
Fotos e Discurso do Dr. Pedro de Moura Reis
por ocasião da comemoração do 30º Aniversário das Jornadas de Medicina Familiar
da Madeira e Continente, realizada no Funchal a 11 de Maio de 2018

Exmos. Senhores Convidados, a esta Sessão de Abertura:
- Presidente da Assembleia Legislativa da RAM - Dr. Tranquada Gomes 
Representado pela Vice-Presidente da Assembleia Legislativa - Dra. Isabel Torres
- Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira - Dr. Miguel Albuquerque  
- Secretário-Regional da Saúde - Dr. Pedro Ramos 
- Presidente do Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos - Dr. António Pedro Freitas  
Representado pela Dra. Ana Paula Almeida Teixeira Mendes
- Presidente da Câmara Municipal do Funchal - Professor Paulo Cafofo 
Representado pelo Vereador Dr. João Vieira
- Presidente do Instituto da Administração da Saúde - Dr. Herberto Jesus
Representado pela Vice-Presidente do Conselho Diretivo - Profª Bruna Gouveia 
- Presidente do Conselho de Administração do SESARAM - Dra. Maria Tomásia Alves  
- Diretora Clínica do SESARAM - Dra. Regina Rodrigues 
- Enfermeira Diretora do SESARAM - Enfª Dalila Freitas 
- Adjunta da Direção Clínica para os CSP do SESARAM - Dra. Catarina Vieira 
- Coordenadora do Internato Complementar de MGF da RAM - Dra. Dolores Quintal 
- Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira - Dr. Roberto Santa Clara 
- Coordenadora Geral do ACES - Dra. Perpétua Ramos

Apresento A V. Exas. os meus respeitosos cumprimentos ao mesmo tempo que exprimo a minha 
gratidão pela vossa presença nesta Cerimónia de Abertura, Comemorativa dos 30 anos das Jornadas 
de Medicina Familiar da Madeira e Continente.

Reunimo-nos hoje aqui na 30ª Edição das mais antigas Jornadas Médicas da Madeira, procurando 
uma vez mais preencher mais uma página no grande e inacabável livro da atualização da Formação 
Médica Contínua em Portugal. 

E por que estas páginas da Formação Médica Contínua vão crescendo e se atualizando testemunho, 
aqui e hoje, o meu mais profundo agradecimento aos 32 oradores convidados, médicos madeirenses 
e do Continente, que aqui estão presentes, trazendo o seu saber e conhecimento, pondo-o ao serviço 
de todos os cerca de 300 colegas de medicina geral e familiar inscritos nesta 30ª Edição das Jornadas, 
entre os quais o Prof. Manuel Carrageta, Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Geronto-
logia e da Fundação Portuguesa de Cardiologia, o Prof. Davide Carvalho, Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia, a Profª Paula Freitas, Presidente da Sociedade Portuguesa para o 
Estudo da Obesidade, o Prof. Raul de Amaral-Marques, distinto pneumologista e Presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Formação Médica Contínua.

Para que este Encontro Formativo e de troca de conhecimentos médicos, se continue a processar com 
o brilho e o impacto na vida profissional dos Médicos Madeirenses, em especial, cumpre-me agrade-
cer às Autoridades Oficiais aqui presentes, pelo carinho e apoio institucional a esta organização 
pós-graduada, tornando-a mais prestigiada e tornando o seu impacto mais vasto, e alargado a toda 
a Região Autónoma da Madeira.

Este ano abrimos com a Palestra de Abertura da Dra. Dolores Quintal, que apresentou um excelente 
trabalho de pesquisa e de revisão sobre “Medicina Geral e Familiar na Madeira: 30 anos depois – 
Evolução e Progressos na Madeira”. Ela terminou o seu trabalho com uma frase do Dr. Alberto João 
Jardim: “Não ficará na História quem tentar empatar o progresso!”. No programa deste ano contamos 
com 25 intervenções de carácter científico, distribuídas por 12 sessões científicas, para além de 29 
posters, da autoria e co-autoria de 91 médicos madeirenses e do Continente.
São números crescentes nestes 30 anos destas Jornadas que nos cumpre realçar! Números que se 
acompanham por um aumento qualitativo no trabalho clínico e no seu impacto formativo e que não 
tenho dúvida alguma de que tem crescido sucessivamente nestes 30 anos de Jornadas, pelo que 
estes números atestam não só a maioridade como também a maturidade, até dos mais jovens 
Autores e oradores da carreira de Medicina Geral e Familiar da Madeira,  que cumpre-me aqui enalte-
cer.
Permitam-me confessar a honra que sinto em estar aqui no meio de vós, hoje nesta edição comemo-
rativa dos 30 anos das Jornadas.
Peço a todos vós, incluindo as Autoridades Oficiais aqui presentes, uma salva de palmas para todos 
estes 32 oradores e 91 médicos de Medicina Geral e Familiar autores e co-autores dos trabalhos 
expostos e dos casos clínicos apresentados nesta 30ª edição das Jornadas!

Caros Colegas e Caros Convidados

Decidi envergar nesta cerimónia, a Medalha e o Cordão da Insígnia Autonómica desta Região da 
Madeira que me foi concedida há 5 anos, neste mesmo local, por resolução do Conselho do Governo 
da Região Autónoma da Madeira pelos Bons Serviços Prestados à Região Autónoma na organização 
deste e de outros Eventos Científicos, como as 5 Bienais de Cardiologia da Madeira e mais recente-
mente as Jornadas de Patologia Respiratória e Imunoalergologia em Medicina Familiar, que tenho 
levado a cabo na Madeira ao longo destes 30 anos.

Decidi usá-lo hoje como testemunho da Honra que tenho em a ter recebido e da inerente Responsab-
ilidade que tenho em continuar a colaborar o melhor que sempre puder, quer na promoção da 
Formação Médica Contínua na Madeira, principalmente dos Médicos de Família, quer na aproximação 
e no diálogo entre estes e os colegas das várias outras especialidades que contribuem para a sua 
formação, como também desejo continuar a promover o intercâmbio e a troca de experiências clíni-
cas entre os médicos da Madeira e os do Continente.

Quem não tem memória não tem futuro! Alguém já o disse, e sinto que é correta esta apreciação.

