
Faculdade
recusa nome
de João Lobo
Antunes

Medicina decidiu
dar o nome de Reynaldo
dos Santos ao novo
edifício mas o assunto
está a provocar polémica

Grupo de notáveis queria home-

nagear o neurocirurgião faleci-
do o ano passado mas a direção
da Faculdade de Medicina de
Lisboa insiste em dar o nome do

urologista e historiador de arte
ao novo edifício, m



Faculdade recusa
nome de João
Lobo Antunes
Direção votou Reynaldo dos Santos para novo edifício
e ignora proposta para homenagem ao neurocirurgião

ENSINO



Vera Lúcia Arreigoso
Nas traseiras do Hospital de
Santa Maria está a nascer um
edifício académico e uma polé-
mica com a Faculdade de Me-
dicina de Lisboa. A direção da

instituição vai dar o nome do

cirurgião Reynaldo dos Santos
à nova infraestrutura dedica-
da à investigação, mas alunos,
funcionários, médicos e deze-
nas de personalidades querem
homenagear o neurocirurgião
João Lobo Antunes por ocasião
do primeiro aniversário da sua

morte, a 27 de outubro.
Numa carta enviada aos res-

ponsáveis da Faculdade de
Medicina e da Universidade de

Lisboa, todos os presidentes
dos alunos e da Associação Na-
cional de Estudantes de Me-
dicina desde 2007 apelam à
"possibilidade de dar o nome
de João Lobo Antunes ao novo
edifício em homenagem à sua
vida e obra, para que continue
a inspirar gerações de médicos
e investigadores deste país". A
missiva visa levar a proposta
ao Conselho Geral da Universi-
dade de Lisboa do próximo dia
28, mas já teve uma resposta.
O diretor da faculdade, Fausto
Pinto, explica que o nome de

Reynaldo dos Santos foi aprova-
do há dois anos e será mantido.

A decisão do responsável pela
faculdade não demoveu os di-
namizadores que avançaram
com o apoio de várias persona-
lidades. Na lista estão os anti-

gos Presidentes da República
Ramalho Eanes, Jorge Sam-
paio e Cavaco Silva; os cientis-
tas Maria do Carmo Fonseca e

o casal Damásio; o bastonário
da Ordem dos Médicos, Miguel
Guimarães; o administrador da

Fundação Calouste Gulbenkian
Guilherme d'Oliveira Martins,
ou o cardeal-patriarca de Lis-
boa, D. Manuel Clemente. Há
ainda um abaixo-assinado en-
tre alunos, funcionários, médi-
cos e professores da faculdade
e do hospital.

O diretor da faculdade fala
num "enorme equívoco". Faus-

to Pinto esclarece que "não
só não foi aberto um período
de discussão sobre o nome a
atribuir ao novo edifício, como
também não está em audição
pública, aberta a potenciais in-

teressados, a possibilidade de

adoção de uma designação",
sublinhando que "o nome já foi
decidido e atribuído no final de
2014" e "por quem tem legiti-
midade para o fazer".

Jovens médicos votam
em figuras deste século

Os promotores são jovens mé-
dicos e não se demovem. "Lobo
Antunes foi acima de tudo um
professor. Tive o privilégio de

ver, ouvir e mesmo operar com
ele. São pessoas como o pro-
fessor que devem ser exemplos
para as gerações jovens e ser
enaltecidas sobre a sua verda-
deira dimensão, que foi muito

para além da medicina", afirma
Edson Oliveira, neurocirurgião
e presidente do Conselho Na-
cional do Médico Interno.

Também o médico Francis-
co Goiana da Silva sublinha
o papel de Lobo Antunes na
medicina do século XXI como
diferenciador de médicos
igualmente importantes mas
há muito desaparecidos. "O
professor João Lobo Antunes
simboliza os valores da ética e

humanismo que a tecnologia e

inovação dos tempos modernos
muitas vezes esquecem."

O jovem médico junta uma
questão ao debate. "O que fará
mais sentido? Dar ao novo edi-
fício da Faculdade de Medicina
o nome deste professor, que to-
dos os estudantes de medicina
e jovens médicos aprenderam
a ouvir e a seguir enquanto re-
ferência do humanismo e ética
médica, ou dar-lhe outro nome,
de outra personalidade que,
não obstante um percurso bri-
lhante, pela sua distância nem
mesmo os mais antigos profes-
sores da faculdade chegaram a
conhecer?" Francisco Goiana
da Silva sabe a resposta: "As
novas gerações são muitas

vezes criticadas pela falta de
princípios e valores, talvez o

primeiro passo para inverter
essa realidade seja a consoli-
dação das referências certas."

Reynaldo dos Santos foi um
importante cirurgião vascular
e professor do início do sécu-
lo XX. A importância de João
Lobo Antunes é obviamente re-
conhecida pelo diretor da facul-
dade que, por isso mesmo, de-
fende que "há que respeitar o

seu nome e memória, não o en-
volvendo em mal-entendidos".
Fausto Pinto esclarece que "é

completamente inadequado e

incorreto que estas duas per-
sonalidades sejam colocadas
na situação que parece estar
a ser gerada". Assim sendo, "a
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa considera
completamente inadmissível
que, porventura, se esteja a
pretender atribuir qualificati-
vos ou mensurar o que não é

comparável", acrescenta.
Os promotores entendem

que a sua ação visa, precisa-
mente, dar ao neurocirurgião
o respeito de que merece. "Esta
iniciativa culminará numa ho-

menagem digna a uma das
grandes figuras da Medicina
portuguesa de modo a que to-
dos nós possamos dizer, à se-

melhança de Newton, que tam-
bém vimos mais longe porque
estivemos aos ombros de um gi-
gante", afirma Edson Oliveira.
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POLO CIENTÍFICO

¦ Idealizado inicialmente,
em 2000, para substituir
o Instituto Bacteriológico
de Câmara Pestana

¦ Reunirá cinco centros
científicos: bioimagem,
simulação, cardiovascular,

investigação clínica
e engenharia e tecnologias
biomédicas

¦ Terá a funcionar
um condomínio

para investigação e ensino
direcionado a novos grupos
de investigação com
laboratórios, salas
de trabalho e de estudo
e equipamento específico


