costa
 Dr. Asdrúbal Mendes
 Dr. Espregueira Mendes
 Dr. José de Mesquita Montes

15-18 de outubro de 1980
 VII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia 
 Auditório da Universidade de Coimbra
 Presidente: Prof. Norberto Canha
 Vice Presidente: Dr. Pacheco Mendes
 Secretário Geral: Dr. Alarcão e Silva
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 Tema “Osteossíntese fechada dos ossos longos. 
Que Futuro?
 Prof. Norberto Canha

 Mesa Redonda: Pé Plano
 Moderadores: 
 Prof. Dr. José Maria Vieira
 Dr. Asdrúbal Mendes
 Dr. Rodrigues da Fonseca
 Prof. Viladot
 Prof. Gauthier

6-7 de fevereiro de 1981
 1ªs Jornadas de Ortopedia do Hospital Militar 
do Porto
 Presidente de Honra: Dr. Fernando Magalhães

 Palestrantes
 Dr. Alarcão e Silva – Fraturas supra e intra-
condilianas do fémur
 Dr. Asdrúbal Mendes – Hallux Valgus
 Prof. Carlos Lima – Fraturas Expostas. Novos e 
Velhos Tratamentos 
 Prof. José Maria Vieira – Problemas terapêuti-
cos da Epifisiólise.

27 de abril de 1984
 1ª Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa 
de Cirurgia do Pé
 Hospital da Prelada
 Durante a realização das III Jornadas Ortopédi-
cas para Internos que decorreram de 26 a 28 de abril 
de 1984

Ordem de Trabalhos
 - Discussão e apreciação do Regulamento da 
Sociedade
 - Eleição de Corpos Gerentes
 - Inscrição do XV Congresso Mundial – 
 Lausane 1984
 - Apresentação de Temas para o Congresso de 
1985

Comissão Promotora
 Presidente: Prof. António Braga
 Vogais
 Dr. Asdrúbal Mendes
 Prof. Lopes Vaz

 Dr. Pais Conde
 Dr. Rodrigues da Fonseca.

18-22 de novembro de 1986
 X Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Hotel Sheraton – Porto
 Presidente: Prof Norberto Canha
 Vice Presidente: Dr. Luiz Alpoim
 Secretário Geral: Dr. João Mendonça
 Tesoureiro: Dr. Pinho Marques

 Tema “Deformidades dos Membros Inferiores”

 Mesa Redonda “Osteocondrite”

 Curso Pré-Congresso “Cirurgia do Pé”
 Organizadores
 Dr. Asdrúbal Mendes
 Dr. Rodrigues da Fonseca

 Ortopedia Infantil
 Dr. Corte Real
 Dr. Mesquita Montes.

Janeiro de 1991
 Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 91-92
 Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Vice Presidente: Dr. Andrade da Fonseca
 Secretário: Prof. Luís Alvim Serra
 Tesoureiro: Dr. José Ribeiro Cunha
 Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Vice Presidente: Dr. Luis Baltazar.

2-4 de maio de 1991
 XIX Congresso Luso Espanhol de Ortopedia e 
Traumatologia
 Montechoro - Algarve
 Presidente: Dr. Alarcão e Silva.

2 de maio de 1991
 Assembleia Geral Extraordinária
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Realização de futuros Congressos? Sim ou 
Não?
 Tema da Mesa Redonda para o XX Congresso 
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Luso-Espanhol a realizar em Espanha em 1993 caso a 
Assembleia decida pela continuidade dos Congressos.

8 de junho de 1992
 Assembleia Geral Extraordinária na Sede da 
SPOT
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Congresso Luso-Espanhol 
 – Ponto da situação
 - Decisão para o futuro

 A Assembleia aprovou por unanimidade 
que se acabassem os Congressos Luso-Espa-
nhóis.
Foi dado conhecimento dessa decisão ao Presi-
dente da SECOT em carta de 18 de junho de 
1991.

23 de maio de 1992
 Assembleia Geral Extraordinária – Salão Nobre 
do Hospital Geral de Santo António
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Ordem de Trabalhos
 - Alteração dos artigos 43º e 44º dos Estatutos
 - Criação da Secção de Tumores Ósseos e 
Tecidos Moles
 - Realização de Encontros
 - Realização de Encontros Nacionais de Orto-
pedia e Traumatologia – Anos ímpares
 2ª quinzena de novembro.

19-21 de novembro de 1992
 XII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Universidade Católica Lisboa
 Presidente: Dr. Alarcão e Silva
 Vice-Presidente: Dr. Andrade da Fonseca.

19 de novembro de 1992
Assembleia Geral da SPOT
 Auditório da Universidade Católica
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Eleição dos Corpos Gerentes 93-94
 Eleição dos Corpos Gerentes das Secções da 
SPOT
 Criação da Revista Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia
 - Eleição do Conselho de Redação da Revista.

Janeiro de 1993
 Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1993-94
 Direção
 Presidente: Dr. Andrade da Fonseca
 Vice Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Secretário Geral: Dr. Telles de Freitas
 Tesoureiro: Dr. Narciso Videira
 Assembleia Geral: Dr. Martins Ferreira
 Vice Presidente: Dr. Godinho Lobo
 Conselho Fiscal: Dr. Martins Ferreira
 Secretários
 Dr. Esteves Franco
 Dr. Carlos Hipólito.

24-26 de novembro de 1994
 XIV Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Funchal
 Comissão Organizadora
 Presidente: Dr. Andrade da Fonseca
 Vice Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Secretários:
 Dr. Telles de Freitas
 Dr. Fernando Fleming
 Dr. Ribeiro da Cunha
 Dr. José Veloso
 Comissão Executiva Local
 Presidente: Dr. Jaime Jardim Fernandes
 Vice Presidentes: 
 Dr. Luís Costa Neves
 Dr. Eugénio Jardim Fernandes
 Vogais:
 Dr. Henriques Pereira
 Dr. Alberto Rodrigues
 Dr. França Gomes

 Tema “Biomateriais” – Dr. Andrade da Fon-
seca

 Mesa Redonda “Fratura da Pélvis e do Acetá-
bulo” - Prof. Rodrigues Gomes.

 Durante o Jantar de Encerramento do Con-
gresso o Dr. Andrade da Fonseca impôs o Colar de 
Presidente ao Dr. Asdrúbal Mendes que em seguida 
proferiu o discurso de novo Presidente.
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 Sinto-me deveras lisonjeado pela vossa Escolha 
para a Presidência da Direção da nossa Sociedade no 
próximo biénio 1995-1996.
Muito Obrigado.
Procurarei seguir o caminho já delineado por todos 
Aqueles que conseguiram com grande esforço e sacri-
fício elevar a SPOT até esta posição, respeitada já em 
diversos setores do mundo da Ortopedia, mas, nin-
guém se realiza sozinho, a obra prevista não pode ser 
individualizada, terá forçosamente no sentido coletivo.
A todos os membros da Direção hoje eleitos e a todos 
os Ortopedistas eu peço empenho para a realização 
dos nossos objetivos a atingir…

 … O doente deve ser carinhosamente cuidado 
com disciplina e humildade, bem estudado e correta-
mente tratado para, no mais curto espaço de tempo ser 
integrado na Sociedade em que vivia.
Todo este trabalho deve ser feito, mas todo ele 
aproveitado contribuindo para que a SPOT se projete 
além fronteiras.
Para isso, em cada Serviço de Ortopedia ainda carente, 
os seus Diretores e Colaboradores mais responsáveis 
devem exigir um Arquivo que funcione.
Um sistema informático adaptado às nossas neces-
sidades, um duplicador de exames imagiológicos e um 
programa ortopédico com uma linguagem ortopédica 
idêntica em todos os Serviços.
Com o elevado número de doentes que tratamos, das 
mais variadas patologias do foro Ortopédico e Trauma-
tológico e com um arquivo funcional seria muito menos 
penoso para todos nós valorizarmos a formação dos 
Internos do futuro e a nossa, produzindo trabalhos a 
serem enviados para publicação na nossa Revista.
O melhor da Administração sabiamente proposta e 
eleita para o biénio 1993-1994 e com o material que 
muitos de nós enviamos para publicação conseguiram 
guindar a Revista da SPOT a um nível invejável quer na 
qualidade gráfica quer na seleção dos artigos.

 Felicito os Drs. José Mateus, Mamede 
de Albuquerque, Alvim Serra e seus Colabora-
dores.
Insisto que devemos criar o hábito de escrever para nos 
valorizarem, para enriquecer os nossos Congressos, 
Cursos, Reuniões Científicas, para aprendermos e para 
melhor tratar o doente.

 Na nossa Sociedade estão em atividade as 
Secções da Patologia da Coluna, Ortopedia Infantil, do 
Joelho, do Ombro, dos Tumores Ósseos e do Pé. Fe-
licito os Coordenadores das diferentes Secções e seus 
Vogais, e aproveito a ocasião para lhes pedir que sejam 
ainda mais ativos, organizando Cursos, colaborando 
ativamente nos Congressos, visando dar uma melhor 
formação específica aos Internos e Ortopedistas em 
geral em benefício de Todos os que nos procuram para 
serem tratados.

 A Direção da SPOT orientada pelo nosso Pre-
sidente, Dr. Andrade da Fonseca, Homem íntegro, 
frontal, honesto, Ortopedista de mérito, transmitindo o 
seu Saber experiência e identificado com os Problemas 
do nosso tempo, ladeado pelo Dr. Telles de Freitas, 
Secretário Geral e seus Vogais, Componentes da Mesa 
da Assembleia Geral e Conselho Fiscal muito obrigada 
pelos vossos ensinamentos e ajuda enquanto ocupei o 
lugar de Vice Presidente.

24 de novembro de 1994
 Novo Conselho de Redação da Revista de 
Ortopedia e Traumatologia para o biérnio 1995-1996 
eleito em Assembleia Geral 
 Diretor: Dr. Godinho Lobo
 Sub-Diretor: Prof. Fernando Mamede
 Redator Chefe: Prof. Alvim Serra

 Redatores:
 Dr. Craveiro Lopes
 Dr. Maia Rodrigues
 Dr. Rui Amaral

Atividade durante o Mandato na SPOT

Janeiro de 1995
 Corpos Gerentes da Direção da SPOT
 Biénio 1995-1996
 Direção:
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Vice Presidente: Dr. Rodrigues da Fonseca
 Secretário Geral: Dr. Martins Ferreira (Lisboa)
 Vogais:
 Dr. Mário Menezes
 Dr. José Azevedo
 Dr. Francisco Mateus
 Tesoureiro: Dr. Narciso Videira
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 Assembleia Geral:
 Presidente: Prof. Salis do Amaral
 Vice Presidente: Dr. Amorim Figueiredo
 Secretários:
 Dr. Mário Montes
 Dr. Maia Rodrigues
 Conselho Fiscal:
 Presidente: Dr. Amadeu Lima
 Dr. Luis Palma
 Dr. Eugénio Fernandes 

23-25 de novembro de 1995
 XV Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Póvoa de Varzim
 Comissão Organizadora
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Vice Presidente: Dr. Rodrigues da Fonseca
 Secretário Geral: Dr. Martins Ferreira (Lisboa)

 Tema do Congresso “Estenoses da Coluna Ver-
tebral”
 Moderador: Prof. José Oliveira

 Mesa Redonda “Problemática dos enxertos ós-
seos e perdas de substância”
 Moderador: Prof. Norberto Canha

 Conferências solicitadas
 Patologia do Ombro – Prof. Ian Bayley
 Patologia do Pé – Prof. Viladot Péricé

 Apresentação do trabalho vencedor do Prémio 
Jorge Mineiro por Dr. João Espregueira Mendes.

 Assembleia da Direção do Colégio de Ortope-
dia presidida pelo Dr. José de Mesquita Montes 

 Alocução Dr. Asdrúbal Mendes na aber-
tura do XV Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia.

 Iniciamos hoje (23 de novembro) o XV Con-
gresso da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trau-
matologia.

 Recordo que por decisão da Assembleia Geral 
de 1994 foi decidido que os Congressos passem a ser 

anuais, proposta feita pelo Presidente cessante. Eu e al-
guns dos presentes ficamos um pouco preocupados.