Recordar, evocar e sentirmo-nos gratos pelo passado e por quem fez parte integrante desse passado, 
(que é nosso e também é deles), é não só lucidez e saudável memória, como, um acto de civismo, 
de humanismo, um reflexo da nossa moral e da nossa ética, que assim desperta em nós o sentido 
profundo do reconhecimento, entenda-se: do nosso agradecimento por quem esteve connosco 
desde a 1ª hora, nos apoiou e tornou a nossa pequena obra numa obra muito maior e muito mais 
valiosa e abrangente.

De que falo e de quem falo?

Estou a evocar e a falar dos primórdios destas Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Madeira e 
Continente as quais nos reúnem hoje aqui no Funchal, como nos reuniram então em 1989, no Fun-
chal na I Jornada realizada em 18 e 19 de Maio desse ano de 1989 no Auditório dos CTT.
Evoco a memória da Presidente de Honra das Jornadas de então, a saudosa Dra. Isabel Lencastre que 
foi Diretora Regional de Saúde Pública da Madeira, que nos deixou prematuramente e a quem presto 
a minha gratidão e saudade, nessa época era Diretor do Hospital Distrital do Funchal, o Dr. Fernando 
Borges aqui presente a quem saúdo.
Presente hoje aqui, 30 anos depois, está o Prof. Doutor Manuel Carrageta o 1º Presidente destas 
Jornadas, hoje Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, a quem saúdo e que 
já então, nessa 1ª edição, moderou uma mesa redonda intitulada “Saúde dos Idosos: Problemática 
Regional da Madeira” na qual intervieram a Dra. Rosa Afonso, distinta médica e presidente destas 
Jornadas, o Dr. Chaves Teixeira, o saudoso Dr. José Guilherme Jordão e o Dr. José Carlos Perdigão, 
futuro Diretor Regional da Saúde. Recordo que nessa 1ª edição o Prof. Manuel Carrageta proferiu a 
conferência “Interface Hospital/Clínica Geral: Os Novos Desafios”. A Dra. Dolores Quintal, a quem 
saúdo, apresentou a Interface Clínica Geral/Cardiologia. Presentes nessa 1ª edição estiveram 
também o saudoso Dr. Ricardo Escórcio, natural da Madeira, bem como os distintos cardiologistas 
madeirenses, também aqui presentes, e a quem saúdo: Dra. Isabel Mendonça, Dr. Martim Diniz, Dr. 
Almada Cardoso. Também o Dr. António Pinto de Almeida, de Lisboa, aqui presente, a quem saúdo e 
que viria a ser co-presidente das mesmas a partir das terceiras Jornadas, sendo então membro dos 
Corpos Diretivos da Ordem dos Médicos e tendo sido o seu 1º representante na Assembleia da Comu-
nidade Europeia dos Médicos de Clínica Geral, apresentou o perfil, que, então se definia, do Médico 
de Clínica Geral na Comunidade Económica Europeia. Através dele, e nessa 1ª Jornada de 1989, veio 
o presidente da Associação Espanhola de Clínica Geral, o Dr. Rodriguez Sendim apresentar as reali-
dades da Clínica Geral em Espanha. Foi uma 1ª edição com um forte impacto no Funchal e nesta 
Região, repercutindo-se por todo o Continente através das quase 2 centenas de médicos que então 
vieram do Continente e das notícias que foram divulgadas pelo principal Jornal médico da época o 
Jornal Notícias Médicas (fundado por meu Pai, o Dr. José Reis Jr.) jornal que perdurou por 41 anos de 
publicações, até 2012, data do falecimento do meu Pai, aos 104 anos de vida.
Para o êxito desta 1ª edição, que agora evoco em curtas passagens, contribuíram muitos outros cole-
gas e não só, pois muito contribuíram as Personalidades que então e durante muitos e frutuosos 
anos constituíram as Entidades Oficiais e Governativas desta progressiva Região Autónoma da Madei-
ra, que então se consolidava no seu crescimento, modernização e no bem estar dos seus cidadãos, 
bem como no visível aperfeiçoamento dos Serviços de Saúde e na crescente valorização dos seus 
Profissionais de Saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.
Todas essas Personalidades foram convidadas para aqui estarem hoje presentes connosco nesta 30ª 
Edição das Jornadas.
Assim, e de aqui cumprimento, saúdo e reverencio com a maior admiração e profunda estima as 
ilustres, notáveis e inesquecíveis Personalidades, quase todas aqui presentes, a quem estas Jornadas 
muito devem da sua existência, do seu prestígio e do seu perdurar no tempo de mais de duas déca-
das e meia, sendo que hoje atingiram a 3ª década!
São eles:
- O Senhor Dr. Alberto João Jardim, Presidente do Governo Regional da Madeira em sucessivos man-
datos durante 3 décadas e meia, fundador da Democracia e da Autonomia Regionais, impulsionador 
da modernidade e da notoriedade e notabilidade desta Região Periférica Europeia no contexto e no 
concerto das Nações que constituem a União Europeia. O meu profundo e público agradecimentos ao 
Dr. Alberto João Jardim, embora estando ausente, pois estas Jornadas muito lhe devem ao longo do 
tempo em que se vêm realizando.

