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Data de 1959 a capacidade de um grupo de cirurgiões então pertencentes ao Serviço de Clínica 

Cirúrgica (dirigido pelo Professor Doutor Álvaro Rodrigues) realizar angiografias (aortografias 

por punção translombar e flebografias), assegurar uma consulta vocacionada para a patologia 

vascular e assumir dois tempos de bloco operatório, por semana. 

Este grupo de cirurgiões constituía um sector do Serviço de Clínica Cirúrgica que entre 1962 e 

1974 contava com seis camas de homens e quatro camas de mulheres e foi liderado pelo Dr. 

António Maria Tenreiro (por indicação do Professor Doutor Álvaro Rodrigues); integrava o 

Professor Doutor António Braga, a Drª Fernanda Viana, o Dr. Carlos Barradas do Amaral, o Dr. 

Fernando Andrade, e após 1971o Professor Doutor Roncon de Albuquerque. 

O Dr. António Maria Tenreiro estagiou inicialmente em França e posteriormente na Holanda e 

em Espanha (Madrid) onde aperfeiçoou técnicas de cirurgia cardíaca que veio a iniciar de modo 

pioneiro no Hospital de São João, incluindo o recurso a circulação extracorporal. Dotado de um 

dinamismo inato e de uma técnica cirúrgica de excelência que transmitiu aos seus colaboradores 

foi coautor dos primeiros trabalhos publicados, de índole vascular.  

Nesse tempo a investigação experimental sobre circulação extracorporal e hipotermia profunda 

abria novos caminhos para a cirurgia cardíaca respondendo (por assistência externa ou diminuição 

da actividade metabólica) às necessidades de oxigenação tecidular periféricas ou do musculo 

cardíaco (1,2).  



A evolução dos métodos de reconstrução (endarterectomia) ou pontagem vascular e a importância 

crescente dos métodos angiográficos diagnósticos (suficiente para o Professor Cid dos Santos*, 

percursor de ambos, ter reiterado como essencial que um Serviço de Cirurgia Vascular deveria 

ter a sua própria Unidade de angiografia (3)) indiciavam a necessidade de autonomização da 

Cirurgia Geral então já considerada a Especialidade mais abrangente nas suas componentes 

técnicas e formativa. 

Assim a génese foi natural mas necessária, espontânea pela aceitação conjunta dum processo de 

desenvolvimento específico que permitisse a implementação no Hospital de São João dos 

procedimentos emergentes e inovadores de carácter vascular.    

Importa referir que embora historicamente na relação com o Serviço de Cirurgia 1 (Clínica 

Cirúrgica) tenha estado implícita uma dependência hierárquica e administrativa, tal não ocorreu 

em termos funcionais, pois o sector de Cirurgia Vascular sempre teve independência e liberdade 

de actuação para definir o rumo, as estratégias, a logística e as opções, sendo obviamente 

responsável pelos resultados obtidos ao longo dessa sua existência. 

Em 1975 os médicos então envolvidos na actividade vascular são integrados como médicos do 

“novo” quadro do Hospital de São João – o Professor Doutor António Braga como Chefe de 

Serviço (Chefe de Clínica) e os restantes elementos como Assistentes. 

Reporta a 24 de Fevereiro de 1978 a autonomização completa e a criação formal do Serviço de 

Angiologia e Cirurgia Vascular tendo sido nomeado Chefe de Serviço com funções de Direcção 

do Serviço em Fevereiro de 1979 (pelo então Director do Hospital Dr. Miguel Matos), o Professor 

Doutor António Braga. 

Desde logo, definiu as normas de funcionamento do Serviço, criou o laboratório de hemodinâmica 

vascular e estendeu a consulta externa ao Hospital de Viana.  

Integrou a Comissão que redigiu as normas para a criação e laboração do Colégio da 

Especialidade de Cirurgia Vascular da Ordem dos Médicos  

Em 1969, o Professor Doutor António Braga tinha já apresentado a sua tese de Doutoramento 

subordinada ao título “Oclusão arterial femoro–poplítea: contribuição para o seu estudo” - onde 

referia nas conclusões “interpretou-se o predomínio da oclusão hunteriana como consecutivo a 

ação mecânica provocadora daquelas alterações quando o aumento do diâmetro arterial exterior 

– já de si dependente de lesões – criava a incompatibilidade com as dimensões do canal de 

Hunter” - cinquenta anos depois, persiste a atualidade deste estudo e o seu contributo permanece 

válido; prestou provas de concurso para Professor Extraordinário de Cirurgia em 1978 tendo sido 

aprovado em mérito absoluto. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Entendia a Cirurgia Geral como “a casa mãe abrangente e integradora do conhecimento e alfobre de gestos e técnicas, que 

constituirá sempre a maior fonte de ensinamentos, onde tudo começa e se prepara o caminho que novos saberes farão autonomizar 

nas Especialidades Cirúrgicas.” 