 Teríamos um Congresso Anual e por votação 
atingiríamos “o ritmo dos Países mais desenvolvidos no 
Campo da Ortopedia, como frisou então Andrade da 
Fonseca.
Recordo, que não iam longe os tempos em que os 
Congresso Nacionais se realizavam de 4 em 4 anos e 
depois bianualmente.

 Um Congresso Nacional, meus Caros Cole-
gas, acarreta grandes responsabilidades para todos os 
Ortopedistas Portugueses que durante anos não se en-
contravam motivados para escrever, para publicar tra-
balhos quer de investigação clínica, quer de investigação 
científica.

 Este quadro tem vindo a modificar-se de uma 
forma talvez demasiado acelerada e como diz Rodrigues 
Gomes esta febre tem a ver com determinados motivos 
e intenções, como a valorização profissional e curricular.
A realização anual do Congresso da SPOT não esmore-
ceu estas intenções …

 … No nosso Congresso procuramos qualidade. 
Desejamos mostrar que acompanhamos a evolução da 
Ortopedia, mas desejamos também sã convivência en-
tre Ortopedistas independentemente dos seus locais de 
trabalho.
O êxito depende como é óbvio do entusiasmo de to-
dos oradores ou não.
A componente científica, aquilo que iremos transmitir, o 
que iremos aprender é o mais importante, servirá mais 
tarde quando regressarmos às nossas casas, aos nos-
sos locais de trabalho, para meditarmos sobre a nossa 
própria bagagem de conhecimentos e que se em algum 
caso, sobre uma futura modificação da nossa vida profis-
sional sempre com a finalidade de melhor tratarmos os 
doentes do foro Ortopédico e Traumatológico.

 … Para finalizar umas palavras para os meus 
Colegas mais Velhos.
Estes Congresso mereceu a vossa presença…
Não devemos admitir como por vezes acontece que 
exista um paralelismo entre o conhecimento e os anos 
de prática.Sabemos bem que isso nem sempre corres-
ponde à realidade.
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O Congresso anual será sempre um estímulo à forma-
ção permanente de todos os Ortopedistas. (sic)

21-23 de março de 1996
 1º Encontro de Ortopedia Infantil de Vila Real
 IV Curso de Graduação de Ortopedia Infantil 
“Patologia da Idade Escolar” – II Parte Coluna Vertebral, 
Tornozelo e Pé

 Homenagem ao Dr. Ferreira Alves e Jacques 
Resina pela criação do Método Português para Trata-
mento de Escolioses, apresentado no I Congresso Na-
cional de Ortopedia e Traumatologia em novembro 
de 1964.

21-23 de novembro de 1996
 XVI Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Lisboa
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Vice Presidente: Dr. Rodrigues da Fonseca
 Secretário Geral: Dr. Martins Ferreira (Lisboa)

 Vogais
 Dr. Mário Meneses
 Dr. João Azevedo
 Dr. Francisco Mateus
 Tesoureiro: Dr. Narciso Videira

 Tema do Congresso “Escoliose Idiopática” – 
Dr. Bárbara Branco

 Mesa Redonda “Patologia do Joelho – Lesão da 
Cartilagem e Sinovial”
 Dr. Nascimento Baptista e Serviço de Or-
topedia do Hospital Curry Cabral

 Conferencistas Convidados
 Professor B. Tomeno
 Professor J.C. Catilier
 Professor Abel Nascimento
 Dr. Gil Ferreira
 Dr. Asdrúbal Mendes – Hallux Valgus
 Prof. Philipe Anract

 Discurso de Abertura do XVI Congresso 
Nacional pelo Presidente da SPOT
…
 Em nome da Comissão organizadora do XVI 

Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia e 
em meu nome pessoal dou as boas vindas a todos os 
Colegas.

 Estes dois últimos anos em que exerci o cargo 
de Presidente da nossa Sociedade foram extraordi-
nariamente importantes para a minha vida, para o meu 
percurso hospitalar e como Ortopedista. Procurei dar 
e receber de todos vós Caros Colegas e Amigos, um 
forte e desinteressado apoio.

 Lembro mais uma vez que a união faz a força. A 
SPOT está e sempre esteve pronta par congregar todos 
os esforços para melhorar o nível da Orto-traumato-
logia em Portugal pelo que tudo procurei fazer nesse 
sentido.
A existência de pequenos territórios aparentemente in-
dependentes só servirá para a enfraquecer.

 Neste mandato conheci um maior número de 
Serviços de Ortopedia e fiquei com uma ideia real dos 
nossos anseios e das nossas dificuldades.
Todos desejamos melhorar Serviços dentro de Segu-
rança Social e de Saúde.

 Lembro o que disse em 1994 que neste País 
estão em atividade mais de oito centenas de Sócios da 
nossa Sociedade (titulares e extraordinários).
Este número não é elevado se tivermos a consciência e 
soubermos infelizmente que o número de acidentes de 
viação em Portugal é o mais elevado da Europa.
É impressionante saber que em 1995 houve 86.700 
acidentes rodoviários que determinaram 1.756 
mortes e 6.708 feridos e que largas dezenas entra-
ram nos nossos Serviços de Urgência. Infelizmente 
também lideramos o número de acidentes de trabalho 
na Europa.

 O incremento da prática desportiva trouxe 
como é óbvio, trabalho acrescido aos Ortopedistas 
sobretudo aqueles que se dedicam mais à Ortopedia 
Desportiva.

 Por fim a esperança de vida tem aumentado 
extraordinariamente sendo hoje 74 anos no Homem 
e 82 anos na Mulher.
De acordo com a estimativa do INE de dezembro de 
1994 a percentagem de indivíduos com 65 anos era 
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de 14,4% mostrando uma subida em flecha toda a pa-
tologia Ortopédica e Traumatológica na designada 3ª 
idade.
Perante este cenário como poderemos dar assistência 
correta a um número tão elevado de doentes que de 
nós necessita.
Problema difícil de resolver em qualquer outro País.

 Podemos e devemos melhorar a qualidade do 
atendimento do doente do foro Ortopédico e Trauma-
tológico, lutando por melhores condições nos Serviços 
de Urgência, devemos redobrar os esforços para 
melhor aproveitamento das Instituições hospitalares 
existentes que tão onerosas são para o Erário Público.

 Devemos lutar para melhorar a Orto-Trauma-
tologia em Portugal e não pode ser esquecido … 
O nosso trabalho deverá também ser devidamente 
recompensado.
Os Hospitais onde trabalhamos devido ao notório pro-
gresso das vias de comunicação encontram-se muito 
próximos uns dos outros.

 Parece sensato que fosse criada, no âmbito da 
SPOT e do Colégio de Especialidade uma Comissão 
que se pronunciasse sobre a competência das diferen-
tes Secções de Orto-Traumatologia sobre a sua função 
Social, para que pudéssemos rentabilizar os nossos re-
cursos materiais e humanos.

 Neste XVI Congresso agradeço a todos os 
elementos da Comissão Organizadora, da Comissão 
Científica e das Secções da SPOT que promoveram os 
Cursos Pós-Congresso.
Para todos muito e muito obrigada.

 Agradeço o entusiasmo demonstrado pelos 
diferentes Serviços que enviaram mais de 200 partici-
pações sob a forma de Comunicações Livres, Posters e 
Videos o que demonstra que estes Serviços estão vivos 
e não têm problemas em expor o seu trabalho e resul-
tados para todos os Ortopedistas os poderem discutir 
aberta e frontalmente.

 Agradeço de seguida aos Professores Convida-
dos Prof. Tomeno, Prof. Cartilier, Prof. Anract e ainda 
ao Prof. Hugo Ferreira e Prof. Abel Nascimento pelas 
valiosas Comunicações.

 Os meus agradecimentos ao Bárbara Branco 
que coordenou o Tema “Escolioses Idiopáticas” e ao 
Nascimento Baptista que liderou o trabalho do Hospital 
Curry Cabral sobre “Patologia articular e sinovial do 
joelho”.

 Termino agradecendo às Firmas patrocinado-
ras do Congresso e ao Secretariado a sua experiência, 
competência e amizade… (sic)

 Durante a Sessão de Abertura do Congresso 
foi prestada pela SPOT merecida Homenagem ao Dr. 
Jacques Resina que com o Dr. Álvaro Ferreira 
Alves criou o “Método Português para Tratamento dos 
Escolioses” – Figura tutora da Ortopedia Portuguesa nas 
Palavras do Dr. Palma Rodrigues que apresentou o 
homenageado.

 Na Sessão de Encerramento dominada 
pela Cerimónia de Transmissão de poderes 
do Presidente Cessante Dr. Asdrúbal Mendes ao 
novo Presidente da SPOT para o biénio 1997-1998, 
Dr. Joaquim Rodrigues da Fonseca.

 Nesta Cerimónia foi feita a entrega do Prémio 
Jorge Mineiro de 1996 e dos Prémios da Revista Portu-
guesa de Ortopedia e Traumatologia.

23 de novembro de 1996
  Eleição do Novo Conselho de Redação da 
Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia – 
Biénio de 1997-1998.
 Diretor: Prof. Dr. Mamede Albuquerque
 Sub-Diretor: Prof. Dr. Alvim Serra
 Redatores:
 Dr. Jorge Mineiro
 Dr. António Fonseca
 Dr. Jorge Ferreira
 Dr. Paulo Lourenço

ASDRÚBAL MENDES EM 2017

 Homem de fortes convicções, espírito dili-
gente, mão firme e coração devoto.
Dedicação inolvidável à Ortopedia continua aos 
90 anos a marcar presença todas as semanas na 
Casa de Saúde da Boavista – Porto, a sua segun-
da Casa…



 

Rodrigues Fonseca
21º Presidente da SPOT

1997-1998
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1997-1998 - Rodrigues da Fonseca 

JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA

Dr. Rodrigues da Fonseca

21º Presidente da SPOT

1997-1998

UM LONGO CAMINHO … SEM NUNCA 
PERDER O PÉ

 Nasceu na Figueira da Foz a 11 de maio de 
1936 no seio de uma Família de trabalhadores de Ces-
taria.
Último filho de uma série de cinco, nascido numa fase 
em que os Irmãos já trabalhavam a par dos Pais, com 
proventos profissionais naturalmente modestos, coube-
lhe o poder ir além da Escola Primária, com Bolsas de 
Estudo.

 De 1947 a 1954 frequentou o Liceu e a Aca-
demia da Figueira da Foz e o Liceu D. João III em Coim-
bra.

 Ingressado na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra em Outubro de 1954, licen-
ciou-se pela mesma Faculdade em outubro de 1961.

 Talvez devido à sua maneira de ser com base 
em valores que lhe foram transmitidos pelos Pais assen-
tou na importância de prestar Auxílio - Escolher Me-
dicina como Carreira.
Se não fosse médico, poderia ser enfermeiro ou aju-
dante noutra área.

 A possibilidade de seguir este ramo deveu-se à 
sua Professora Primária que sempre deu conta que era 
rapazinho estudioso.

 O seu Pai e os seus Irmãos foram-lhe pagando 
o Curso e conseguiu ter acesso a algumas Bolsas de 
Estudo.

 Casou em 1961 com Maria Paula Ro-
drigues da Fonseca, tendo tido 3 filhos que lhe pro-
porcionaram 9 netos.

 Fez carreira no Hospital da Universidade de 
Coimbra desde 1962 ano em que fez o estágio.

 O Serviço Militar obrigatório foi realizado em 
Coimbra durante a fase final do Curso.

 Em 1963 embarcou para Angola, inicialmente 
para uma região montanhosa do Norte em que por não 
haver população foi unicamente “Caçador”.
No último período da Comissão em Caconda, já 
acompanhado pela Mulher e Filho pode desenvolver 
inúmeras práticas da Medicina Convencional.
Foi Parteiro, tendo assistido inclusivé ao nascimento do 
2º Filho.
Construiu uma Leprosaria em Caconda que albergou 
dezenas de doentes, e acabou por nele serem tratados 
milhares de leprosos ao longo dos anos.
Terminada a Comissão em 1965, e tendo regressado 
à Cidade dos Estudantes é a escassez dos Especialistas 
em Ortopedia que não lhe deixa margem para dúvidas 
quanto ao rumo a seguir.