Também com a maior admiração, estima e gratidão, cumprimento outras das grandes Personalidades 
da época:
-  O Dr. Rui Adriano de Freitas, Secretário Regional da Saúde durante vários mandatos até ao início 
deste século, e que nos seus mandatos deu especial relevância ao conceito da promoção da saúde, 
introduzindo programas e acções intersectoriais, ao mesmo tempo que fomentando a corresponsabi-
lização da comunidade e procurando apoiar processos de mudança para enfrentar os desafios do 
século XXI.
- o Sr. João Carlos Abreu, Secretário Regional do Turismo durante múltiplos mandatos, e que 
promoveu a cultura, a cidadania, modernizando a Cidade baixa do Funchal e promovendo o Turismo 
em toda a região.
- O Dr. João Dantas, Presidente da Câmara do Funchal também durante vários mandatos, que sempre 
recebeu com tanta gentileza nos Paços do Conselho os médicos provenientes do Continente.
- A Dra. Conceição Estudante, Secretaria Regional da Saúde, que veio a suceder ao Dr. Rui Adriano e 
que por vários anos foi presente em cerimónias como esta, consolidando a criação do Serviço 
Regional de Saúde assente numa nova filosofia de articulação entre os Cuidados Primários e Hospita-
lares, recordando as suas palavras: “Não há qualidade sem mudança, tal como não deve haver 
mudança sem acréscimo na qualidade”.
Bem como o Dr. Francisco Jardim Ramos, Secretário-Regional da Saúde, que prosseguiu a missão dos 
seus precedentes, sempre presente nestas Jornadas e dando todo o seu apoio.
- E por fim, o Dr. João Faria Nunes, o anterior Secretário-Regional da Saúde, responsável há bem 
pouco tempo pela criação dos ACES na Região Autónoma da Madeira.
Por fim recordo e evoco a figura do saudoso Dr. Nélio Mendonça, presidente da Assembleia Legislati-
va da Madeira e que durante vários dos primeiros anos destas Jornadas as apoiou com o patrocínio 
institucional da Assembleia a que honrada e prestigiadamente presidiu, durante vários anos.
Para todos vós o meu público reconhecimento, e o testemunho do meu profundo sentimento de 
gratidão, pelo permanente apoio institucional a todas as edições destas jornadas durante o tempo 
da vossa governação!
Tenho dito,
Muito obrigado,
Pedro de Moura Reis
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Evolução e Progressos na Madeira”. Ela terminou o seu trabalho com uma frase do Dr. Alberto João 
Jardim: “Não ficará na História quem tentar empatar o progresso!”. No programa deste ano contamos 
com 25 intervenções de carácter científico, distribuídas por 12 sessões científicas, para além de 29 
posters, da autoria e co-autoria de 91 médicos madeirenses e do Continente.
São números crescentes nestes 30 anos destas Jornadas que nos cumpre realçar! Números que se 
acompanham por um aumento qualitativo no trabalho clínico e no seu impacto formativo e que não 
tenho dúvida alguma de que tem crescido sucessivamente nestes 30 anos de Jornadas, pelo que 
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Permitam-me confessar a honra que sinto em estar aqui no meio de vós, hoje nesta edição comemo-
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estes 32 oradores e 91 médicos de Medicina Geral e Familiar autores e co-autores dos trabalhos 
expostos e dos casos clínicos apresentados nesta 30ª edição das Jornadas!

Caros Colegas e Caros Convidados

Decidi envergar nesta cerimónia, a Medalha e o Cordão da Insígnia Autonómica desta Região da 
Madeira que me foi concedida há 5 anos, neste mesmo local, por resolução do Conselho do Governo 
da Região Autónoma da Madeira pelos Bons Serviços Prestados à Região Autónoma na organização 
deste e de outros Eventos Científicos, como as 5 Bienais de Cardiologia da Madeira e mais recente-
mente as Jornadas de Patologia Respiratória e Imunoalergologia em Medicina Familiar, que tenho 
levado a cabo na Madeira ao longo destes 30 anos.

Decidi usá-lo hoje como testemunho da Honra que tenho em a ter recebido e da inerente Responsab-
ilidade que tenho em continuar a colaborar o melhor que sempre puder, quer na promoção da 
Formação Médica Contínua na Madeira, principalmente dos Médicos de Família, quer na aproximação 
e no diálogo entre estes e os colegas das várias outras especialidades que contribuem para a sua 
formação, como também desejo continuar a promover o intercâmbio e a troca de experiências clíni-
cas entre os médicos da Madeira e os do Continente.

Quem não tem memória não tem futuro! Alguém já o disse, e sinto que é correta esta apreciação.

Recordar, evocar e sentirmo-nos gratos pelo passado e por quem fez parte integrante desse passado, 
(que é nosso e também é deles), é não só lucidez e saudável memória, como, um acto de civismo, 
de humanismo, um reflexo da nossa moral e da nossa ética, que assim desperta em nós o sentido 
profundo do reconhecimento, entenda-se: do nosso agradecimento por quem esteve connosco 
desde a 1ª hora, nos apoiou e tornou a nossa pequena obra numa obra muito maior e muito mais 
valiosa e abrangente.

De que falo e de quem falo?

Estou a evocar e a falar dos primórdios destas Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Madeira e 
Continente as quais nos reúnem hoje aqui no Funchal, como nos reuniram então em 1989, no Fun-
chal na I Jornada realizada em 18 e 19 de Maio desse ano de 1989 no Auditório dos CTT.
Evoco a memória da Presidente de Honra das Jornadas de então, a saudosa Dra. Isabel Lencastre que 
foi Diretora Regional de Saúde Pública da Madeira, que nos deixou prematuramente e a quem presto 
a minha gratidão e saudade, nessa época era Diretor do Hospital Distrital do Funchal, o Dr. Fernando 
Borges aqui presente a quem saúdo.
Presente hoje aqui, 30 anos depois, está o Prof. Doutor Manuel Carrageta o 1º Presidente destas 
Jornadas, hoje Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, a quem saúdo e que 
já então, nessa 1ª edição, moderou uma mesa redonda intitulada “Saúde dos Idosos: Problemática 
Regional da Madeira” na qual intervieram a Dra. Rosa Afonso, distinta médica e presidente destas 
Jornadas, o Dr. Chaves Teixeira, o saudoso Dr. José Guilherme Jordão e o Dr. José Carlos Perdigão, 
futuro Diretor Regional da Saúde. Recordo que nessa 1ª edição o Prof. Manuel Carrageta proferiu a 
conferência “Interface Hospital/Clínica Geral: Os Novos Desafios”. A Dra. Dolores Quintal, a quem 
saúdo, apresentou a Interface Clínica Geral/Cardiologia. Presentes nessa 1ª edição estiveram 
também o saudoso Dr. Ricardo Escórcio, natural da Madeira, bem como os distintos cardiologistas 
madeirenses, também aqui presentes, e a quem saúdo: Dra. Isabel Mendonça, Dr. Martim Diniz, Dr. 
Almada Cardoso. Também o Dr. António Pinto de Almeida, de Lisboa, aqui presente, a quem saúdo e 
que viria a ser co-presidente das mesmas a partir das terceiras Jornadas, sendo então membro dos 
Corpos Diretivos da Ordem dos Médicos e tendo sido o seu 1º representante na Assembleia da Comu-
nidade Europeia dos Médicos de Clínica Geral, apresentou o perfil, que, então se definia, do Médico 
de Clínica Geral na Comunidade Económica Europeia. Através dele, e nessa 1ª Jornada de 1989, veio 
o presidente da Associação Espanhola de Clínica Geral, o Dr. Rodriguez Sendim apresentar as reali-
dades da Clínica Geral em Espanha. Foi uma 1ª edição com um forte impacto no Funchal e nesta 
Região, repercutindo-se por todo o Continente através das quase 2 centenas de médicos que então 
vieram do Continente e das notícias que foram divulgadas pelo principal Jornal médico da época o 
Jornal Notícias Médicas (fundado por meu Pai, o Dr. José Reis Jr.) jornal que perdurou por 41 anos de 
publicações, até 2012, data do falecimento do meu Pai, aos 104 anos de vida.
Para o êxito desta 1ª edição, que agora evoco em curtas passagens, contribuíram muitos outros cole-
gas e não só, pois muito contribuíram as Personalidades que então e durante muitos e frutuosos 
anos constituíram as Entidades Oficiais e Governativas desta progressiva Região Autónoma da Madei-
ra, que então se consolidava no seu crescimento, modernização e no bem estar dos seus cidadãos, 
bem como no visível aperfeiçoamento dos Serviços de Saúde e na crescente valorização dos seus 
Profissionais de Saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.
Todas essas Personalidades foram convidadas para aqui estarem hoje presentes connosco nesta 30ª 
Edição das Jornadas.
Assim, e de aqui cumprimento, saúdo e reverencio com a maior admiração e profunda estima as 
ilustres, notáveis e inesquecíveis Personalidades, quase todas aqui presentes, a quem estas Jornadas 
muito devem da sua existência, do seu prestígio e do seu perdurar no tempo de mais de duas déca-
das e meia, sendo que hoje atingiram a 3ª década!
São eles:
- O Senhor Dr. Alberto João Jardim, Presidente do Governo Regional da Madeira em sucessivos man-
datos durante 3 décadas e meia, fundador da Democracia e da Autonomia Regionais, impulsionador 
da modernidade e da notoriedade e notabilidade desta Região Periférica Europeia no contexto e no 
concerto das Nações que constituem a União Europeia. O meu profundo e público agradecimentos ao 
Dr. Alberto João Jardim, embora estando ausente, pois estas Jornadas muito lhe devem ao longo do 
tempo em que se vêm realizando.

