
 
 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HISTORIAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

(Secção da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa) 

 

A Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia (SPGG) foi fundada em 1951, pelo médico Dr. José 

Reis Jr. em sessão (11ª sessão – secção de geriatria) realizada em 22 de Maio, na Sociedade das 

Ciências Médicas de Lisboa (SCML), presidida pelo Prof. Costa-Sacadura. 

Desde então, a Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia (SPGG) esteve sempre representada 

até meados da década de 80 pelo seu Fundador Dr. José Reis Jr. em todos os Congressos Mundiais, 

organizados pela International Association of Gerontology, da qual o Dr. José Reis Jr. foi um dos 

fundadores e membro do seu Conselho Diretivo (The I.A.G, A Chronicle – 1950-1986, Shock, W. 

Nathan). 

No início da década de 80, precisamente em Outubro de 1980, deu-se início à realização anual, até 

hoje, do Congresso Português de Geriatria e Gerontologia. 
 

1950 – Em Maio, o Dr. José Reis Jr. participa e faz parte da Mesa da Sessão de Abertura do                        

I Congresso Espanhol de Geriatria, em Barcelona, presidido pelo Prof. Gregório Marañon e a 

convite deste. Também a seu convite visita em Madrid o seu Serviço de Patologia Médica e a 1a 

Consulta Externa de Geriatria. É o único médico português presente. 

Em Julho do mesmo ano, participa em Liège, na Bélgica, no I Congresso Internacional de 

Gerontologia presidido pelo Prof. L. Brull e é convidado a fazer parte do Conselho Directivo 

Fundador da International Association of Gerontology (IAG). Foi o único médico português 

presente. Foram 113 os médicos participantes neste congresso pioneiro internacional, estando 

representados 14 países: Bélgica (32 participantes), Itália (24), Holanda (11), Reino Unido (11), USA 

(9), Suécia (9), França (7), Dinamarca (2), Suíça (2), Espanha (2), Portugal (1), Irlanda (1), Finlândia(1) 

e Canadá (1). Neste congresso começa efetivamente a Era Moderna e Científica da Geriatria. 
 

1951 – Assim, logo no ano seguinte, em 1951, funda em Lisboa a Sociedade Portuguesa de 

Geriatria, como secção da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa (SCML), em 22 de Maio de 

1951 e o presidente da SCML, Prof. Costa-Sacadura, faz a Alocução Inaugural da Secção de 

Geriatria da SCML, nesse dia instituída. O Prof. Costa-Sacadura era então já considerado, em 

Portugal, um pioneiro da medicina social, tendo defendido enquanto Presidente da SCML, a necessidade 

de se estudar a Sociologia relacionando-a com a Medicina. 

Nessa sessão, o Dr. José Reis Jr. apresentou a comunicação “História da Geriatria através 

dos tempos”. 

Ainda nessa sessão, o 2º secretário da SCML, Dr. Fernando Correia afirmou: “Surgiu em Portugal um 

jovem médico, o Dr. José Reis Jr., que começou a interessar-se pelo assunto da gerontologia, e que 

representou Portugal (em 1950) neste novo movimento médico. Se isto é para jovens, é para que, 

parece, consigam evitar a velhice precoce com todas as suas consequências! O Instituto Central de 



 
 

  

Higiene presente nesta sessão da SCML, não podia deixar de se interessar pelo assunto. Felicita-se 

finalmente o presidente da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, Prof. Costa-Sacadura por esta 

iniciativa”. Acta da 11ª Sessão (secção de geriatria) de 22 de Maio de 1951, da SCML.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Congresso de Gerontologia, em Lisboa, 1951 

Da esquerda para a direita: Prof. Jean Huet, Prof. Costa-Sacadura, Dr. José Reis Jr., 

Dr. Diogo Furtado, Prof. Cordeiro Ferreira e Dr. Almerindo Lessa. 

 

O Dr. José Reis Jr. organiza então, pouco depois, em Lisboa, o primeiro Congresso de 

Gerontologia, onde se realizam diversas sessões científicas para as quais convida, entre outros, o 

médico francês Prof. Jean Huet (geriatra de Paris) e os Drs. Almerindo Lessa, Diogo Furtado e os Profs. 

Costa-Sacadura e Cordeiro Ferreira. 

 

Nessa ocasião, o Dr. José Reis Jr. procura reunir os médicos interessados em constituírem os corpos 

gerentes da recém criada sociedade. Fica adiada a reunião destes para data a indicar e o assunto 

continua sempre adiado, sem conclusão efetiva. 



 
 

 

Ainda no ano de 1951 participa no II Congresso 

da International Association of  Gerontology 

em St. Louis, no Missouri, EUA, presidido pelo Dr. 

Edmund Cawdry, grande pioneiro da Geriatria, 

autor do tratado “Problems of Ageing” de 1939. 

Apresenta o trabalho original “Inhibitory 

action of lipotrophic factors in experimental 

atherosclerosis of the rabbits produced by 

cholesterol feeding”. Aí conhece também o já 

célebre cardiologista de Harvard, Prof. Paul White 

e estabelece com ele relações profissionais e de 

amizade, convidando-o alguns anos depois a visitar Lisboa.   