 Regressou ao Hospital da Universidade de Coim-
bra para frequentar o Serviço de Ortopedia.
Serviço de Ortopedia que tinha sido estruturado pelo 
Prof. Ângelo da Fonseca, ao criar uma sala para trata-
mento de doentes do foro ortopédico sob a orientação do 
Dr. João Perestrelo de Alarcão Silva.

 Em 1931 consciente de que a Sala de Ortopedia 
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se tornava muito acanhada publicou uma Ordem de Ser-
viço determinando a criação de uma Enfermaria própria 
para área de Internamento localizada no edifício do Colé-
gio das Artes.

 Em 1935, foi criado o Laboratório de Ortopedia 
dirigido pelo Dr. João Perestrelo de Alarcão e Silva.
Com a morte do Prof. Ângelo da Fonseca o Prof. Bissaya 
Barreto assume o controlo de toda a área de Ortopedia.

 Em 1948 o Serviço de Ortopedia do Hospital de 
Coimbra passa a dispor de 30 camas para homens e 10 
camas para mulheres.
Dispõe ainda de uma Sala de Operações com mesa 
operatória Albee e um aparelho de RX portátil.

 A Consulta Externa de Ortopedia mantém-se sob 
a direção do Dr. João Perestrelo Alarcão e Silva.

 Neste período a nível académico surge um con-
tributo notável através de uma tese de licenciatura intitu-
lada “Meniscos Articulares do Joelho” elaborada pelo Dr. 
Fernando Alberto Serra Oliveira publicada em 1950.

 No mesmo ano – 4 de junho de 1950 foram 
aprovados os Estatutos da Sociedade Portuguesa de Orto-
pedia fundada pelos Dr. Abel da Cunha, António Meneses, 
Arnaldo Rodo, Azevedo Rua e José Botelheiro e outros, 
tendo sido seu primeiro Presidente o Dr. Pinto de Miranda 
considerado o primeiro Ortopedista Pediátrico Português.

 Infelizmente os médicos de Coimbra não esti-
veram neste Acto Fundador.
A Ortopedia de Coimbra estava adormecida, mas ainda 
assim encontram-se médicos do Centro no leque dos pri-
meiros Sócios.

 Em Lisboa a especialidade de Ortopedia foi re-
conhecida em 1954 nos Hospitais Civis de Lisboa facto 
que constituiu uma marca na sua emancipação do Serviço 
Universitário.

 No Porto o primeiro Serviço de Ortopedia foi 
criado em 1916 pelo Dr. José de Sousa Feiteira Júnior, 
tendo como Assistentes o Dr. Luís Carvalhais, Sena Lopes 
e Artur Barbosa.

 Um pouco mais tarde, funcionava nesse Hospi-
tal uma Secção de Ortopedia na Enfermaria de Patologia 
Cirúrgica da Faculdade de Medicina, da responsabilidade 
do Dr. Espregueira Mendes (Avô). Esta Secção funcionou 
até 1959, data em que a Faculdade de Medicina foi 
transferida para o Hospital Escolar de S. João.

 Em 1956 o Prof. Fernando Alberto Serra de 
Oliveira termina a tese de Doutoramento – Artroplastia 
Acrílica da Articulação Coxofemoral o primeiro doutora-
mento em Ortopedia de Portugal mas por razões curricu-
lares foi provido na Cadeira de Medicina Operatória.

 No mesmo ano o Prof. Bissaya Barreto jubilou e 
o Prof. Luís António Martins Raposo passou a dirigir a Ca-
deira de Ortopedia tendo influenciado de modo marcado 
toda a Cirurgia da segunda metade do Século XX.

 Seguiu-se na Catedra Fernando Serra de Oliveira 
que estagiou no Serviço de Merle d’Aubigné e com os 
irmãos Judet em Paris.

 O Prof. Luís Raposo apesar de cirurgião geral foi 
também Diretor de Serviço de Ortopedia.

 Neste período tiveram também particular in-
fluência na Ortopedia de Coimbra o Dr. Ponty Oliva con-
siderado o primeiro Ortopedista de Coimbra e mais tarde 
o Dr. Alarcão e Silva Filho.

 Entre os discípulos de Martins Raposo encontra-
va-se o Dr. Norberto Canha que prestou provas de douto-
ramento com a Dissertação “Exploração Linfática dos 
membros Linfografia” em 1967.

 No ano seguinte assumiu a regência da Cadeira 
de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina 
de Coimbra.

 Esta situação durou pouco por ter sido indicado 
para a Cidade de Lourenço Marques como Regente da 
Cadeira de Propedêutica Cirúrgica e Ortopedia até 1972.

 Durante este período a Ortopedia dos Hospitais 
de Coimbra esteve dirigida pelo Prof. Fernando de Oliveira 
e Luís José Raposo Filho.

 Em 1972 o Prof. Norberto Canha acabado de 
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regressar da Universidade de Lourenço Marques para diri-
gir o Serviço sem acumulação de outros Serviços.

 Se a criação do Serviço de Ortopedia dos Hospi-
tais remonta a 1932 a sua real autoria fica a dever-se a 
Norberto Canha.

 Já em 1968, antes de ir para Moçambique 
apresentou um relatório à Faculdade de Medicina, aos 
seus Hospitais endossando simultaneamente também ao 
“Presidente do Conselho de Ministros” e Ministérios da 
Saúde em que pretendia a criação de um Serviço de Orto-
pedia, Traumatologia e Medicina Física e de Reabilitação 
com 600 camas.

 Este documento acaba por desencadear a 
renovação dos Serviços de Ortopedia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra com 33 leitos e uma Sala de 
Operações trisemanalmente para uma de 300 à data da 
sua apresentação em 1999.

 A revolução de 25 de Abril veio alterar profun-
damente a realidade vivida – os doentes de Ortopedia dei-
xaram de ser tratados pelos Serviços de Cirurgia, tendo aa 
enfermarias deste setor sido integradas no Serviço de Orto-
pedia e até a entrada em funcionamento do novo edifício 
dos Hospitais da Universidade de Coimbra em 1956 – o 
Serviço de Ortopedia dispunha de 4 enfermarias no Colégio 
das Artes e de Pavilhão no Bloco correspondente a 220 
camas”.

 Retomamos agora o Percurso Hospi-
talar do Dr. Joaquim Rodrigues da Fonseca ao 
regressar aos Hospitais da Universidade de Coimbra 
vindo de Angola inicia o Internato Complementar 
de Ortopedia de 1965 a 1966.

 Em 1970 realiza no Serviço de Ortopedia 
dos Hospitais de Coimbra o exame de Saída 
do Internato Complementar – exame que à data 
já dava equivalência à prova realizada pela Ordem dos 
Médicos.
 No início da década de 70, trabalharam no 
Serviço de Ortopedia da Universidade de 
Coimbra, dirigido por um Professor de Cirurgia Geral 
– os Doutores João Manuel Alarcão e Silva e Dr. Joa-
quim Rodrigues da Fonseca auxiliados por Internos em 

fase de formação: Drs. José Almeida Rocha, João Alfre-
do Pinto de Sá, António Henriques de Pinho Marques 
da Carreira Hospitalar e João Leitão Couto da Carreira 
Docente.

 O Internamento de Ortopedia ocupava 
duas enfermarias num total de 40 camas.
Nessa altura os doentes de Traumatologia eram tratados 
nos Serviços de Cirurgia e de Ortopedia e naquelas en-
fermarias de 40 camas e no Laboratório de Ortopedia.

 As carências levaram o jovem especialista 
Rodrigues da Fonseca à busca de novos horizontes, 
cabendo-lhe o mérito de trazer para a Universidade de 
Coimbra os princípios da Osteossíntese do Grupo 
AO/ASIF fundado em 1958 por Maurice Muller 
e Martin Algower e outros do Serviço AO.

 Quando este Grupo criou a AO Interna-
cional este especialista pode realizar nos Hospitais de 
Coimbra as primeiras intervenções de Ortopedia 
com este material.

 Médico Graduado de 1970 a 1973 sendo 
Responsável pela Chefia das Enfermarias desde 1971, 
orientando a formação de Internos e também dirigindo 
Equipas de Urgência.
No prosseguimento da sua Carreira desempenhou as 
funções de Médico Hospitalar de 1973 a 1979 e 
desenvolveu a sua atividade nos diferentes Departa-
mentos do Serviço.

 Em 20 de junho de 1978 foram criadas as 
subespecialidades e sua consequente organização e 
estruturação dentro dos Serviços.
O Prof. Norberto Canha lança o repto para a criação 
das subespecialidades.

Assim surgem as subespecialidades:
 - Da Coluna – Dr. João Alarcão e Silva
 - Da Anca – Prof. Adrião Proença
 - Do Joelho – Dr. Pinho Marques
 - Do Pé – Dr. Rodrigues da Fonseca
 - Do Ombro – Dr. Braz Cardoso
 - Da Mão – Prof. Mamede Albuquerque
 - Da Ortopedia Infantil – Dr. Pinto de Sá e 
Prof. Adrião Proença
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 - Dos Tumores Sólidos – Dr. Manuel Leão
Para além de Implementação e Desenvolvimento de 
Técnicas de Ponta como os Transplantes Articulares.

 Após concurso de Provas Públicas em 1979 
em que foi aprovado para Chefe de Serviço passa a 
ser um dos Assessores principais do Diretor de Serviço 
Prof. Doutor Norberto Canha.

Entre 1980 e 1991
 Na Patologia do Pé pontifica o Dr. Rodri-
gues da Fonseca que publicou um estudo inédito 
sobre Pé Plano que iria constituir um marco fundamen-
tal na interpretação clínica do Pé Plano e razão porque 
existem Maratonista com Pé Plano e descrevendo um 
sinal fundamental que denominou de Sinal do Calcâneo 
Elevado (C.E.)

 Este médico impulsionou a criação da Socie-
dade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé, 
uma Sociedade Multidisciplinar que teve o I Congresso 
na Figueira da Foz de 9 a 11 de dezembro de 1992.

 Após as últimas reformulações do Serviço, 
Rodrigues da Fonseca dirigia a Ortopedia 1 – Uni-
dade onde se encontravam as Enfermarias de Homens 
e Mulheres desde 1976 e mais recentemente o Banco 
de Ossos criado em 1982.

Responsável pela Formação dos Internos de Or-
topedia dos Hospitais de Coimbra desde 1982.

 Na sua valorização profissional frequentou 
Cursos, Estágios, Reuniões, Jornadas e Congressos da 
Especialidade no País e no Estrangeiro (cerca de 100) de 
que se destacam:

 - Estágio de Investigação no Hospital Cantonal 
Genève 1984.

 - Congresso Internacional do Pé com duas Co-
municações (Lausanne – 1984).

 - Congrès Orthopédique Bélgique com uma 
Comunicação – Antuérpia 1985.

 - Congresso da Sociedade Espanhola de Me-
dicina – Cirurgia do Pé – Ibiza 1985.

 - Reunião Anual das Sociedades Portuguesa, 
Espanhola, Francesa do Pé (Palma de Maiorca 1987. 
Perpignan 1988, Coimbra 1989, Saragoça 1990 – 
com uma Comunicação em cada).

 - Congresso da Sociedade Francesa do Pé – 
Bordéus 1990 – 1 Comunicação convidada.

 - Congresso Internacional do Pé – Bolonha 
1990. Comissão Científica – 2 Comunicações.

 - Congresso Internacional do Pé – Palma de 
Maiorca - 1993.

 - Relator Presidente da Mesa Redonda “O Pé 
no Desportista” (5 Comunicações) - 1994.

Trabalhos apresentados em Reuniões Científicas desde 
1973.