Também com a maior admiração, estima e gratidão, cumprimento outras das grandes Personalidades 
da época:
-  O Dr. Rui Adriano de Freitas, Secretário Regional da Saúde durante vários mandatos até ao início 
deste século, e que nos seus mandatos deu especial relevância ao conceito da promoção da saúde, 
introduzindo programas e acções intersectoriais, ao mesmo tempo que fomentando a corresponsabi-
lização da comunidade e procurando apoiar processos de mudança para enfrentar os desafios do 
século XXI.
- o Sr. João Carlos Abreu, Secretário Regional do Turismo durante múltiplos mandatos, e que 
promoveu a cultura, a cidadania, modernizando a Cidade baixa do Funchal e promovendo o Turismo 
em toda a região.
- O Dr. João Dantas, Presidente da Câmara do Funchal também durante vários mandatos, que sempre 
recebeu com tanta gentileza nos Paços do Conselho os médicos provenientes do Continente.
- A Dra. Conceição Estudante, Secretaria Regional da Saúde, que veio a suceder ao Dr. Rui Adriano e 
que por vários anos foi presente em cerimónias como esta, consolidando a criação do Serviço 
Regional de Saúde assente numa nova filosofia de articulação entre os Cuidados Primários e Hospita-
lares, recordando as suas palavras: “Não há qualidade sem mudança, tal como não deve haver 
mudança sem acréscimo na qualidade”.
Bem como o Dr. Francisco Jardim Ramos, Secretário-Regional da Saúde, que prosseguiu a missão dos 
seus precedentes, sempre presente nestas Jornadas e dando todo o seu apoio.
- E por fim, o Dr. João Faria Nunes, o anterior Secretário-Regional da Saúde, responsável há bem 
pouco tempo pela criação dos ACES na Região Autónoma da Madeira.
Por fim recordo e evoco a figura do saudoso Dr. Nélio Mendonça, presidente da Assembleia Legislati-
va da Madeira e que durante vários dos primeiros anos destas Jornadas as apoiou com o patrocínio 
institucional da Assembleia a que honrada e prestigiadamente presidiu, durante vários anos.
Para todos vós o meu público reconhecimento, e o testemunho do meu profundo sentimento de 
gratidão, pelo permanente apoio institucional a todas as edições destas jornadas durante o tempo 
da vossa governação!
Tenho dito,
Muito obrigado,
Pedro de Moura Reis
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Fotos e Discurso do Dr. Pedro de Moura Reis
por ocasião da comemoração do 30º Aniversário das Jornadas de Medicina Familiar
da Madeira e Continente, realizada no Funchal a 11 de Maio de 2018

Exmos. Senhores Convidados, a esta Sessão de Abertura:
- Presidente da Assembleia Legislativa da RAM - Dr. Tranquada Gomes 
Representado pela Vice-Presidente da Assembleia Legislativa - Dra. Isabel Torres
- Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira - Dr. Miguel Albuquerque  
- Secretário-Regional da Saúde - Dr. Pedro Ramos 
- Presidente do Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos - Dr. António Pedro Freitas  
Representado pela Dra. Ana Paula Almeida Teixeira Mendes
- Presidente da Câmara Municipal do Funchal - Professor Paulo Cafofo 
Representado pelo Vereador Dr. João Vieira
- Presidente do Instituto da Administração da Saúde - Dr. Herberto Jesus
Representado pela Vice-Presidente do Conselho Diretivo - Profª Bruna Gouveia 
- Presidente do Conselho de Administração do SESARAM - Dra. Maria Tomásia Alves  
- Diretora Clínica do SESARAM - Dra. Regina Rodrigues 
- Enfermeira Diretora do SESARAM - Enfª Dalila Freitas 
- Adjunta da Direção Clínica para os CSP do SESARAM - Dra. Catarina Vieira 
- Coordenadora do Internato Complementar de MGF da RAM - Dra. Dolores Quintal 
- Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira - Dr. Roberto Santa Clara 
- Coordenadora Geral do ACES - Dra. Perpétua Ramos

Apresento A V. Exas. os meus respeitosos cumprimentos ao mesmo tempo que exprimo a minha 
gratidão pela vossa presença nesta Cerimónia de Abertura, Comemorativa dos 30 anos das Jornadas 
de Medicina Familiar da Madeira e Continente.