Em 1980 acede ao grau supremo da Carreira Docente como Professor Catedrático de Cirurgia. 

No preâmbulo do Curriculum então apresentado, em que defende o Estatuto do Hospital 

Universitário, e a propósito do elitismo que tanto preocupava na altura governantes e políticos, 

afirma que: “as Universidades devem ser de facto, elites intelectuais como elites são todas as 

hierarquias; aceitável e desejável até que o sejam, salvaguardando o direito geral de acesso”.  

Esta busca do superlativo, do conhecimento avançado, da valia científica, deveria então pressupor 

uma selecção justa e equitativa – verdade inquestionável e intemporal para um sistema educativo 

como para um sistema político se livre e pluralista (4). 

Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina do Porto em 1982, 83 e 84, Vice 

Presidente do Conselho Directivo de 1996 a 1999 e Representante do Grupo de Cirurgia de 1995 

a 1998, distinto palestrante em reuniões Nacionais e Internacionais, autor de trabalhos e capítulos 

de livros, júri de vários concursos Hospitalares e da Faculdade, foi Presidente da Sociedade 

Portuguesa de Cirurgia Cárdio-torácica e Vascular (1990 - 1992) e o primeiro Presidente da 

Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia  Vascular, Membro do Conselho Nacional de 

Transplantação e Presidente Honorário do V Congresso da Sociedade Portuguesa de 

Transplantação (Porto, Ordem dos Médicos 1999). 

“Personalidade insensível ao materialismo duma sociedade consumista, efémera e 

tendencialmente egocêntrica, manteve o apego aos elementos simples (a água, a montanha, os 

grandes espaços) e às emoções verdadeiras (a música, o canto, a amizade)” (4). 

Conheceu grandes nomes da Transplantação Mundial e sempre elevou o Transplante a uma 

terapêutica única, insubstituível, possível pelas conquistas da Imunologia e da Ciência Vascular.  

No final dos anos 80, o Professor Doutor Cerqueira Magro entregou ao Professor Doutor António 

Braga o testemunho da Transplantação Renal. Em embrião, sem um programa de colheitas 

regular, esta actividade tem um efeito mobilizador de vários Serviços (Nefrologia, Urologia, 

Anestesia). “Para alguns o Transplante é mais um meio do que um fim, para outros, uma 

capacidade superior em que o Hospital se afirma e se redimensiona” (5).  

Sem Unidades de Cuidados Intensivos, com um espectro médico-legal atemorizador e o conceito 

de morte cerebral então transformado em sofisma, a resistência é enorme e a tarefa parece 

impossível. Mas vinga e os mais de seiscentos transplantados renais realizados até 2006, são hoje 

o orgulho de muitos que o acompanharam nesta conquista, mormente o esquecimento de quem 

agora lidera. 

Ao longo de 18 anos e até 2006, o Director do Programa de Transplantação Renal foi de modo 

ininterrupto, o Director do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular.  

Estrutura crucial para o desenvolvimento deste programa foi o Gabinete de Coordenação de 

Colheitas de Órgãos e Transplantação que no período de 1994 - 1999 foi dirigido pelo Professor 

Doutor António Braga. 



Os resultados do Gabinete de Coordenação de Colheitas de Órgãos e Transplantação do Hospital 

de São João (GCCOT) relativos a um período de 12 anos (1994-2005), contextualizando as 

estratégias de desenvolvimento deste Gabinete na realidade local, regional e nacional foram 

publicados após a sua cessação de funções (6) – porque tudo tem um tempo, uma história e um 

princípio – e o presente pode não revelar evolução, mas simples mudança.  

Refira-se apenas e porque a dimensão do trabalho realizado não permite descrição com detalhe 

das iniciativas encetadas que a implementação do Gabinete e o seu regular funcionamento 

promoveram, nesse período, a colheita de 970 órgãos e 1281 tecidos, transplantados em diversas 

Instituições Hospitalares.  