 - Traumatismo do Cubóide – Barcelona 1978
 - Design das Próteses da anca – Porto 1980
 - Pé Plano dinâmico - Lausanne 1988
 - TAC nas Sincondroses do Pé 1990

Trabalhos originais reconhecidos em Reuniões Nacio-
nais e Internacionais

 - Bota antiaducto - Coimbra 1982
 - Pé plano dinâmico – Coimbra 1984 (mono-
grafia).
 - Prothèse tíbio-tarsienne portugaise avec dou-
ble transmission des charges statiques
Lausanne 1985.
 - How to detect flat foot which will be painful in 
adults – Lausanne 1985.
 - Fixador interno isoclástico semi-circular – 
Bolonha 1991.
 - Importância do ângulo sub-astragaliano solo 
na Patologia do retro-pé.
 - Classificação da situação dos sesamóides no 
eixo longitudinal do Hallux e a sua importância na ori-
gem de sesamóides na prática desportiva e nas ativi-
dades da vida diária. 
 - A importância do encurtamento estrutural do 
tendão de Aquiles na origem da doença Weiss-Muller.
 - Fraturas da base do 5º metatarsiano do pé 
direito em atletas praticantes da modalidade 4x100 
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metros e 2000 metros.
 - Onde estão os Pés dos Campeões?

 - Membro de júri de exames da Especialidade 
de Ortopedia e Reumatologia pelos Hospitais e pela 
Ordem dos Médicos.
 - Presidente do Júri Nacional do Concurso para 
a Especialidade de Ortopedia (1993/1994).
 - Membro do Colégio da Especialidade de 
Ortopedia da Ordem dos Médicos 1996-1998 e 
1990-1993.
 - Presidente Regional da Comissão das Eleições 
para o Colégio da Especialidade 1994-1997.

Membro das seguintes Sociedades Científicas

 - Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT) – 1970.
 - Ibérica de Biomecânica (Fundador) – 1977.
 - Espanhola do Pé – 1978.
 - Presidente da Assembleia Geral da Sociedade 
Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé.
 - Fundador (1982) – Presidente da Direção 
(1986-1989).
 - Vice Presidente do Colégio Internacional do 
Pé (1990-1993).
 - Indigitado para Presidente do Colégio Inter-
nacional do Pé (1993-1966), que não aceitou por mo-
tivos de saúde.

 Esta é a Vida deste Ilustre Ortopedista 
marco de Cirurgia Ortopédica em Coimbra e 
em Portugal e ainda no Mundo (sobretudo na área 
da Patologia do Pé) que se reformou da Função Pública 
por doença grave em 1998, mas que lhe permitiu so-
breviver e continuar com excelente qualidade de vida, 
tendo sido homenageado a nível Nacional pela Socie-
dade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé e Secção 
de Patologia do Pé da SPOT em abril de 2004.

 Até há dois anos levou vida normal, mas um 
acidente vascular cerebral grave, tocou-o, mas atual-
mente tem uma notável qualidade de vida.
 “Passei a considerar a vida algo de mui-
to especial. Cada dia é uma Riqueza”. (sic)

PERCURSO NA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (SPOT)

 Sócio 207

 Data de Nascimento – 11 de maio de 1936

 Data de Licenciatura – 1960

 Data de Inscrição na SPOT – 1970

 Data da Especialidade – 1970

 X Congresso Luso Espanhol de Ortopedia Y 
Traumatologia
 Coimbra – 7 a 11 outubro de 1975
 Comissão Organizadora:
 Presidente: Prof. Norberto Canha
 Secretário Geral: Dr. Rodrigues da Fon-
seca (Adiado sine die).

 Devido à acidentada vida política portuguesa e 
seus reflexos no País (assalto em Lisboa à Embaixada 
de Espanha) as direções da SPOT e da SECOT decidi-
ram adiar sine die esta 10ª edição da reunião bianual das 
duas Sociedades.

 Em sua substituição a SECOT organizou em 3 
de dezembro de 1975 um Colóquio sobre “Trau-
matismos Torácicos” (Tema Espanhol do Congresso) 
ao qual esteve presente o Presidente da SPOT, Dr. 
Artur Lino Ferreira.

 A SPOT procedeu de um modo semelhante. 
O tema Português “Radioisótopos em Ortopedia” 
foi apresentado pelo Prof. Norberto Canha na 
Reunião Científica da SPOT na Comemoração dos 
25 anos da SPOT no Hotel Penta em Lisboa – 
19-20 dezembro de 1975

20 dezembro de 1975
 Sessão Comemorativa do XXV 
Aniversário da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia (SPOT) – Hotel Penta – Lisboa
Reação de um jovem Ortopedista
Dr. Joaquim Rodrigues da Fonseca
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POEMA, RESUMO SATÍRICO, SOBRE A 
SESSÃO COMEMORATIVA DO XXV 
ANIVERSÁRlO DA SPOT PELO 
DR. JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA

 Deixai-me, caros confrades, 
 meter este «parafuso” 
 no confuso 
 tema disperso 
 do conteúdo de um verso. 

 Vou tentar fazer a análise 
 desta douta reunião, 
 dos vinte e cinco anos passados 
 em Congressos afamados: 
 - Luso-Espanhóis, Brasileiros 
 (entre muitos os primeiros) 
 não falando dos Portugueses
 que se fizeram às vezes.

 É uma crítica
 (talvez mordaz)
 mas vou ver se sou capaz
 de sintetizar numas linhas
 as opiniões dos outros e minhas.

 Se abrirmos o programa
 e quisermos, sem fama
 nem humildade tacanha,
 relembrar o bom trabalho
 do nosso Professor Canha,
 temos de dizer:
 “que ele foi, afinal,
 o despontar de um Serviço
 - Serviço de Ortopedia –
 que hoje em dia
 é igual
 aos que há em Portugal”…

 De tarde,
 se quisermos falar
 do que foi a conferência,
  (pela sua competência)
 - “demagoga” e “não pedante”,

 se verdadeiro cientista,
 temos de concordar
 que o Professor Baptista,
 entre uma risada séria
 e um ditote convicto,
 fez um ponto na matéria
 para quem, mais aflito
 e os Isótopos não domina,
 ficar a saber que os factos
 se discutem em usar a Cistamina
 ou usar Polifosfatos.
 E não quis ser extremista!
 Ao ponto de ser “comunista”
 e em empregar o radical
 PCP sulfitico
 neste momento tão crítico.

 Depois…
 Não pude deixar de ouvir
 e ver com atenção desmedida
 quem lhe veio de seguida.
 - A invenção, com franqueza,
 Nesta pátria portuguesa
 anda mesmo muito atrasada!
 - Quem havia de pensar
 que iam ora inventar
 um “compasso patelar”
 que vem de pedra lascada?
 Tenho pena, amigo “investigador”,
 e quero pedir-lhe um favor:

 Se algum dia cair
 por ter dado um falso passo
 seja um pouco mais realista:
 - Fique a olhar pr’ó seu compasso
 e chame um ortopedista!

 Dos filmes não queria falar
 (mas tenho de ser sincero!)
 pois souberam impressionar
 mesmo, mesmo o mais austero,
 - Isto de apresentar “pacientes”
 com menos de trinta anos, “desnudadas”
 e apresentar, vestidas,
 as que tinham idades mais avançadas,
 foi sem dúvida, para mim, uma novidade…
 que não pode deixar de ter a sua curiosidade…
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 Da Assembleia não falo.
 O calado é o melhor…
 Pr’a a quem tem certo #calo”
 de discussões com calor.
 Mas vá lá… foi um sucesso!
 não resultou em “aborto”.
 - Vamos ver é se o Congresso
 que se há-de fazer um dia
 vai ter a Secretaria
 no nobre burgo do Porto?!

 Da Sessão Comemorativa,
 à noite,
 gostei
 Foi simpática… no seu todo
 desde a voz pragmática do Dr. Rodo
 até às saudações amigas do Prof. Vaquero
 (que aliás foi o “primero”)
 passando pelo Delgado e pelo presidente da  
 SPOT,
 todos afinaram no mesmo mote:
 “Vinte e cinco anos a trabalhar no duro
 mas a vida da Sociedade está no seu futuro!”

 Mas hoje de manhã,
 O violino tocava doutro lado:
 “Ensino pré e pós-graduado”
 reparem! Eu disse “violino” – doutro lado:
 E não disse que vi o Lino doutro lado
 por ele estar alterado.
 Foi sem dúvida uma discussão positiva
 que lançou a Sociedade
 numa acão mais activa;
 (desculpem o pleonasmo)
 foi fruto do entusiasmo
 e da franca sinceridade
 das palavras do Andrade.

 De tarde, foi interessante:
 Comunicações livres … livres…
 Soltas… de pruridos antigos.
 E vi lá jovens amigos
 e vi lá jovens rapazes
 mostrar que são capazes de virem a ser, 
 algum dia, bons “trutas” de ortopedia.

 Vou terminar…

 Acho que criticar em verso
 não dá às coisas a verdadeira figura
 e faz delas uma caricatura
 que poderá não ser verdadeira, de verdade.
 Desculpem, pois, esta leviandade.
 Mas, aceita-a como simples gesto
 de querer contribuir deste modo, tão modesto,
 para as Bodas de Prata, que celebramos,
 sejam o início de uma nova era,
 cheia de amizade, mais sincera,
 e cheia de amor pelos humanos
 de modo a transformar esta grande Reunião
 no vigor de sabermos olhar o nosso irmão
 não como simples peça de um motor
 mas sim como um grande alfobre de amor
 onde possamos colher tudo … mesmo cravos.
 E dizer-lhes: “que já não mais escravos
 das torturas ortopédicas doutrora”
 e que “podemos trata-los bem, agora”.

 Penta Hotel, 20 de dezembro de 1975.

15-18 de outubro de 1980
 VII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Coimbra – Auditório da Reitoria da Universi-
dade 
 Comissão Organizadora
 Presidente: Prof. Norberto Canha
 Vice-Presidente: Dr. Pacheco Mendes
 Secretário Geral: Dr. Alarcão e Silva
 Vogais
 Dr. Rodrigues da Fonseca
 Dr. Pinho Figueiredo
 Dr. Baptista de Andrade
 Dr. Pinto de Sá
 Dr. Ponty Oliva

Mesa Redonda – Pé Plano
 Moderador: Prof. José Maria Vieira
 Intervenientes:
 Dr. Rodrigues da Fonseca
 Dr. Guimarães da Rocha
 Dr. A. Viladot
 Dr. G. Gauthier

06-09 de junho de 1983
 XIV Congresso Luso Espanhol de Ortopedia e 
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Traumatologia
 Coimbra
 Presidente: Prof. Norberto Canha
 Vice Presidentes
 Dr. Alarcão e Silva
 Dr. Pacheco Mendes
 Dr. Rodrigues da Fonseca

Tema Português
 Fixadores Externos e Tratamentos das Fraturas
 Moderador: Prof. Dr. Carlos Lima 

27 de abril de 1984
 1ª Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa 
de Medicina e Cirurgia do Pé
 III Jornadas Ortopédicas para Internos do Ser-
viço de Ortopedia do Hospital Geral de Santo António 
(Hospital da Prelada)

Comissão Promotora
 Prof. António Braga
 Dr. Asdrúbal Mendes
 Prof. Lopes Vaz
 Dr. Pais Conde
 Dr. Rodrigues da Fonseca

 - Aprovação do Regulamento da Sociedade
 - Eleição dos Corpos Gerentes da Sociedade
 - Apresentação dos temas para o I Congresso 
Nacional em 1985.

15-17 de novembro de 1984
 IX Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Lisboa – Hotel Penta
 Presidente: Dr. Manuel Azevedo Gomes
 Vice-Presidente: Prof. Norberto Canha
 Secretário Geral: Dr. Andrade da Fonseca
 Vogais
 Prof. Trigo Cabral
 Dr. Rodrigues da Fonseca
 Dr. Guimarães da Rocha

 Tema: Alterações mecânicas da cartilagem do 
crescimento

 Mesa Redonda: Fraturas diafisárias na criança – 
Casuística do Hospital Santa Maria.

Dezembro de 1986
 Novo Corpo Redatorial do Número Português 
da Revista de Ortopedia Y Traumatologia
 Editor: Prof. Dr. Luís de Almeida
 Redator Chefe: Dr. Barbara Branco
 Secretários
 Dr. Cid Teles
 Dr. Rodrigues da Fonseca.