Reunimo-nos hoje aqui na 30ª Edição das mais antigas Jornadas Médicas da Madeira, procurando 
uma vez mais preencher mais uma página no grande e inacabável livro da atualização da Formação 
Médica Contínua em Portugal. 

E por que estas páginas da Formação Médica Contínua vão crescendo e se atualizando testemunho, 
aqui e hoje, o meu mais profundo agradecimento aos 32 oradores convidados, médicos madeirenses 
e do Continente, que aqui estão presentes, trazendo o seu saber e conhecimento, pondo-o ao serviço 
de todos os cerca de 300 colegas de medicina geral e familiar inscritos nesta 30ª Edição das Jornadas, 
entre os quais o Prof. Manuel Carrageta, Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Geronto-
logia e da Fundação Portuguesa de Cardiologia, o Prof. Davide Carvalho, Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia, a Profª Paula Freitas, Presidente da Sociedade Portuguesa para o 
Estudo da Obesidade, o Prof. Raul de Amaral-Marques, distinto pneumologista e Presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Formação Médica Contínua.

Para que este Encontro Formativo e de troca de conhecimentos médicos, se continue a processar com 
o brilho e o impacto na vida profissional dos Médicos Madeirenses, em especial, cumpre-me agrade-
cer às Autoridades Oficiais aqui presentes, pelo carinho e apoio institucional a esta organização 
pós-graduada, tornando-a mais prestigiada e tornando o seu impacto mais vasto, e alargado a toda 
a Região Autónoma da Madeira.

Este ano abrimos com a Palestra de Abertura da Dra. Dolores Quintal, que apresentou um excelente 
trabalho de pesquisa e de revisão sobre “Medicina Geral e Familiar na Madeira: 30 anos depois – 
Evolução e Progressos na Madeira”. Ela terminou o seu trabalho com uma frase do Dr. Alberto João 
Jardim: “Não ficará na História quem tentar empatar o progresso!”. No programa deste ano contamos 
com 25 intervenções de carácter científico, distribuídas por 12 sessões científicas, para além de 29 
posters, da autoria e co-autoria de 91 médicos madeirenses e do Continente.
São números crescentes nestes 30 anos destas Jornadas que nos cumpre realçar! Números que se 
acompanham por um aumento qualitativo no trabalho clínico e no seu impacto formativo e que não 
tenho dúvida alguma de que tem crescido sucessivamente nestes 30 anos de Jornadas, pelo que 
estes números atestam não só a maioridade como também a maturidade, até dos mais jovens 
Autores e oradores da carreira de Medicina Geral e Familiar da Madeira,  que cumpre-me aqui enalte-
cer.
Permitam-me confessar a honra que sinto em estar aqui no meio de vós, hoje nesta edição comemo-
rativa dos 30 anos das Jornadas.
Peço a todos vós, incluindo as Autoridades Oficiais aqui presentes, uma salva de palmas para todos 
estes 32 oradores e 91 médicos de Medicina Geral e Familiar autores e co-autores dos trabalhos 
expostos e dos casos clínicos apresentados nesta 30ª edição das Jornadas!

Caros Colegas e Caros Convidados

Decidi envergar nesta cerimónia, a Medalha e o Cordão da Insígnia Autonómica desta Região da 
Madeira que me foi concedida há 5 anos, neste mesmo local, por resolução do Conselho do Governo 
da Região Autónoma da Madeira pelos Bons Serviços Prestados à Região Autónoma na organização 
deste e de outros Eventos Científicos, como as 5 Bienais de Cardiologia da Madeira e mais recente-
mente as Jornadas de Patologia Respiratória e Imunoalergologia em Medicina Familiar, que tenho 
levado a cabo na Madeira ao longo destes 30 anos.

Decidi usá-lo hoje como testemunho da Honra que tenho em a ter recebido e da inerente Responsab-
ilidade que tenho em continuar a colaborar o melhor que sempre puder, quer na promoção da 
Formação Médica Contínua na Madeira, principalmente dos Médicos de Família, quer na aproximação 
e no diálogo entre estes e os colegas das várias outras especialidades que contribuem para a sua 
formação, como também desejo continuar a promover o intercâmbio e a troca de experiências clíni-
cas entre os médicos da Madeira e os do Continente.

Quem não tem memória não tem futuro! Alguém já o disse, e sinto que é correta esta apreciação.

Recordar, evocar e sentirmo-nos gratos pelo passado e por quem fez parte integrante desse passado, 
(que é nosso e também é deles), é não só lucidez e saudável memória, como, um acto de civismo, 
de humanismo, um reflexo da nossa moral e da nossa ética, que assim desperta em nós o sentido 
profundo do reconhecimento, entenda-se: do nosso agradecimento por quem esteve connosco 
desde a 1ª hora, nos apoiou e tornou a nossa pequena obra numa obra muito maior e muito mais 
valiosa e abrangente.

De que falo e de quem falo?

