Memória dos Hospitais Civis

Um jogo de futebol em 1969

Nos últimos 40‐50 anos assistimos a transformações radicais no comportamento social
da humanidade. Não sendo este o local próprio para aprofundar esta asserção,
registemos, apenas, o Maio de 68, a informática, os anticoncepcionais, a globalização e,
em Portugal, o 25 de Abril e a descolonização.
E isso atingiu tanto a sociedade no seu todo, como os pequenos grupos sociais
congregados por uma causa comum.
Vem isto a propósito do que foram os Hospitais Civis de Lisboa no decorrer do século
XX. O corpo médico de então estava imbuído do chamado “espírito dos HCL”, e tudo
servia de pretexto para acamaradar: almoços, passeio, jogos de futebol.
Em 5 de junho de 1969, no estádio Universitário de Lisboa, defrontaram‐se duas
equipas, uma do Serviço 3 de Medicina, cujo diretor era Valadas Preto, e outra – com
alguns reforços – dos Serviços de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital dos Capuchos.
Após renhida disputa, Medicina ganhou por 4‐2.
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Esta fotografia, cedida por Ferreira de Almeida, chefe do Serviço 3 de Medicina, foi
obtida ao intervalo do referido desafio e regista a “reanimação” e tratamento de uma
cãibra de um dos reforços da equipa médica.
Quase todos os “jogadores” de então vieram a desempenhar lugares de chefia na
carreira médica hospitalar.
As duas “vitimas”, vencidas pela exaustão, são, à esquerda, de bruços, António Pereira
Gonçalves, neurocirurgião, mais tarde incluído no corpo clínico do Hospital Militar da
Estrela, e, à direita, a ser “reanimado”, Ângelo Sequeira, obstetra e ginecologista. Quem
maneja o ambu e “massaja” o coração desta vítima é Silva Santos, que foi chefe do
Serviço de Neurocirurgia dos HCL. A tratar da cãibra, Orlando Leitão, que veio a ser
director do Serviço de Neurologia do Hospital Egas Moniz e uma figura muito respeitada
pelos seus pares.
Na segunda fila, de cócoras, da esquerda para a direita, Mário Apolinário, depois
neurologista em Faro, Carlos Macedo, neurologista, que viria ser secretário de Estado
da Saúde e ministro dos Assuntos Sociais, e Ilídio Diogo, que seria director do serviço de
Medicina 3 do Hospital dos Capuchos.
Na última fila: Cabral Beirão, neurologista, alguns anos depois director de serviço no
Hospital dos Capuchos, Januário de Melo, patologista clínico, que dirigiu o laboratório
de análises específico do Serviço 3, Jorge Manaças, neurocirurgião, que chegou a ser
candidato à Presidência da República, Delgado da Rocha, que viria a ser diretor de
Medicina Física e de Reabilitação no Hospital dos Capuchos, Manuel Martins,
neurocirurgião, que veio a ocupar vaga como chefe de serviço do Hospital Egas Moniz,
Ferreira de Almeida, um clínico notável que foi director do Serviço 3, António Costa
Quinta, internista, Nobre Góis, internista do Serviço 3 e Mário Andrea (um reforço) que
seria professor catedrático de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa.
Luiz Damas Mora,
presidente do Gabinete do Património Cultural do CHULC
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