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Fernando Pádua: "Somos o que
comemos e o que bebemos"
Aquele que é considerado o "pai da medicina preventiva em Portugal" deu

uma verdadeira aula sobre os princípios para viver mais e viver melhor.
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Fernando Pádua, professor jubilado
de Cardiologia da Faculdade de Me-
dicina de Lisboa, foi o orador convi-
dado para o último debate organiza-
do pelo International Club of Por-

tugal, uma iniciativa que conta com
o apoio do Jornal Económico, onde
voltou a defender uma vida regrada,
virada para a prevenção, e, como

sempre fez, condenou o consumo
de tabaco e de sal.

Na sua intervenção, o fundador e

atual presidente do Instituto Nacio-
nal de Cardiologia Preventiva, a

primeira instituição da saúde a ope-
rar em Portugal na área da preven-
ção de patologia cardiovascular, re-
cordou o seu percurso de mais de

meio século de promoção de hábi-
tos e estilos de vida saudáveis, onde

se destaca a prevenção integrada,
através da ajuda de outras áreas e

profissionais da saúde. Pádua subli-
nhou a aplicação do "AEIOU" da

medicina preventiva, em que o "A"

representa a alimentação cuidada e

saudável, o "E" remete para o exer-
cício físico, o "I" para a inibição do

consumo de tabaco, a letra "O" para
a omissão de sal e, finalmente, o "U"

representa a necessidade de uma
consulta por ano.

Na memória coletiva ficaram os

programas de televisão, na década

de 60, nos quais, em parceria com
Maria de Lourdes Modesto, dava
conselhos sobre alimentação "ami-

ga do coração". Na memória, tam-
bém, as dificuldades que sentiu

quando regressou a Portugal e co-

meçou a "aparecer". No evento do

ICTP, contou como os seus pares
da universidade criticaram "o miú-
do acabado de regressar dos EUA,
que pensava que sabia tudo", e com

"a farpa de que 'está na televisão

porque quer aparecer, quer prota-
gonismo". Esta reação cessaria em

1967, ano em que conquistou a cá-

tedra de Cardiologia tornando-se,
aos 39 anos de idade, o mais jovem
professor catedrático português. "A

partir daí passei a dizer tudo o que
queria: era professor, pelo que nin-
guém sabia mais do que eu", recor-
dou, com ironia. O grande impulso
ocorreria, todavia, em 1972, e teve

como cenário, de novo, um progra-
ma de televisão, "com alguns dos

maiores especialistas estrangeiros
em diferentes áreas", momento em

que, diz, sentiu "o verdadeiro des-

pertar para a prevenção".
Em dia de recordações, aquele que

é considerado o "pai da medicina

preventiva em Portugal" evocou
ainda Paul White, que foi seu pro-
fessor na Universidade de Boston,



nos Estados Unidos, que afirmava

que "a doença ou a morte antes dos

80 é culpa do homem, não de Deus

ou da natureza. Somos o que come-
mos e bebemos", salientou.

O próximo almoço-debate do

ICPT, agendado para o dia 8 de No-
vembro, terá como orador o Ex-se-
cretário de Estado das Infraestrutu-

ras, Transportes e Comunicações e

atual vice-presidente da Câmara

Municipal de Cascais, Miguel Pinto

Luz, que terá como tema "Portugal
e a Europa: como construir uma al-
ternativa". •