Estou a evocar e a falar dos primórdios destas Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Madeira e 
Continente as quais nos reúnem hoje aqui no Funchal, como nos reuniram então em 1989, no Fun-
chal na I Jornada realizada em 18 e 19 de Maio desse ano de 1989 no Auditório dos CTT.
Evoco a memória da Presidente de Honra das Jornadas de então, a saudosa Dra. Isabel Lencastre que 
foi Diretora Regional de Saúde Pública da Madeira, que nos deixou prematuramente e a quem presto 
a minha gratidão e saudade, nessa época era Diretor do Hospital Distrital do Funchal, o Dr. Fernando 
Borges aqui presente a quem saúdo.
Presente hoje aqui, 30 anos depois, está o Prof. Doutor Manuel Carrageta o 1º Presidente destas 
Jornadas, hoje Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, a quem saúdo e que 
já então, nessa 1ª edição, moderou uma mesa redonda intitulada “Saúde dos Idosos: Problemática 
Regional da Madeira” na qual intervieram a Dra. Rosa Afonso, distinta médica e presidente destas 
Jornadas, o Dr. Chaves Teixeira, o saudoso Dr. José Guilherme Jordão e o Dr. José Carlos Perdigão, 
futuro Diretor Regional da Saúde. Recordo que nessa 1ª edição o Prof. Manuel Carrageta proferiu a 
conferência “Interface Hospital/Clínica Geral: Os Novos Desafios”. A Dra. Dolores Quintal, a quem 
saúdo, apresentou a Interface Clínica Geral/Cardiologia. Presentes nessa 1ª edição estiveram 
também o saudoso Dr. Ricardo Escórcio, natural da Madeira, bem como os distintos cardiologistas 
madeirenses, também aqui presentes, e a quem saúdo: Dra. Isabel Mendonça, Dr. Martim Diniz, Dr. 
Almada Cardoso. Também o Dr. António Pinto de Almeida, de Lisboa, aqui presente, a quem saúdo e 
que viria a ser co-presidente das mesmas a partir das terceiras Jornadas, sendo então membro dos 
Corpos Diretivos da Ordem dos Médicos e tendo sido o seu 1º representante na Assembleia da Comu-
nidade Europeia dos Médicos de Clínica Geral, apresentou o perfil, que, então se definia, do Médico 
de Clínica Geral na Comunidade Económica Europeia. Através dele, e nessa 1ª Jornada de 1989, veio 
o presidente da Associação Espanhola de Clínica Geral, o Dr. Rodriguez Sendim apresentar as reali-
dades da Clínica Geral em Espanha. Foi uma 1ª edição com um forte impacto no Funchal e nesta 
Região, repercutindo-se por todo o Continente através das quase 2 centenas de médicos que então 
vieram do Continente e das notícias que foram divulgadas pelo principal Jornal médico da época o 
Jornal Notícias Médicas (fundado por meu Pai, o Dr. José Reis Jr.) jornal que perdurou por 41 anos de 
publicações, até 2012, data do falecimento do meu Pai, aos 104 anos de vida.
Para o êxito desta 1ª edição, que agora evoco em curtas passagens, contribuíram muitos outros cole-
gas e não só, pois muito contribuíram as Personalidades que então e durante muitos e frutuosos 
anos constituíram as Entidades Oficiais e Governativas desta progressiva Região Autónoma da Madei-
ra, que então se consolidava no seu crescimento, modernização e no bem estar dos seus cidadãos, 
bem como no visível aperfeiçoamento dos Serviços de Saúde e na crescente valorização dos seus 
Profissionais de Saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.
Todas essas Personalidades foram convidadas para aqui estarem hoje presentes connosco nesta 30ª 
Edição das Jornadas.
Assim, e de aqui cumprimento, saúdo e reverencio com a maior admiração e profunda estima as 
ilustres, notáveis e inesquecíveis Personalidades, quase todas aqui presentes, a quem estas Jornadas 
muito devem da sua existência, do seu prestígio e do seu perdurar no tempo de mais de duas déca-
das e meia, sendo que hoje atingiram a 3ª década!
São eles:
- O Senhor Dr. Alberto João Jardim, Presidente do Governo Regional da Madeira em sucessivos man-
datos durante 3 décadas e meia, fundador da Democracia e da Autonomia Regionais, impulsionador 
da modernidade e da notoriedade e notabilidade desta Região Periférica Europeia no contexto e no 
concerto das Nações que constituem a União Europeia. O meu profundo e público agradecimentos ao 
Dr. Alberto João Jardim, embora estando ausente, pois estas Jornadas muito lhe devem ao longo do 
tempo em que se vêm realizando.

Também com a maior admiração, estima e gratidão, cumprimento outras das grandes Personalidades 
da época:
-  O Dr. Rui Adriano de Freitas, Secretário Regional da Saúde durante vários mandatos até ao início 
deste século, e que nos seus mandatos deu especial relevância ao conceito da promoção da saúde, 
introduzindo programas e acções intersectoriais, ao mesmo tempo que fomentando a corresponsabi-
lização da comunidade e procurando apoiar processos de mudança para enfrentar os desafios do 
século XXI.
- o Sr. João Carlos Abreu, Secretário Regional do Turismo durante múltiplos mandatos, e que 
promoveu a cultura, a cidadania, modernizando a Cidade baixa do Funchal e promovendo o Turismo 
em toda a região.
- O Dr. João Dantas, Presidente da Câmara do Funchal também durante vários mandatos, que sempre 
recebeu com tanta gentileza nos Paços do Conselho os médicos provenientes do Continente.
- A Dra. Conceição Estudante, Secretaria Regional da Saúde, que veio a suceder ao Dr. Rui Adriano e 
que por vários anos foi presente em cerimónias como esta, consolidando a criação do Serviço 
Regional de Saúde assente numa nova filosofia de articulação entre os Cuidados Primários e Hospita-
lares, recordando as suas palavras: “Não há qualidade sem mudança, tal como não deve haver 
mudança sem acréscimo na qualidade”.
Bem como o Dr. Francisco Jardim Ramos, Secretário-Regional da Saúde, que prosseguiu a missão dos 
seus precedentes, sempre presente nestas Jornadas e dando todo o seu apoio.
- E por fim, o Dr. João Faria Nunes, o anterior Secretário-Regional da Saúde, responsável há bem 
pouco tempo pela criação dos ACES na Região Autónoma da Madeira.
Por fim recordo e evoco a figura do saudoso Dr. Nélio Mendonça, presidente da Assembleia Legislati-
va da Madeira e que durante vários dos primeiros anos destas Jornadas as apoiou com o patrocínio 
institucional da Assembleia a que honrada e prestigiadamente presidiu, durante vários anos.
Para todos vós o meu público reconhecimento, e o testemunho do meu profundo sentimento de 
gratidão, pelo permanente apoio institucional a todas as edições destas jornadas durante o tempo 
da vossa governação!
Tenho dito,
Muito obrigado,
Pedro de Moura Reis
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Fotos e Discurso do Dr. Pedro de Moura Reis
por ocasião da comemoração do 30º Aniversário das Jornadas de Medicina Familiar
da Madeira e Continente, realizada no Funchal a 11 de Maio de 2018

Exmos. Senhores Convidados, a esta Sessão de Abertura:
- Presidente da Assembleia Legislativa da RAM - Dr. Tranquada Gomes 
Representado pela Vice-Presidente da Assembleia Legislativa - Dra. Isabel Torres
- Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira - Dr. Miguel Albuquerque  
- Secretário-Regional da Saúde - Dr. Pedro Ramos 
- Presidente do Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos - Dr. António Pedro Freitas  
Representado pela Dra. Ana Paula Almeida Teixeira Mendes
- Presidente da Câmara Municipal do Funchal - Professor Paulo Cafofo 
Representado pelo Vereador Dr. João Vieira
- Presidente do Instituto da Administração da Saúde - Dr. Herberto Jesus
Representado pela Vice-Presidente do Conselho Diretivo - Profª Bruna Gouveia 
- Presidente do Conselho de Administração do SESARAM - Dra. Maria Tomásia Alves  
- Diretora Clínica do SESARAM - Dra. Regina Rodrigues 
- Enfermeira Diretora do SESARAM - Enfª Dalila Freitas 
- Adjunta da Direção Clínica para os CSP do SESARAM - Dra. Catarina Vieira 
- Coordenadora do Internato Complementar de MGF da RAM - Dra. Dolores Quintal 
- Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira - Dr. Roberto Santa Clara 
- Coordenadora Geral do ACES - Dra. Perpétua Ramos

Apresento A V. Exas. os meus respeitosos cumprimentos ao mesmo tempo que exprimo a minha 
gratidão pela vossa presença nesta Cerimónia de Abertura, Comemorativa dos 30 anos das Jornadas 
de Medicina Familiar da Madeira e Continente.