A consciência de que um órgão para transplantar é um bem insubstituível do Serviço Nacional de 

Saúde e não de um hospital determinou durante 12 anos a actuação deste GCCOT segundo os 

mais altos padrões legais, éticos e científicos. Doar foi o propósito principal do GCCOT do 

Hospital de S. João, conquistado em quotidianos nos quais a inevitabilidade da morte se 

transformou em vida.  

Assim se construiu e desenvolveu um projecto oficial cuja actividade regular foi determinada pela 

convicção de todos quantos, directa ou indirectamente o promoveram, e cujo impacto Social 

traduzido na prestação de Serviços de Saúde, foi de grandeza superior. 

A par destas iniciativas, o Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular tendeu a (re)dimensionar-

se de modo a dar uma resposta assistencial efectiva a uma população que supera os dois milhões 

de habitantes, com prevalências de doença arterial e venosa conhecidas e num Hospital que se 

assume actualmente como o Hospital Central de referência para outras Instituições. 

Acompanhando a evolução técnica dos métodos de diagnóstico e terapêutica o Professor Doutor 

António Braga sempre valorizou o Serviço enquanto Unidade de trabalho – polivalente e 

diferenciado no gesto mas coeso e íntegro nas convicções – sem que impedimentos houvesse para 

responsabilizações específicas, quando oportunas, fossem atribuídas e cujo resultado era a seu 

tempo aferido.  

Dirigir pressupôs confiança dos colaboradores, capacidade e conhecimento maiores e tempo para 

reflectir, propor e assegurar que as transformações ocorreram – “e não bastam qualidades natas 

para se possuir a capacidade de dirigir; só uma aprendizagem permite pôr essas qualidades em 

evidência” (3). 

Escrever de novo sobre o fundador do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular é um 

procedimento de risco, pela tristeza do momento, mas também pelo previsível, mas involuntário 

esquecimento de outros factos e atitudes do Mestre que foram determinantes para o seu 

desenvolvimento. 

 



E assim o silêncio não deve ser entendido como um juízo de valor e alguma omissão neste texto 

reflecte apenas a limitação de em breves palavras sublinhar etapas do percurso duma Vida plena, 

plural, integradora. 

O Professor Doutor António Braga, criou um Serviço que cruzando gerações, sob um estatuto de 

Carreiras Médicas estruturante e avaliador, transformou formandos em formadores, criando 

escola de práticas e princípios, soberanos às contingências episódicas de alguns momentos 

(difíceis) e adaptando-se a novos modos de estar e continuar a prestar um serviço digno do seu 

nome e dos seus Fundadores, do valor e carácter dos seus elementos e do prestígio do Hospital a 

que pertenceu. 

Foi um amigo Maior do Serviço que criou, da Angiologia, da Cirurgia Vascular e Transplantação 

Nacionais, das Sociedades com que se identificou, foi um exemplo de humildade nobre, de 

Superior carácter, de elevação na atitude e de Verdade na sua Vida.  

Um Homem que dispensava o reconhecimento dos seus feitos, porque não considerava as 

conquistas como suas, mas de quem com ele as tinha atingido. 

Juntos, lembrávamo-nos às vezes, de Sviatoslav Richter no final da sua Carreira quando dizia 

“como posso ensinar se ainda continuo a aprender”. 

Lembro momentos de prática cirúrgica difícil em que sempre estava ao lado de quem necessitava 

do seu apoio, incondicionalmente; lembro os temas de conversa que ajustava a quem com ele 

estava, porque o bem-estar do próximo era o seu bem-estar.  

Algumas frases suas que sempre recordarei, e que revelam este modo de viver, 

“nunca duvido de ninguém até ter uma razão para duvidar” e “em tempo de guerra encontro-me 

sempre do lado dos soldados e não dos generais” traduzem bem este espírito aberto, abnegado, 

distinto, diferente de tanto do que hoje presenciamos, explicito ou não. 

Para o Professor António Braga, os Médicos do seu Serviço eram como a sua família, juntava-os 

em sua casa, confidenciava com eles, contava-lha as histórias da sua vida, muitas delas que eram 

as suas verdadeiras lições, não académicas, não profissionais, mas seguramente, aquelas que todos 

registamos para sempre.  

A melhor Memória que poderemos prestar ao Professor António Braga é querermos ser como ele 

foi - porque assim nos ensinou a ser. 

 
 
 
José Fernando Teixeira 
	
Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cárdio Torácica e Vascular (2017/2018) 
Diretor do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar de São João E.P.E (2012/2018) 
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H.U. Luanda, 1972 com Christhian Barnard (1º homotransplante de coração em 1967) 