24-26 de novembro de 1988
 XI Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Coimbra
 Comissão Organizadora
 Presidente: Prof. Norberto Canha

 Vice Presidentes
 Dr. Alarcão e Silva
 Dr. Palma Mendes
 Dr. Rodrigues da Fonseca

 Tema: Traumatismos Vertebro-medulares – 
Prof. Dr. José Oliveira

 Mesa Redonda: Transplantação óssea e osteo-
cartiliginea – Dr. Adrião Proença

Janeiro de 1995
 Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1995-1996
 Direção
 Presidente: Dr. Asdrúbal Mendes
 Vice-Presidente: Dr. Rodrigues da Fonseca
 Secretário Geral: Martins Ferreira
 Tesoureiro: Dr. Narciso Videira.

Atividade durante o Mandato na SPOT

 Janeiro de 1997
 Corpos Gerentes da SPOT
 Biénio 1997-1998
 Direção:
 Presidente: Dr. Rodrigues da Fonseca 
 Vice Presidente: Prof. Rodrigues Gomes
 Secretário Geral: Prof. Adrião Proença
 Vogais:
 Dr. David Rocha 
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 Dr. José Neves
 Prof. Jacinto Monteiro
 Tesoureiro: Dr. Henrique Vilhena
 Assembleia Geral:
 Presidente: Dr. José de Mesquita Montes
 Vice Presidente: Dr. Alves Jana
 Secretários:
 Dr. Francisco Mateus
 Dra. Gabriela Figo
 Conselho Fiscal 
 Presidente: Dr. Narciso Videira
 Vogais:
 Dr. Pinto de Sá
 Dr. Sousa Alves

16 de março de 1997
Doutoramento Honoris Causa em Coimbra
 Foi agraciado o Dr. Wiliam Fisher 
Enneck Ring / Patologista Norte Americano 
conhecido dos Ortopedistas perlo seu trabalho sobre 
Tumores musculo-esqueléticos tendo como Padrinho 
o Prof. Dr. Norberto Canha, Professor Catedrático de 
Ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra e ex-Presidente da SPOT.

20-22 de novembro de 1997
 XVII Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia
 Auditório dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra
 Presidente de Honra: Prof. Norberto Canha
 Comissão Organizadora
 Presidente: Dr. Rodrigues da Fonseca
 Vice Presidente: Prof. Rodrigues Gomes
 Secretário Geral: Prof. Adrião Proença
 Vogais:
 Dr. David Rocha
 Dr. José Neves

Tema 
 Relatividade dos meios de diagnóstico e 
 terapêutica da patologia do joelho
 Moderador: Prof. Dr. Norberto Canha

 Mesa Redonda: A problemática da revisão das 
próteses totais da anca
 Moderador: Drs José Mateus e João de 
Azevedo

Convidados de Honra
 - Prof. Augustin Betz (Alemanha)
 - Prof. Abel Nascimento (Coimbra)
 - Prof. Giles Sanderi (USA)
 - Prof. H. Kofoed (Dinamarca)
 - Prof. Henrik Thomsen (Dinamarca)
 - Prof. Herrera Rodrigues (Espanha)
 - Dr. João Azevedo (Barreiro)
 - Dr. José Mateus (Torres Vedras)
 - Prof. Stefon (UK)
 - Prof. Norberto Canha (Coimbra)
 - Prof. Phillippe Neyret (França)
 - Prof. R. A. Elson (UK)
 - Dr. Stefan Boriani (Itália).

Discurso do Presidente da SPOT, Dr. Rodrigues 
da Fonseca na Sessão de Abertura do XVII Con-
gresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia

 É uma subida honra para este Congresso ter 
a presidir à sua Sessão Inaugural o Representante do 
Ministro da Tutela da Saúde a Senhora Dra. Maria de 
Belém Roseira.
Este ano ao XVII Congresso Nacional de Ortope-
dia e Traumatologia quisemos chamar-lhe o nome de 
SPOT97.
Não é só por ser mais simples mas essencialmente por 
pretender traduzir em mostras científicas a Ortopedia 
Nacional e Internacional mais destacada do momento.
E porque a maior participação é de jovens Ortopedis-
tas – alguns deles ainda em formação e chamarmos 
SPOT97 pretende revelar a dinâmica, a ansia de saber 
desses Colegas mais novos que quisemos entrelaçar 
com a experiência feita dos Colegas mais antigos.
O Programa tem matérias de grande interesse e atuali-
dade.

 O Tema “A relatividade dos meios de dia-
gnóstico e Terapêutica da Patologia do Joelho” 
liderado pelo Prof. Dr. Norberto Canha, Presidente 
de Honra deste Congresso – Personalidade sobeja-
mente conhecida no mundo da Ortopedia Nacional e 
Internacional, pelos seus trabalhos inovadores, que per-
mitiram e permitiu que muitos dos seus Colaboradores 
se tornassem notados e notáveis dentro e fora das fron-
teiras em muitas áreas da Ortopedia …
No seu trabalho, apresentado no início desta manhã des-
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tacou a importância primordial do Exame Clínico por 
vezes esquecido, em comparação com outros meios 
de diagnóstico hoje dispensáveis, muitos deles 
demasiado sofisticados e caros, e muitos deles supérflos, 
se a clínica não lhes for adequadamente introduzida com 
critérios e experiência.
O seu trabalho vai ser confrontado com destacadas 
Personalidades Estrangeiras tais como Prof. Hen-
rik Thomsen, de Copenhaga que apresenta a 
sua “Experiência sobre Estudo da Ressonância 
Magnética em comparação com a Artroscopia 
do Joelho” e com as dos Professores Neyret de 
Lyon e Stefon do Reino Unido que já a seguir se 
defrontarão cientificamente num debate sobre a “In-
dicação das Osteotomias e das Próteses Totais 
do Joelho”.

 Esta comparação de trabalhos nacionais com 
o que se faz de melhor no estrangeiro foi a orienta-
ção mestra do Congresso sem tibiezas se pode ava-
liar o quanto de atraso, mas também quanto de avanço 
nós estamos em relação aos Serviços de Ortopedia de 
Países Estrangeiros.

 A Mesa Redonda sobre o título “A Proble-
mática da Revisão de Próteses Totais da Anca” 
organizada pelos Drs. José Mateus e João de 
Azevedo do Hospital de Torres Vedras e do 
Barreiro – figuras destacadas da Ortopedia Nacional, 
terá como contrapartida o atual Secretário da Socie-
dade Europeia de Cirurgia da Anca – Prof. Elson de  
Sheffield (UK) que versarão o mesmo problema das 
revisões das Próteses Infetadas.

 Por sua vez nos Cursos Pré-Congresso realiza-
dos ontem pelas Secções da Sociedade de Ortopedia 
nomeadamente da Coluna, do Pé, da Biomecânica, dos 
Tumores, da Ortopedia Infantil onde esteve o Dr. Sen-
deri de Nova York queremos destacar a transmissão 
direta televisiva de uma intervenção  cirúrgica sobre a 
aplicação de uma Prótese Total do Tornozelo realizada 
pelo seu autor o Prof. Rofoed de Copenhaga.
A sua indicação apesar de ainda controversa em rela-
ção aos resultados comparados com as Artrodeses, 
Fixadores Externos, traz-nos a grata satisfação de 
corresponder à evolução cada vez mais favorável das 
Próteses deste tipo aplicadas sem cimento e 

com menisco deslizante entreposto entre o 
compartimento tibial e a astrágalo de que nós já 
apresentamos em Reunião Internacional em 1980 
um Protótipo ensaiado em membros amputados con-
gelados.
Trabalho que hoje seria impossível de realizar porque 
esses segmentos por “pertencerem a indivíduos vivos 
não podem ser utilizados sem a prévia autorização do 
“dador”.
Será bom que se reveja esta legislação para bem da 
Ciência.

 E porque a Investigação e os avanços da Ciên-
cia estão de mãos dadas queremos aqui realçar que pela 
primeira vez em Congresso Nacional de Ortopedia foi 
introduzido um tempo para INOVAÇÕES que é a 
apresentação de trabalhos experimentais cujos resul-
tados ainda em evolução já permitem antever grandes 
sucessos.

 Neste Congresso e em simultâneo com 
um Congresso em Berlim – dois Autores alemães 
Baumqart e Augustin Betz vão apresentar uma 
técnica de alongamento dos membros através de uma 
cavilha monitorizada por um Sistema mecatrónico. É a 
eletrónica aliada à mecânica aqui a pressionar externa-
mente um sistema eletrónico que fez “aumentar mili-
metricamente uma cavilha especial introduzida no canal 
medular do osso.
Estamos ansiosos pelos resultados que ainda são pou-
cos.

 Também com INOVAÇÃO vamos ter o pra-
zer de apreciar o resultado da Intervenção cirúrgi-
ca realizada no final deste outubro pelo Prof. 
Abel Nascimento, que pela primeira vez em Portu-
gal um tetraplégico condenado a uma paralisia 
definitiva dos membros inferiores implantou um 
Sistema Neurocontrol que também por mecanis-
mos eletrónicos, parecidos aos dos Pacemakers vai 
permitir que o doente possa vir a realizar alguns 
movimentos ativos da sua vida diária, até aqui inimag-
ináveis de acontecer…

 As Comunicações Livres e os Posters que 
vão enriquecer muitas horas do Congresso foram sele-
cionadas em Resumos e avaliadas por uma Comissão 
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Científica desde julho.

 O Congresso por isso está na rua e em casa de 
cada um desde essa altura.
Este ano vai haver Prémios para os melhores. Mas todos 
merecem o Prémio de reconhecimento da Comissão 
Científica pela vontade de participar neste Congresso 
em Coimbra…

 … O modo de dar, frontal, leal como foi pedi-
do a colaboração aos Laboratórios e a Casas Comerciais 
ligadas ao ramo de Ortopedia é prova de que nem sem-
pre é necessária legislação restritiva ou “primitiva” nesta 
matéria.

 … Estamos crentes – Representante da 
Senhora Ministra e Senhor Representante da Ordem 
dos Médicos, que apesar da preocupação de introduzir 
legislação para estes abusos indesejáveis, a solução passa 
sempre pela seriedade e vocação das pessoas que se 
pautam mais para o Avanço das Ciências Médicas em 
benefício dos doentes, do que daqueles que se aprovei-
tam dela para benefício próprio.

 … Às Sociedades Científicas nas suas realiza-
ções em Congressos devem de merecer Créditos…
… À Ordem dos Médicos, através dos seus Colégios de 
Especialidades deverá ter essa competência.

 … À nossa Sociedade desde o princípio do 
ano, através da sua Direção, tem contribuído para que 
exista um estatuto de Colaboração entre as duas Institui-
ções neste Capítulo.

 Estamos convictos que vamos conseguir ajudar 
a definir as ações formativas que interessam a Todos os 
Ortopedistas seja no âmbito público ou no Privado.

 Para terminar uma referência especial à So-
ciedade Espanhola de Cirurgia Ortopédica que 
neste momento e à mesma hora em Madrid está a de-
senvolver o seu próprio Congresso (transformado em 
Jornadas devido ao Congresso Europeu se ter realizado 
recentemente em Barcelona).
Depois de vários anos de costas voltadas em termos 
institucionais está neste momento um Representante 
Português em Espanha – o Professor Gilberto Costa 
do Porto, que no ano passado foi contemplado com o 

Prémio Prof. Jorge Mineiro (máximo galardão da Or-
topedia Nacional) ao apresentar o trabalho porque foi 
distinguido em 1996. É o nosso Embaixador Científico 
em Espanha.

 Em intercâmbio o Presidente da Sociedade 
Espanhola Prof. Herrera Rodrigues de Saragoça, 
que só pode estar connosco no dia 23, vem trazer-nos 
uma conferência atualizada sobre “Tumores Ósseos”.
E nas mesmas áreas de Tumores de Raquis estão 
também o Prof. Boniani do Instituto Rizolli de 
Bolonha “expert” europeu nesta matéria.
E é com este leque de Personalidades Científicas e de 
Assuntos que conseguimos o Programa e fizemos con-
gregar neste Auditório durante 3 dias os membros da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
para uma Atualização eletiva.

