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 Fausto Pinto tomou hoje posse como diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. "É
um desafio enorme, mas, simultaneamente, um orgulho e uma honra poder servir a minha
Faculdade", afirmou ào cardiologista, no final da cerimónia, que decorreu na Sala Grande da Direção
da FMUL, perante o reitor, António Cruz Serra, e o seu antecessor no cargo, o cirurgião vascular José
Fernandes e Fernandes.
 
 "Vivemos tempos difíceis, mas, simultaneamente, temos várias janelas de oportunidade e a
possibilidade de transformar a FMUL numa faculdade ainda mais forte e virada para o futuro",
acrescentou o atual presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia e também diretor do Serviço de
Cardiologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN).
 
 Fausto Pinto referiu ser hoje o primeiro dia de uma caminhada em relação à qual espera, no fim,
poder vir a sentir orgulho por conseguir atingir os objetivos propostos por esta Direção. "Tudo farei em
colaboração com os outros órgãos da Faculdade e com as várias estruturas dentro da instituição para
podermos atingir os nossos objetivos", garantiu.
 
 Durante a cerimónia de tomada de posse, José Fernandes e Fernandes afirmou estar certo de que
Fausto Pinto trará à FMUL um novo impulso e disse ainda acreditar que a sua juventude e a sua
atividade internacional "trarão, com certeza, prestígio à Faculdade".
 
 "Estabelecemos pontes que serão indestrutíveis com o Hospital de Santa Maria e com o Instituto de
Medicina Molecular. Estou certo de que isso representará uma força muito grande da nossa instituição
e que o Prof. Fausto Pinto levará a Faculdade para um patamar ainda mais elevado", acrescentou o
presidente cessante.
 
 Por seu lado, o reitor da FMUL, António Cruz Serra, afirmou que a Reitoria da Universidade de Lisboa
continuará a apoiar a Faculdade de Medicina, como tem feito até à data. Na sua opinião, o mais
importante é que, "no dia a seguir à tomada de posse, a Faculdade esteja toda unida e que todos
estejam a trabalhar na mesma direção e a fazer com que a instituição continue o seu trabalho".
 
 Alguns dos objetivos a que Fausto Pinto se propõe nestes próximos três anos: Apostar na
reformulação do ensino clínico, através da criação de uma Comissão de avaliação e proposta de
reformulação; desenvolver a educação médica, tanto pré, como pós-graduada e a educação médica
continuada; reforçar o Gabinete de Apoio à Investigação Científica e o Programa Educação pela
Ciência; criar um gabinete de apoio psicológico aos alunos e seu acompanhamento; reforçar as
parcerias para o ensino; consolidar o Centro Académico de Medicina de Lisboa; organizar e
modernização a área administrativa; e internacionalizar a FMUL.
 
 Além de diretor do Serviço de Cardiologia do CHLN e de presidente da Sociedade Europeia de
Cardiologia, o novo diretor da FMUL é professor catedrático de Cardiologia da FMUL, presidente da
Associação para a Investigação e Desenvolvimento da FMUL, diretor do Instituto Cardiovascular de
Lisboa e editor da.
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