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Ensino pré-graduado

Nascido em 26 de Março de 1957 na freguesia de Cedofeita-Porto, realizou estudo de instrução
primária  e  liceal  no Colégio  Almeida-Garrett,  Porto,  ingressando no  Curso  de  Medicina  da
Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  do  Porto  (Hospital  de  S.  João),  concluindo  a
licenciatura com a classificação final de 16 valores em Outubro de 1981

Formação post graduada

1) Internato de Policlínica (Internato Geral)

Efectuou internato de policlínica no Hospital Distrital de Viana do Castelo, C. Saúde Pública
da  Maia  e  Hospital  de  Joaquim  Urbano-Porto  concluindo  o  mesmo  com  «Bom
Aproveitamento» em Junho de 1983.

2) Serviço Militar Obrigatório

De Março de 1984 a Agosto de 1985 exercendo funções de Médico de Unidade na Escola
Prática de Transmissões-Porto e S.Urgência no Hospital Militar-Porto

Em  Março  de  1985  já  como  «P3»,  realizou  Concurso  de  Admissão  ao  Internato  de
Especialidade obtendo a classificação de «Muito Bom» /92%, e ingressando no Internato
de Especialidade de Medicina Física e de Reabilitação no respectivo Serviço do Hospital de
S.João-Porto em Outubro de 1985

Internato de Especialidade

Decorreu  de  Outubro  de  1985  a  Outubro  de  1989,  contemplando  estágios  noutras
especialidades médicas nomeadamente 6 meses no Centro de Reabilitação de Alcoitão onde
adquiriu  experiência  em  Reabilitação  Neurológica/Traumatismos  Vertebro-Medulares  e
Reabilitação Pediátrica.

Durante o internato apresentou temas científicos da especialidade e foi co-autor de trabalhos
apresentados em acções de formação.



Em Janeiro 1990 efectuou Exame de Especialidade das Carreiras Médicas Hospitalares obtendo
a classificação de 18,7 valores, e continuando no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação
do Hospital de S. João como Médico Interno Complementar Prolongado/Assistente Eventual,
sendo-lhe também atribuídas funções de acompanhamento e formação dos médicos internos
de especialidade do 1º ano.

Exerceu ainda função docente em Curso de Ortoprotesia  na Escola  Técnica  de Serviços de
Saúde do Porto.

Post Internato de Especialidade

Manteve  funções  clinicas  e  de  acompanhamento  e  formação  de  médicos  internos  de
especialidade  do  1º  ano e  foi  responsável  pela  organização  da  biblioteca  de  Serviço  e  de
discussão de temas de caracter  cientifico em Reuniões  de Serviço,  realizando «  Exame de
Habilitação ao Título  de Especialista  de Medicina  Física  e  de Reabilitação pela  Ordem dos
Médicos»  em  Junho  de  1990  sendo  «  Aprovado  por  Unanimidade  com  Distinção»  e
encontrando-se inscrito no respectivo Colégio de Especialidade desde 04 de Julho de 1990.

ACTIVIDADES COMO MÉDICO ESPECIALISTA

1) Função Pública

Foi colocado por transferência no Hospital Distrital de Santo Tirso (desde 2007 integrado
no actual Centro Hospitalar do Médio Ave) em Novembro de 1992, exercendo as funções
de chefia de serviço e prática médica hospitalar geral no âmbito da especialidade, realizou
exame  público  para  Consultor  de  Medicina  Física  e  de  Reabilitação  com  aprovação,
passando à aposentação (antecipada a pedido do próprio) em Setembro de 2014.

Durante esse  período foi  co-autor  de um Poster Clinico apresentado em Congresso da
Especialidade em 2013 (Síndrome de Paget  e  Schroetter)  e  elaborou  vários  protocolos
terapêuticos, tendo também desenvolvido actividades em técnicas infiltrativas do Aparelho
Locomotor e na área da viscosuplementação do Joelho.

Encontra-se aposentado da função publica desde Setembro de 2014

2) Actividade Liberal

Exerce clinica da respectiva especialidade em  Clínicas Privadas (CERMA e Clinica Médica
Arrifana de Sousa), e no Hospital da Trofa

3) Perfil Profissional

Embora  pratique  actividade  clinica  geral  no  âmbito  da  Especialidade,  está
fundamentalmente  vocacionado  para  a  clinica  e  recuperação  funcional  do  Aparelho
Locomotor  nas  suas  vertentes  orto-traumatológica,  reumatológica  e  de  micro  e  macro
traumatologia do desporto.



Pratica também terapêuticas infiltrativas e de viscosuplementação articular do Joelho

ACTIVIDADE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Frequentou e  frequenta  no âmbito de formação e actualização académico-profissional,
múltiplas  actividade  formativas  incluindo  «Cursos»  estando  o  seu  actual  interesse
focalizado em Patologia do Aparelho Locomotor e Recuperação Funcional em Ortopedia e
Traumatologia e Lesões Desportivas.