20 de novembro de 1997
Assembleia Geral da SPOT
 Para história da SPOT o começo do biénio 
ficou marcado pelo terminar de 3 décadas da função do 
Secretário Carlos Manuel Silva.
Forçosamente o afastamento de alguém “considerado” 
determinante para a Sociedade criou sentimentos dís-
pares nos seus membros.
Tal aconteceu em 1997.
À gravidade da crise despoletada pelo afastamento do 
Secretário contrapõe-se a serenidade da Direção da 
SPOT.
O que importa realçar é que os Sócios da SPOT 
permaneceram durante estes acontecimentos 
tão unidos como sempre.

Março de 1998
Fins de Semana de Ortopedia
 Em colaboração com o Colégio de Especiali-
dade da Ordem dos Médicos realizaram-se os Fins de 
Semana de Ortopedia de 28 de fevereiro a 1 de 
março no Vimeiro, nos dias 7 e 8 de março na 
Figueira da Foz e nos dias 14 e 15 de março em Es-
pinho.
As inscrições e estadias foram oferta da SPOT.
Embora a frequência não tivesse sido grande, todos 
quantos tiveram oportunidade de assistir reconheceram 
a validade, o interesse, a profundidade e a intervenção 
dos temas abordados.
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Do Programa dos Sábados destacaram-se os temas:
 - O Programa dos Internos da Especialidade – 
Dr. Mesquita Montes
 - A implementação da formação nos Serviços 
Hospitalares – Dr. Bárbara Branco
 - O Interno, a Ortopedia e a Europa – Dr. Jorge 
Mineiro
 - O Interno ideal - Dr. Rodrigues da Fon-
seca
 - As subespecialidades – Dr. Mesquita Montes
 - Como elaborar um Resumo, uma Comunica-
ção, Uma Conferência – Dr. Rodrigues da Fonseca
 - Como elaborar um Poster – Dr. Rui Cabral
Ao fim das tardes as Casas Patrocinadoras apresentaram 
um workshop sobre material cirúrgico. Um jantar con-
vívio finaliza os trabalhos de Sábado.
Do programa dos Domingos destacou-se a Revista da 
SPOT.
 - Como elaborar um Artigo de Revista 
  – Dr. Jorge Mineiro
 - Computarização e Composição Gráfica 
  – Dr. Paulo Lourenço
Quem teve a oportunidade de frequentar os fins de se-
mana foi o melhor mensageiro. Apesar de ter sido vo-
cacionado para os mais novos, serviu todos Aqueles que 
em qualquer idade tem de realizar tarefas de formação.
Nestes fins de semana foram sorteados entre os Sócios 
vales (Internos e especialistas jovens) para frequentarem 
o Curso da EFORT em Copenhaga, em julho desse 
ano. A SPOT subsidia a inscrição, viagem e estadia.

16-17 de maio de 1998
Fim de Semana para Sócios Eméritos
 A Direção da SPOT teve a iniciativa de convidar 
os Colegas mais velhos para um fim de semana de 16 e 
17 de maio no Hotel do Luso a fazerem uma reflexão 
sobre alguns assuntos da vida da SPOT.
Os temas sugeridos foram:
 - Quem conhece o historial da SPOT?
 - Justifica-se uma Revisão dos Estatutos?
 - Congressos, Sócios, Patrocinadores, Quem 
deve pagar?
 - Sócios e quotas por pagar
 - Haverá quem mereça ser Sócio Honorário da 
SPOT?
 - Uma Revista de qualidade deverá manter 4 
volumes por ano?

 - Um Centro de Ortopedia vocacionado para 
as Artes e Desporto será viável?
Aguarda o Dr. Rodrigues da Fonseca de quem 
transportou o facho, a melhor colaboração.

13-16 de junho de 1998
Encontro de Ortopedia dos Países de Expressão 
Ibérica

 Nos dias 13, 14, 15 e 16 junho de 1998 
aconteceu em Coimbra o Encontro de Ortope-
dia dos Países de Expressão Ibérica no Auditório 
dos Hospitais da Universidade sob o Alto Patrocínio de 
Sua Excelência o Presidente da República.
Desejo de algumas Sociedades de Ortopedia de língua 
portuguesa e espanhola nele se pretendia congregar 
pela primeira vez, Ortopedistas que tinham como pon-
to de união a semelhança da língua e da cultura como 
arma de difusão entre os vários métodos de atuação 
em Traumatologia e Ortopedia.
Foram convidados Ortopedistas nacionais e estrangeiros 
a fim de mostrarem o seu melhor e o seu pior depois 
em conjunto e em reflexão no advento do ano 2000 se 
declararem em abertura de intercâmbio e de interajuda 
de conhecimentos, de assistência e formação entre di-
versas Nações.
A EXPO 98 e o Mar que os une foi o pretexto.
Não houve muitos participantes como auditores
Todos foram participantes ativos.
E os objetivos foram agradavelmente conseguidos.
Alguns deles:

 Com a Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (SBOT) foi criado um Prémio de In-
vestigação Científica Luso Brasileira um regulamento 
idêntico aos Prémios Prof. Jorge Mineiro/Carlos Lima, 
no valor de 500 mil escudos (pagos em dólares) dividi-
dos em partes iguais pela SPOT e pela SBOT em que 
um Júri constituído por 3 elementos portugueses e 3 
brasileiros. se reunirá um dia a combinar (via internet) 
para avaliar os trabalhos concorrentes.
Pretende-se que o Prémio seja lançado já em 1999 e 
propôs-se a data de 30 de agosto do próximo ano 
com limite de entrega de trabalhos concorrentes.
O nome do Prémio será diferente todos os anos em 
alternância entre as duas Sociedades.
 É assunto para ser ratificado nas Assembleias 
Gerais dos Congressos Nacionais do Brasil e Portugal 
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respetivamente em outubro e novembro deste ano.
- Intercâmbio de Ortopedistas convidados do Brasil e de 
Portugal durante 2 semanas.
Propõe-se que três hospitais fossem anfitriões receben-
do e preparando atividade científica e cirúrgicas durante 
as visitas.
Pretende-se que este intercâmbio aconteça ainda este 
ano.

 Acordado um intercâmbio de publicação nas 
Revistas de Especialidade de cada Sociedade.

 Reforço do convénio entre os Presidentes da 
SPOT e da SBOT no sentido de reservar 30 minutos 
para uma Conferência nos Congressos Nacionais de 
cada País. Este ano já será assinado este Protocolo.

 Com a SECOT houve menos acordos diretos 
mas é de salientar o compromisso de cooperação com 
Países Lusófonos mais carenciados.

 - Angola pelo seu Representante apelou à ne-
cessidade de uma maior cooperação com Ortopedistas 
Portugueses.
Só tem 4 Ortopedistas no Hospital Militar e nenhum no 
Hospital Civil.
O Senhor Ministro da Saúde de Angola no âmbito deste 
Encontro, três semanas antes teve um encontro com 
o Presidente da SPOT, Dr. Rodrigues da Fonseca 
e propôs que os Ortopedistas Portugueses fossem em 
regime constante e rotativo de 2 a 3 meses a Luanda, 
não só para prestar assistência mas também como for-
madores de técnicos de Ortopedia.
Disse “o apoio que Portugal tem dado à Formação de 
Ortopedistas Angolanos e à assistência a doentes graves 
vindos de Angola é boa, mas não resolve o futuro. Uma 
parte deles volta. É nos terrenos de Angola que os Or-
topedistas são mais precisos”…
A este apelo a atual Direção da SPOT responde lançan-
do um convite a todos os seus membros. Será que em 
quase mil Sócios não existirão dez que queiram iniciar 
uma missão destas? Já aceitamos Voluntários.
Os Presidentes da SECOT e da SBOT comprome-
teram-se a corresponder ao mesmo apelo.

 
 Moçambique foi uma agradável revelação com 
quatro preciosos trabalhos sobre a panorâmica da Or-

topedia naquele País, deu conta com tão poucos médi-
cos (só oito de diversas nacionalidades conseguiram 
fazer tanto).
Apelo e desafio de Cooperação também da representa-
ção Moçambicana, Dr. José Gonçalves Langa.

 S. Tomé e Príncipe também esteve presente – 
reconhece que existe uma cooperação portuguesa mas 
muito ténue.

 Cabo Verde e a Guiné por razões de guerra 
neste último não estiveram presentes.

 O convívio entre os Participantes teve momen-
tos muito altos com a atuação dos Antigos Tunos da Uni-
versidade de Coimbra, na Igreja de S. Tiago, do Coro 
de D. Pedro Castro na Capela do Museu Machado de 
Castro e de um Grupo de Fados de Coimbra.
O Encontro terminou a 16 de junho com uma visita à 
EXPO 98 onde foi proporcionada uma visita VIP ao 
Pavilhão do Brasil.

 No Verão de 1998 o Presidente da As-
sembleia Geral da SPOT, Dr. José de Mesquita 
Montes, a propósito de uma visita privada ao Brasil, 
teve a oportunidade de se encontrar com o Professor 
Karlos Mesquita, Presidente da SBOT no Rio de Janeiro 
e confirmar o convite do Presidente Rodrigues da 
Fonseca para XVIII Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia a realizar na Cidade do Porto de 19 a 
21 de novembro de 1998.

17 de outubro de 1998
 40 anos do Serviço de Ortopedia do Hospital 
de Viseu
Na cerimónia em que estiveram presentes o Presi-
dente da SPOT, Dr. Rodrigues da Fonseca e o 
Presidente do Colégio da Especialidade de Or-
topedia da Ordem dos Médicos e também Presi-
dente da Assembleia Geral da SPOT, Dr. José de 
Mesquita Montes, o Dr. Alberto José Rodrigues, 
fundador do Serviço de Ortopedia do Hospital de Viseu 
leu cinco belas páginas da história e de recordações 
afetivas…

19-21 de novembro de 1998
 XVIII Congresso Nacional de Ortopedia e 
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Traumatologia
 Porto/Seminário de Vilar
 Presidente de Honra; Prof. Dr. José de 
Oliveira
 Comissão Organizadora
 Presidente: Dr. Rodrigues da Fonseca
 Vice Presidente: Prof. Rodrigues Gomes
 Secretário Geral: Prof. Adrião Proença
 Vogais:
 Dr. David Rocha
 Dr. José Neves
 Prof. Jacinto Monteiro
 Tesoureiro: Dr. Henrique Vilhena

 Tema: Instabilidade da Coluna Cervical
 Moderador: Prof. José de Oliveira

Mesa Redonda
 Fraturas da extremidade do fémur – epidemio-
logia e tratamento - Dr. José Neves

Convidados de Honra
 - Prof. Max Achi (Canadá)
 - Prof. Mac-Larden Smith (UK)
 - Prof. Roger Enery (UK)
 - Prof. Thierry Judet (França)
 - Presidente da Sociedade Espanhola de Orto-
pedia
 - Presidente da Sociedade Brasileira de Orto-
pedia – Prof. Karlos Mesquita

 Discurso de Encerramento do XVIII Con-
gresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia pelo 
Presidente Cessante da SPOT, Dr. Rodrigues 
da Fonseca

 Há 2 anos numa cerimónia idêntica a esta no 
Casino do Estoril recebemos a Medalha de Presidente 
e a Responsabilidade de a honrar para cumprir as Ativi-
dades a que nos tínhamos proposto.
Desse Programa constavam 12 alíneas inéditas até aí.
Hoje, neste momento de balanço podemos afirmar 
que felizmente conseguimos satisfazer todas elas e com 
a Equipe que formamos ainda conseguir realizar outras 
que não estavam previstas.
Gostaríamos de enumerar algumas dessas atividades, 
mas preferimos que nos julguem sem ter necessidade 
de o fazer, pois que delas fomos dando notícias e foram 

partilhadas por muitos de vós.
Por outro lado temos a noção que também tivemos fal-
has suficientes que contrabalançam.
Por umas e por outras pedimos a benevolência de nota 
positiva pois que terão a certeza de que a vida da SPOT 
passou a ser diferente do que fora até aqui.
E como uma Sociedade Científica não pode parar e é 
na renovação das suas Direções que reside o estímulo 
das suas atividades é com prazer que damos conta que 
a nossa Sucessora é  recheada de Colegas com muito 
prestigio científico a nível da Ortopedia Nacional e com 
muito vigor e vontade de trabalhar.
O seu Presidente, Prof. Rodrigues Gomes con-
ceituado Ortopedista, Professor Universitário, reconhe-
cido pelos seus trabalhos e reuniões científicas nacionais 
e internacionais, especialmente dedicado à Patologia do 
Joelho, vai ter uma missão de estimular a Ortopedia 
Portuguesa nos próximos dois anos.
Desejo-lhe e á sua Equipe as maiores felicidades e 
venturas e em nome pessoal e dos restantes Colegas 
que represento e a quem neste momento quero ho-
menagear, reconhecidamente, pela generosidade que 
sempre manifestaram em todas as tarefas que tivemos.
Fomos uma Equipe coesa para todos os momentos. 
Bem hajam pelo apoio e críticas nos momentos difíceis. 
Aos Senhores Professores Norberto Canha e José 
de Oliveira, Presidentes de Honra dos Congressos 
que realizamos durante a nossa gerência, o nosso agra-
decimento pelo contributo do vosso Prestígio Científico.
O mesmo agradecimento para todos os convidados 
que nos honraram com a sua presença e de um modo 
especial ao Senhor Professor Karlos Mesquita e 
Senhora aqui presentes que quiseram vir assinar o 
Convénio Luso-Brasileiro de Ortopedia dos dois Países.