Reunimo-nos hoje aqui na 30ª Edição das mais antigas Jornadas Médicas da Madeira, procurando 
uma vez mais preencher mais uma página no grande e inacabável livro da atualização da Formação 
Médica Contínua em Portugal. 

E por que estas páginas da Formação Médica Contínua vão crescendo e se atualizando testemunho, 
aqui e hoje, o meu mais profundo agradecimento aos 32 oradores convidados, médicos madeirenses 
e do Continente, que aqui estão presentes, trazendo o seu saber e conhecimento, pondo-o ao serviço 
de todos os cerca de 300 colegas de medicina geral e familiar inscritos nesta 30ª Edição das Jornadas, 
entre os quais o Prof. Manuel Carrageta, Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Geronto-
logia e da Fundação Portuguesa de Cardiologia, o Prof. Davide Carvalho, Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia, a Profª Paula Freitas, Presidente da Sociedade Portuguesa para o 
Estudo da Obesidade, o Prof. Raul de Amaral-Marques, distinto pneumologista e Presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Formação Médica Contínua.

Para que este Encontro Formativo e de troca de conhecimentos médicos, se continue a processar com 
o brilho e o impacto na vida profissional dos Médicos Madeirenses, em especial, cumpre-me agrade-
cer às Autoridades Oficiais aqui presentes, pelo carinho e apoio institucional a esta organização 
pós-graduada, tornando-a mais prestigiada e tornando o seu impacto mais vasto, e alargado a toda 
a Região Autónoma da Madeira.

Este ano abrimos com a Palestra de Abertura da Dra. Dolores Quintal, que apresentou um excelente 
trabalho de pesquisa e de revisão sobre “Medicina Geral e Familiar na Madeira: 30 anos depois – 
Evolução e Progressos na Madeira”. Ela terminou o seu trabalho com uma frase do Dr. Alberto João 
Jardim: “Não ficará na História quem tentar empatar o progresso!”. No programa deste ano contamos 
com 25 intervenções de carácter científico, distribuídas por 12 sessões científicas, para além de 29 
posters, da autoria e co-autoria de 91 médicos madeirenses e do Continente.
São números crescentes nestes 30 anos destas Jornadas que nos cumpre realçar! Números que se 
acompanham por um aumento qualitativo no trabalho clínico e no seu impacto formativo e que não 
tenho dúvida alguma de que tem crescido sucessivamente nestes 30 anos de Jornadas, pelo que 
estes números atestam não só a maioridade como também a maturidade, até dos mais jovens 
Autores e oradores da carreira de Medicina Geral e Familiar da Madeira,  que cumpre-me aqui enalte-
cer.
Permitam-me confessar a honra que sinto em estar aqui no meio de vós, hoje nesta edição comemo-
rativa dos 30 anos das Jornadas.
Peço a todos vós, incluindo as Autoridades Oficiais aqui presentes, uma salva de palmas para todos 
estes 32 oradores e 91 médicos de Medicina Geral e Familiar autores e co-autores dos trabalhos 
expostos e dos casos clínicos apresentados nesta 30ª edição das Jornadas!

Caros Colegas e Caros Convidados

Decidi envergar nesta cerimónia, a Medalha e o Cordão da Insígnia Autonómica desta Região da 
Madeira que me foi concedida há 5 anos, neste mesmo local, por resolução do Conselho do Governo 
da Região Autónoma da Madeira pelos Bons Serviços Prestados à Região Autónoma na organização 
deste e de outros Eventos Científicos, como as 5 Bienais de Cardiologia da Madeira e mais recente-
mente as Jornadas de Patologia Respiratória e Imunoalergologia em Medicina Familiar, que tenho 
levado a cabo na Madeira ao longo destes 30 anos.

Decidi usá-lo hoje como testemunho da Honra que tenho em a ter recebido e da inerente Responsab-
ilidade que tenho em continuar a colaborar o melhor que sempre puder, quer na promoção da 
Formação Médica Contínua na Madeira, principalmente dos Médicos de Família, quer na aproximação 
e no diálogo entre estes e os colegas das várias outras especialidades que contribuem para a sua 
formação, como também desejo continuar a promover o intercâmbio e a troca de experiências clíni-
cas entre os médicos da Madeira e os do Continente.

Quem não tem memória não tem futuro! Alguém já o disse, e sinto que é correta esta apreciação.

Recordar, evocar e sentirmo-nos gratos pelo passado e por quem fez parte integrante desse passado, 
(que é nosso e também é deles), é não só lucidez e saudável memória, como, um acto de civismo, 
de humanismo, um reflexo da nossa moral e da nossa ética, que assim desperta em nós o sentido 
profundo do reconhecimento, entenda-se: do nosso agradecimento por quem esteve connosco 
desde a 1ª hora, nos apoiou e tornou a nossa pequena obra numa obra muito maior e muito mais 
valiosa e abrangente.

De que falo e de quem falo?