 Uma palavra muito especial aos nossos Secre-
tários em Lisboa, Dª Anabela Rodrigues e 
Paulo Santos e a nossa Secretária em Coimbra, 
Alexandra Dias.
Sem a vossa colaboração, dedicação e sacrifício muita 
coisa teria ficado por fazer.

 Não podemos deixar de citar a enorme von-
tade dos Patrocinadores, Casas Comerciais e Labo-
ratórios para que os Congressos tivessem êxito e fos-
sem tão participados.
 À Meeting Point – empresa organizadora deste 
Congresso uma palavra de reconhecimento pela com-



81

petência profissional, empenhamento e sentido de 
dignidade nos atos que pratica e por quem podemos 
felicitar-nos pela sorte da sua escolha em concurso.
 Por fim um agradecimento á minha Família em 
especial a minha Mulher que contestando desde a pri-
meira hora o ter aceite o cargo de Vice Presidente da 
SPOT, por conhecer o meu pouco jeito para diplomata 
para resolver assuntos menos claros, me apoiou nos 
momentos mais difíceis em que foi preciso reafirmar a 
posição de ter sido escolhido pelos Sócios da SPOT.
E ainda pelo facto de sempre se ter disponibilizado para 
os atos sociais a que o cargo de Dama do Presidente 
obriga com sua presença.
Sei que granjeou muitos amigas entre as Senhoras que 
acompanhou. Bem hajas.
E bem hajam a todos, Colegas por me ouvirem.
Afinal com todos estes apoios não foi difícil ser Presi-
dente da SPOT.

20 de novembro de 1998
 Novo Conselho de Redação da Revista Portu-
guesa de Ortopedia e Traumatologia biénio eleito em 
Assembleia Geral
 Editor: Dr. Jorge Mineiro
 Redator Chefe: Dr. Rogério Barroso
 Redatores:
 Dr. Paulo Lourenço
 Dr. Luís Barroso
 Dr. Francisco Costa e Almeida
 Dr. João Moreira

EM TERMOS DE CONCLUSÃO DO MANDA-
TO DE 1997-1998

 O Presidente Rodrigues da Fonseca de-
senvolveu uma importante atividade no sentido 
de preservação e alargamento do espólio.

 Na fase inicial do mandato teve de recons-
truir o Secretariado, dotando-o de uma equipe de 
colaboradores eficientes que estruturam o siste-
ma que deu origem ao excelente Secretariado de 
hoje.

 
 De par com esta iniciativa teve de lançar 
a recuperação económica, já que o balanço que 
foi legado era forçosamente negativo.

Os primeiros meses foram extremamente labo-
riosos e só uma criteriosa engenharia financeira 
permitiu reconstruir as finanças da Sociedade.

 Por outro lado mercê de paciência e per-
sistência notável conseguiu selecionar fotografias, 
entre as quais as de todos os Presidentes, o que 
permitiu instalar a Galeria de Presidentes, um 
valioso acervo histórico.

 Conseguiu ainda de maneira extrema-
mente habilidosa e em condições económicas 
muitas vantajosas adquirir o andar vizinho da an-
tiga Sede – melhorando a amplitude e funcionali-
dade daquele espaço.

 Foi um final feliz de um mandato notável.
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Conclusão e Agradecimentos

A concluir em 2014…

“Foi para mim uma altíssima honra participar ativamente 
no extraordinário momento histórico em que a nossa 
Sociedade –a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia ao comemorar em 2013 – 63 anos de 
existência homenageou os seus primeiros 8 Presidentes 
– aos sete primeiros deu o Seu Nome a cada uma das 
Salas de Reuniões do XXXIII Congresso e ao oitavo – 
Professor Doutor Jorge Draper Mineiro, a Presidência 
de Honra “in memorium” do XXXIII Congresso Nacio-
nal de Ortopedia e Traumatologia.

1º Presidente da SPO: Dr. Pinto Miranda – 1951 – 1952 
– Lisboa

2º Presidente da SPOT: Dr. Arnaldo Rodo – Lisboa
Mandato de 1953 – 1954
Mandato de 1955 – 1956
Mandato de 1957 – 1958 – 1959

3º Presidente da SPOT: Dr. Espregueira Mendes – 
1960 – 1961 – Porto

4º Presidente da SPOT: Dr. Fernando Magalhães – 
1962 – 1963 – Lisboa

5º Presidente da SPOT: Dr. Azevedo Rua – 1964 – 
1965 – Lisboa

6º Presidente da SPOT: Dr. Ferreira Alves – 1966 – 
1967 – 1968 – Porto

7º Presidente da SPOT: Dr. José Botelheiro – 1969 – 
1970 – Lisboa

8º Presidente da SPOT: Prof. Doutor Jorge Mineiro – 
1971 – 1972 – Lisboa

O Presidente Jorge Mineiro (Filho), amigo de longa data 
e companheiro de tantas lutas ao longo dos últimos anos 
concedeu-me a distinção de elaborar o historial dos 
ex-Presidentes da SPOT e que obedeceu ao seguinte 
esquema: resumo curricular tão completo quanto pos-
sível, atividade ao nível da Sociedade Portuguesa de Or-
topedia e Traumatologia, atividade durante o Mandato 
e ainda resenha sucinta para figurar em painel a colocar 
à porta das Salas de Reuniões (elaborados só em 2013 
e 2014).

Cumprida a tarefa em 2013, idêntico trabalho me foi 
cometido em 2014, para estudar o Curriculum dos 7 
ex-Presidentes seguintes:

9º Presidente da SPOT: Dr. Jacques Resina – 1973 – 
1974 - Lisboa

10º Presidente da SPOT: Dr. Lino Ferreira – 1975 – 
1976 - Lisboa

11º Presidente da SPOT: Prof. Doutor José Maria Vieira 
– 1977 – 1978 - Lisboa

12º Presidente da SPOT: Prof. Doutor Carlos Lima – 
1979 – 1980 - Porto

13º Presidente da SPOT: Prof. Doutor José Oliveira – 
1981 – 1982 - Porto

14º Presidente da SPOT: Dr. Azevedo Gomes – 1983 
– 1984 – Lisboa
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15º Presidente da SPOT: Prof. Doutor Norberto Canha 
– 1985 – 1986 – Coimbra

Foi estruturado novo bloco de notas curriculares abran-
gendo o período de 1973 a 1983.
Algumas dificuldades foram encontradas que foram su-
peradas pela generosidade de Colegas que gentilmente 
dispensaram a sua colaboração a este trabalho. E a 
quem penhoradamente agradeço!

Assim surgiu o volume “Antigos Presidentes da SPOT 
– 1951-1986 – Tomo I, que seria parte da verdadeira 
História da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trau-
matologia.

Infelizmente durante a impressão houve uma lamen-
tável falha, com a não inclusão de um capítulo…
Espero que se aproveite a publicação do Tomo II para 
que seja corrigida a “omissão” e publicada a 2ª edição 
do Tomo I.
Assim ficaria correta a História dos Antigos Presidentes 
da SPOT 1951-1986.

A concluir em 2017…

Aquando do II Congresso Nacional de Ortopedia Infan-
til realizado em Braga, o Professor Fernando Fonseca, 
Ortopedista brilhante oriundo da Escola Ortopédica de 
Coimbra, com uma trajetória notável no seio da Socie-
dade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia à data 
Vice-Presidente da SPOT (em 2016) desafiou-me ofi-
cialmente, na sequência de contactos anteriores a con-
tinuar o trabalho iniciado em 2013.
Trabalho que seria apresentado no XXXVII Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia a realizar em 
Outubro de 2017, na Cidade de Coimbra.
Trabalho que uma impertinente doença me impediu de 
cumprir, em tempo útil, a tarefa que havia sido acor-
dada.
“Tarefa” que me havia sido cometida - estudar os 
Curricula dos 6 últimos Presidentes do Século XX entre 
1987 e 1998.

16º Presidente da SPOT: Dr. Luiz Alpoim – 1987 – 
1988 - Lisboa

17º Presidente da SPOT: Dr. Augusto Costa – 1989 – 
1990 - Porto

18º Presidente da SPOT: Dr. Alarcão e Silva – 1991 – 
1992 - Coimbra

19º Presidente da SPOT: Dr. Andrade da Fonseca – 
1993 – 1994 - Lisboa

20º Presidente da SPOT: Dr. Asdrúbal Mendes – 1995 
– 1996 - Porto

21º Presidente da SPOT: Dr. Rodrigues da Fonseca – 
1997 – 1998 - Coimbra

Foi delineado idêntico bloco de notas curriculares abran-
gendo o período de 1987 a 1998, seguindo o mesmo 
esquema descritivo utilizado no I Volume.
No decurso da elaboração do texto algumas dificul-
dades foram encontradas, superadas pela generosidade 
dos Colegas e também de seus Familiares que dispen-
saram uma valiosa colaboração a este trabalho.

Agradeço penhoradamente a:

- Família do Dr. Luiz Alpoim na pessoa do seu Filho 
Tomaz

- Família do Dr. Augusto Costa na pessoa do seu neto 
Pedro

- Família do Dr. Andrade da Fonseca na pessoa do seu 
Filho Jorge

- Família do Dr. Asdrúbal Mendes na pessoa do seu Filho 
Gastão

E ainda aos homenageados:

- Dr. Alarcão e Silva

- Dra. Asdrúbal Mendes

- Dr. Rodrigues da Fonseca 

Que forneceram pessoalmente algumas notas interes-
santes das suas vidas.

Não posso terminar sem deixar de referir o valioso con-
tributo para estas linhas das excelentes OBRAS:
- Crónica da SPOT – 1950-2000
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- Obrigada e Parabéns – Alvim Serra e José Maria Vieira
- Crónica de Sexta Década coordenada por Paulo Fe-
licíssimo.
- História da Ortopedia Portuguesa elaborada pelo Or-
topedista e Amigo Armando Moreno – recentemente 
desaparecido.
- A Ortopedia e a sua História nos Açores por Carlos 
Manuel Silva Arruda.
- 50 anos do Serviço de Ortopedia do Hospital de S. 
João do Porto, pelo Prof. Doutor Luís Almeida.
- Livro de Resumos das Jornadas da Secção para o Es-
tudo da Ortopedia Infantil (SEOI).
- Ortopedia em Coimbra. 
   100 anos de História – 2015, pelo Prof. Doutor Fer-
nando Fonseca.
- Prof. Doutor Fernando Fonseca que prestou algumas 
atualizações valiosas ao conteúdo do livro publicado.
- Crónicas do Serviço de Ortopedia do Hospital Geral 
de Santo António pelo Prof. Doutor Luís Alvim Serra 
em 2016.
- História de la SECOT – 2002 Sociedade Espanola de 
Cirurgia Ortopedica Y Traumatologia.

A tarefa de 2017 chega ao seu termo e espero plena-
mente convicto que vai surgir o II Tomo da História dos 
Antigos Presidentes da SPOT 1987-1998 – os últimos 
do Século XX – que foram os verdadeiros Portadores 
e Mensageiros dos Conceitos da Ortopedia e Trauma-
tologia Portuguesa.

A concluir tenho de agradecer sensibilizado às minhas 
Colaboradoras de sempre a Maria Teresa, a Irene, a 
Rosa Clara e à Cristina que tiveram a paciência para 
aturar a minha contínua impertinência, mas também a 
minha persistência…

Porto, 14 de dezembro de 2017
José de Mesquita Montes

Aditamento

No decurso da elaboração destas linhas fomos triste-
mente surpreendidos pela morte de dois Grandes Ami-
gos, Companheiros de muitas horas de trabalho e Ilus-
tres Ortopedistas que vão deixar um grande vazio na 
Ortopedia Portuguesa:

- O Dr. Luís Andrade da Fonseca, Ortopedista dos Hos-
pitais Civis de Lisboa – 19º Presidente da SPOT – 1993-
1994 que faleceu no dia em que o autor destas linhas 
corrigia o texto definitivo em 6 de Outubro de 2017;

- O Professor Doutor José Carvalho Oliveira, Ortope-
dista do Hospital de S. João e Professor Catedrático da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto – 13º 
Presidente da SPOT – 1981-1982, falecido em 12 de 
Dezembro de 2017.
Paz às suas Almas!
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ADENDA à Monografia
Antigos Presidentes da SPOT

1951-1986 – Tomo I
Dr. José Maria de Mesquita Montes

Página 16:
Onde está 2º Mandato Biénio 1955-1956 deverá ler-se 
Arnaldo Rodo

Página 17:
A primeira frase da página deverá ser:
2º MANDATO BIÉNIO 1955-1956

Página 36:
Antes de “Em virtude do prestígio...”, deverá estar o 
título: Actividade na SPO e SPOT

Página 43:
Antes de “É Sócio efetivo da SPOT em 1952”, deverá 
aparecer o título: Actividade na SPOT

Depois da página 62 deverá estar o seguinte texto 
ainda acerca do Prof. Jorge Mineiro:

Prof. Doutor Jorge Mineiro
8º Presidente da SPOT
1971 - 1972
Atividades no mandato 1971 - 1972
28 de novembro de 1970
Assembleia Geral Ordinária para eleição dos 
Corpos Gerentes para o biénio de 1971 – 1972
Direção
Presidente: Prof. Doutor Jorge Draper Mineiro 
(Lisboa)
Vice-Presidente: Dr. Jacques Resina (Lisboa)
Secretário Geral: Dr. Adelino Seixas Pires 
(Lisboa)
Vogais: Dr. João Alarcão e Silva (Coimbra) / Dr. 
Mário Santos Almeida (Porto) 
Tesoureiro: Dr. David Morais Sarmento 
(Lisboa)
Mesa da Assembleia Geral:
Presidente: Dr. Luís Carvalhais (Porto)
Vice-Presidente: Dr. Henrique Coelho de 
Castro (Lisboa)
Secretário: Dr. Eurico Sena Lopes (Porto).

O Prof. Dr. Jorge Mineiro, novo Presidente da SPOT, 
substitui o Dr. José Botelheiro (ex-Presidente da SPOT) 
nas funções de Delegado Português no Conselho de 
Direção da Revista de Ortopedia Y Traumatologia.

Vai iniciar um longo e empenhado esforço para conse-
guir obter da Direção Espanhola a edição de número 
exclusivamente português.

O primeiro apareceu em 1974.

Daí em diante a Revista passa a ter seis números anuais, 
quatro em castelhano e dois em português. Passa a ha-
ver um Editor Português, lugar ocupado pelo Prof. Jorge 
Draper Mineiro até à sua morte.

17 de abril de 1971
Acto de Tomada de Posse da Direção e inauguração 
da nova Sede da SPOT na Av. Conselheiro Barjona de 
Freitas.

17 de abril de 1971
Inauguração da Nova Sede da SPOT e a sua 
relação com o II Congresso Nacional de Orto-
pedia (baseada na nota histórica do Prof. Dr. José Maria 
Vieira escrita em 2000).

Durante longos anos os trabalhos da Secre-
taria da SPOT funcionaram nas instalações do 
Automóvel Clube Português, onde também 
estava instalada a Sociedade de Radiologia.

A disponibilidade do A.C.M. Português a permanente 
disponibilidade do Senhor Manuel de Oliveira, fun-
cionário do Clube são factos que merecem a gratidão 
dos Ortopedistas.

Já nessa altura se discutia a necessidade de 
aquisição de Sede própria.

Não havia direção da SPOT que não discutisse 
o assunto. Todavia o preço de casas e aparta-
mentos subiam, mas a SPOT não tinha possibi-
lidades de aumentar as disponibilidades finan-
ceiras.

Os Sócios eram poucos e os Congressos não 
eram rentáveis.
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Entretanto surgiu um facto que veio contribuir 
de forma apreciável para aumentar os recursos 
financeiros da SPOT.

Este facto foi determinante na decisão da compra de 
uma Sede, ato que mereceu a concordância geral dos 
Ortopedistas mas que parecia demasiado dispendioso.

Toda a Sede da SPOT na Avenida Conselheiro 
Barjona de Freitas, nº 5 – 1ª acabou por ser 
adquirida.

Quando se organizou o II Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia que decorreu 
em Lourenço Marques a Comissão organizadora 
era presidida pelo Dr. Fernando Magalhães Brigadeiro 
na situação de Reserva do Exército Português, Secre-
tário-Geral o Dr. Azevedo Rua e Secretário Geral o 
Prof. Dr. José Maria Vieira.

Tudo foi organizado de modo a que fosse possível obter 
o máximo de apoios financeiros. 

O Dr. Azevedo Rua obteve da parte do seu Amigo, 
Dr. Ferreira da Silva, ao tempo Inspetor Superior do 
Ministério do Ultramar, a promessa de uma verba de 
400 contos. Os Laboratórios colaboraram muito bem 
e o Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, Governador 
Geral de Moçambique (Amigo do Prof. José Maria 
Vieira) suportou os encargos de actos sociais.

Os organizadores foram para Lourenço Marques sem 
terem recebido a quantia prometida pelo Ministério do 
Ultramar. Seria recebida mais tarde – ficaria assim dis-
ponível uma verba de 400 contos contributo significa-
tivo para a compra da Sede da SPOT que tinha o valor 
de 15.000 contos.

Durante a estadia em Lourenço Marques foi 
sabido que o Dr. Ferreira da Silva tinha sofrido um 
grave acidente de automóvel – ficou paraplégico e tinha 
seguido para Inglaterra onde ficou em tratamento no 
Centro de Recuperação de Ayleshmy.

A Comissão Organizadora ficou entristecida 
e apreensiva pelo facto de vir a não receber o 
apoio financeiro prometido.

Algum tempo mais tarde o Prof. José Maria 
Vieira foi para Oxford prosseguir o seu estágio 
e um dia foi visitar o Dr. Ferreira da Silva que 
estava num hotel em Ayleshmy acompanhado 
da Mulher a cumprir um programa de recupe-
ração.

Durante a visita, falou-se do Congresso de 
Lourenço Marques e o Dr. Ferreira da Silva 
perguntou se já tinha sido levantado o dinheiro 
que estava depositado no Ministério do Ultra-
mar à ordem da SPOT.

Nesse mesmo dia o autor da notícia telefonou aos Drs. 
Fernando Magalhães e Azevedo Rua que se 
regozijaram com a informação. Desta forma es-
tava garantida a compra da Sede da SPOT em que esti-
veram envolvidos os Presidentes Álvaro Ferreira Alves, 
José Botelheiro, Jacques Resina e naturalmente Jorge 
Draper Mineiro que presidiu à inauguração da Sede.

10 a 16 de outubro de 1971
VIII Congresso Luso-Espanhol de Ortopedia e Trauma-
tologia (Estoril)
Presidente: Dr. Azevedo Gomes
Comissão Organizadora: Dr. Luiz Alpoim (SPO); 
Dr. Henrique Coelho da Costa (SPOT); Dr. Henrique 
Pedro Singer (SPOT); Pelaez Rodrigues (SECOT)
Congressistas: 68 Portugueses e 110 Espanhois

Tema Português:
Afeções da coxofemoral da criança e do adolescente – 
Prof. Dr. Jorge Draper Mineiro

Tema Espanhol:
Polifraturados – Prof. Bosch Ollives e Dr. J. Palácios 
Carvajal

Mesa Redonda Portuguesa:
Escolioses – Dr. Jacques Resina e Dr. Ferreira Alves
A radiografia em Ortopedia – Prof. Ayres de Sousa, 
Dr. Jimen Vidal e Dr. F. Kempes

Mesas Redondas Espanholas:
Lesões traumáticas do tornozelo – Prof. Cabot, 
Dr. F. Lopez e Dr. Paiva Chaves
A investigação em Cirurgia Ortopédica – Prof. Gomar 
Guarner, Dr. Palazzi Duarte e Dr. Luis Carvalhais
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Maio de 1972
Falecimento do Dr. José Borja Araújo que havia sido 
vítima de acidente em novembro de 1968 durante o 
II Congresso Nacional de Lourenço Marques.

17 de junho de 1972
II Jornadas Ortopédicas da SPOT no Hospital Rodrigues 
Semide (HGSA – Porto)

15 a 18 de novembro de 1972
III Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, 
realizado em Lisboa na Faculdade de Medicina de 
Lisboa / Hospital Santa Maria.

Foi o primeiro Congresso Nacional realizado em 
território Continental.

A Comissão Organizadora era Presidida pelo 
Prof. Jorge Mineiro, Presidente da SPOT apoia-
do pelos restantes elementos da sua Direção, 
tendo como Secretário-Geral o Dr. Villares 
Morgado.

Os convidados nacionais em número de 12 eram 
representantes de Serviços mais destacados da 
Sociedade Médica Portuguesa.

Os convidados estrangeiros eram represen-
tantes da África do Sul (Dr. Toit), do Brasil (Prof. Wert-
heimer), de Espanha (Dr. Cabot, Dr. Ferrer Torreles, 
Prof. Palácios Carvajal), de França (Prof. Debeyre, Dr. 
Cotrel), de Inglaterra (Prof. J. James, Dr. Peter London, 
Dr. Philip Zorab, Dr. Roger Dee, Dr. Allan Lettin) e de 
Itália (Prof. Ugo del Torto).

Este Congresso foi até essa data aquele que teve mais 
convidados internacionais, refletindo o enorme relacio-
namento internacional do seu Presidente.

Estiveram presentes 126 Congressistas que 
assistiram a duas Sessões do Curso Intensivo 
sobre Coluna Vertebral, em 15 e 16 de novem-
bro, uma Mesa Redonda sobre “Organização 
de assistência a Traumatizados” e outra Mesa 
Redonda sobre “Escolioses Idiopáticas” no dia 17 
de novembro.

O Congresso encerrou com um Painel sobre 
“Artroplastias”
Dr. Lettin – Artroplastias do ombro
Dr. Dee – Artroplastias do cotovelo
Prof. Debeyre – Artroplastias do joelho

Abril de 1973
Posse dos novos Corpos Gerentes da SPOT para 
o biénio e que haviam sido votados em Assem-
bleia Geral Ordinária convocada para o efeito:

Presidente: Dr. Jacques Resina (Lisboa)
Vice-Presidente: Dr. Lino Ferreira (Lisboa)
Secretário: Dr. João Vieira Lisboa (Lisboa)
Vogais: Dr. Andias Martins Ferreira (Porto), 
Dr. António Rosmaninho Pereira (Lisboa)
Tesoureiro: Dr. A. Branco Amaral (Lisboa)
Mesa da Assembleia Geral:
Presidente: Dr. Prata Lima (Porto)
Vice-Presidente: Dr. José Maria Vieira (Lisboa)
Secretário: Dr. Pacheco Mendes (Porto)