Estou a evocar e a falar dos primórdios destas Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Madeira e 
Continente as quais nos reúnem hoje aqui no Funchal, como nos reuniram então em 1989, no Fun-
chal na I Jornada realizada em 18 e 19 de Maio desse ano de 1989 no Auditório dos CTT.
Evoco a memória da Presidente de Honra das Jornadas de então, a saudosa Dra. Isabel Lencastre que 
foi Diretora Regional de Saúde Pública da Madeira, que nos deixou prematuramente e a quem presto 
a minha gratidão e saudade, nessa época era Diretor do Hospital Distrital do Funchal, o Dr. Fernando 
Borges aqui presente a quem saúdo.
Presente hoje aqui, 30 anos depois, está o Prof. Doutor Manuel Carrageta o 1º Presidente destas 
Jornadas, hoje Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, a quem saúdo e que 
já então, nessa 1ª edição, moderou uma mesa redonda intitulada “Saúde dos Idosos: Problemática 
Regional da Madeira” na qual intervieram a Dra. Rosa Afonso, distinta médica e presidente destas 
Jornadas, o Dr. Chaves Teixeira, o saudoso Dr. José Guilherme Jordão e o Dr. José Carlos Perdigão, 
futuro Diretor Regional da Saúde. Recordo que nessa 1ª edição o Prof. Manuel Carrageta proferiu a 
conferência “Interface Hospital/Clínica Geral: Os Novos Desafios”. A Dra. Dolores Quintal, a quem 
saúdo, apresentou a Interface Clínica Geral/Cardiologia. Presentes nessa 1ª edição estiveram 
também o saudoso Dr. Ricardo Escórcio, natural da Madeira, bem como os distintos cardiologistas 
madeirenses, também aqui presentes, e a quem saúdo: Dra. Isabel Mendonça, Dr. Martim Diniz, Dr. 
Almada Cardoso. Também o Dr. António Pinto de Almeida, de Lisboa, aqui presente, a quem saúdo e 
que viria a ser co-presidente das mesmas a partir das terceiras Jornadas, sendo então membro dos 
Corpos Diretivos da Ordem dos Médicos e tendo sido o seu 1º representante na Assembleia da Comu-
nidade Europeia dos Médicos de Clínica Geral, apresentou o perfil, que, então se definia, do Médico 
de Clínica Geral na Comunidade Económica Europeia. Através dele, e nessa 1ª Jornada de 1989, veio 
o presidente da Associação Espanhola de Clínica Geral, o Dr. Rodriguez Sendim apresentar as reali-
dades da Clínica Geral em Espanha. Foi uma 1ª edição com um forte impacto no Funchal e nesta 
Região, repercutindo-se por todo o Continente através das quase 2 centenas de médicos que então 
vieram do Continente e das notícias que foram divulgadas pelo principal Jornal médico da época o 
Jornal Notícias Médicas (fundado por meu Pai, o Dr. José Reis Jr.) jornal que perdurou por 41 anos de 
publicações, até 2012, data do falecimento do meu Pai, aos 104 anos de vida.
Para o êxito desta 1ª edição, que agora evoco em curtas passagens, contribuíram muitos outros cole-
gas e não só, pois muito contribuíram as Personalidades que então e durante muitos e frutuosos 
anos constituíram as Entidades Oficiais e Governativas desta progressiva Região Autónoma da Madei-
ra, que então se consolidava no seu crescimento, modernização e no bem estar dos seus cidadãos, 
bem como no visível aperfeiçoamento dos Serviços de Saúde e na crescente valorização dos seus 
Profissionais de Saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.
Todas essas Personalidades foram convidadas para aqui estarem hoje presentes connosco nesta 30ª 
Edição das Jornadas.
Assim, e de aqui cumprimento, saúdo e reverencio com a maior admiração e profunda estima as 
ilustres, notáveis e inesquecíveis Personalidades, quase todas aqui presentes, a quem estas Jornadas 
muito devem da sua existência, do seu prestígio e do seu perdurar no tempo de mais de duas déca-
das e meia, sendo que hoje atingiram a 3ª década!
São eles:
- O Senhor Dr. Alberto João Jardim, Presidente do Governo Regional da Madeira em sucessivos man-
datos durante 3 décadas e meia, fundador da Democracia e da Autonomia Regionais, impulsionador 
da modernidade e da notoriedade e notabilidade desta Região Periférica Europeia no contexto e no 
concerto das Nações que constituem a União Europeia. O meu profundo e público agradecimentos ao 
Dr. Alberto João Jardim, embora estando ausente, pois estas Jornadas muito lhe devem ao longo do 
tempo em que se vêm realizando.

Também com a maior admiração, estima e gratidão, cumprimento outras das grandes Personalidades 
da época:
-  O Dr. Rui Adriano de Freitas, Secretário Regional da Saúde durante vários mandatos até ao início 
deste século, e que nos seus mandatos deu especial relevância ao conceito da promoção da saúde, 
introduzindo programas e acções intersectoriais, ao mesmo tempo que fomentando a corresponsabi-
lização da comunidade e procurando apoiar processos de mudança para enfrentar os desafios do 
século XXI.
- o Sr. João Carlos Abreu, Secretário Regional do Turismo durante múltiplos mandatos, e que 
promoveu a cultura, a cidadania, modernizando a Cidade baixa do Funchal e promovendo o Turismo 
em toda a região.
- O Dr. João Dantas, Presidente da Câmara do Funchal também durante vários mandatos, que sempre 
recebeu com tanta gentileza nos Paços do Conselho os médicos provenientes do Continente.
- A Dra. Conceição Estudante, Secretaria Regional da Saúde, que veio a suceder ao Dr. Rui Adriano e 
que por vários anos foi presente em cerimónias como esta, consolidando a criação do Serviço 
Regional de Saúde assente numa nova filosofia de articulação entre os Cuidados Primários e Hospita-
lares, recordando as suas palavras: “Não há qualidade sem mudança, tal como não deve haver 
mudança sem acréscimo na qualidade”.
Bem como o Dr. Francisco Jardim Ramos, Secretário-Regional da Saúde, que prosseguiu a missão dos 
seus precedentes, sempre presente nestas Jornadas e dando todo o seu apoio.
- E por fim, o Dr. João Faria Nunes, o anterior Secretário-Regional da Saúde, responsável há bem 
pouco tempo pela criação dos ACES na Região Autónoma da Madeira.
Por fim recordo e evoco a figura do saudoso Dr. Nélio Mendonça, presidente da Assembleia Legislati-
va da Madeira e que durante vários dos primeiros anos destas Jornadas as apoiou com o patrocínio 
institucional da Assembleia a que honrada e prestigiadamente presidiu, durante vários anos.
Para todos vós o meu público reconhecimento, e o testemunho do meu profundo sentimento de 
gratidão, pelo permanente apoio institucional a todas as edições destas jornadas durante o tempo 
da vossa governação!
Tenho dito,
Muito obrigado,
Pedro de Moura Reis
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