Frequenta nesse mesmo ano de 1951 o Curso de 

Geriatria da Universidade de Colúmbia em Nova 

Iorque, realizado no Mount Sinai Hospital e na Home 

of Aged and Infirm Hebrews. A Universidade de Colúmbia 

era nesse ano presidida pelo General Dwight Eisenhower 

que mais tarde, em 1953, foi Presidente do EUA. Visita 

também o “Institute of Physical Medicine and Reabilitation” 

da Universidade Bellevue Medical Center, dirigido pelo 

célebre fisiatra Prof. Howard Rusk, que anos mais tarde 

o visita na viagem que efetua a Portugal.  

 

1954 – Participa no III Congresso da I.A 

Gerontology, em Londres, sob a presidência 

do  Dr. Sheldon, com receção na Câmara dos 

Lordes a convite de Lord Amulree, também ele 

médico pioneiro da geriatria inglesa.   

O Dr. José Reis Jr. continua sozinho a frequentar 

os congressos internacionais de gerontologia 

sem conseguir reunir, entre os médicos 

nacionais, cultores da geriatria e da 

gerontologia que quisessem agregar-se em 

torno da SPG, fundada 3 anos antes. 

 



 
 

  

1955 - Em Agosto e Setembro foi o primeiro médico português 

convidado pelo Dr. Paul Niehans a trabalhar com ele na Suíça, 

fazendo um estágio na sua clínica geriátrica. 

O Dr. Paul Niehans foi o precursor da chamada «Terapêutica 

Celular» usando células em abundância de embriões e órgãos de animais 

jovens, em administração intramuscular em doentes selecionados, e em 

muitos casos clínicos, nos quais haviam fracassado todas as outras 

terapêuticas. 

Foi uma terapêutica original e diferente de qualquer outra até essa época, 

porquanto eram utilizadas células vivas injetadas dentro de uma hora após 

o animal dador ter sido abatido, injeções separadas de cada órgão, diferentes para cada caso clínico e 

muitas vezes ainda diferentes no mesmo caso clínico quando praticadas em doentes diferentes. 

A Alemanha foi o primeiro país a aceitar a Terapêutica Celular e a expandir depois para a Suíça, Itália, 

Espanha e Portugal. 

O Dr. Paul Niehans publicou, um ano antes, em 1954, na Alemanha, o livro «Die Zellulartherapie», e 

tratou inúmeros doentes em todo o mundo, entre eles o Papa Pio XII e o chanceler alemão Adenauer, 

e foi membro da Academia Pontifícia de Medicina na vaga do falecido Professor Fleming, inventor da 

penicilina, na década passada. 

1956 – Inicia a Clínica Geriátrica privada, nos bairros de Ajuda, Belém, Alcântara, Algés e nas Avenidas 

Novas, em Lisboa. 
 

1957 – Participa em Julho no IV Congresso da I. A. Gerontology em Itália, Veneza, presidido 

pelo Prof. E. Greppi. 

1958 - Funda a Editora especializada “CITÉCNICA – 

Publicações Técnicas e Científicas”. Responsável pela edição 

de várias revistas médicas que irão surgir, entre as quais “Medicina 

Universal e “Revista de Terapêutica Médica” e mais tarde, pela 

edição do jornal Notícias Médicas. 

Em Julho deste ano, edita o 1º número da Revista Policlínica 

“MEDICINA UNIVERSAL”, sendo o entrevistado do mês o 

célebre Prof. Paul White, da Havard Medical School, Boston.  

Nesta edição, dois dos mais destacados artigos são: “Terapêutica 

Dinâmica nas Doenças Crónicas” da autoria do Prof. Howard Rusk 

e “Fisiopatologia do Stress” do célebre Prof. Hans Selye, o criador 

do “Síndroma do Stress” ou “Sindroma Geral de Adaptação”. Todos 

os três o visitam em Lisboa neste ano, dois deles a seu convite. 

 



 
 

 

Em Setembro, participa no 3º Congresso Mundial de Cardiologia realizado em Bruxelas. 

Neste congresso, estabelece diversos contactos com 

colegas de várias nacionalidades, alguns dos quais 

enviarão artigos para a revista “Medicina Universal”, recém 

criada pelo Dr. José Reis Jr. 

 

1959 – O Dr. José Reis Jr. e os seus três filhos mais velhos: 

José António, Pedro e Rafael. Apesar da sua atividade 

clínica diária intensa, das diversas viagens que efectua 

regularmente ao estrangeiro, bem como da sua inovação 

editorial no meio médico e a consequente intensa 

comunicação que o absorve, ele encontra tempo para a 

sua família (ainda terá mais duas filhas), para a sua 

adorada mulher e para sua tia inesquecível, que com ele 

viverá até aos 101 anos de idade. 

 

1960 – Participa em Agosto, no V Congresso da 

I.A. Gerontology, em S. Francisco da Califór-

nia, EUA, presidido pelo Prof. Louis Kuplan.  

Este foi um dos maiores congressos, com 500 

médicos de 23 países. Foram apresentados 400 

trabalhos. Apresentou um trabalho da sua 

autoria intitulado “Cholesterol levels and 

Clinical Improvement in Geriatric Patients 

with Arterial Hypertention, Coronary Artery 

Disease and Peripheral Artery 

Disease Treated with a Suple-

ment of Linoleic acid, Pyrido-

xine and Tocopherol”, que foi 

galardoado com a medalha da 

Fundação Bobst. Destacou-se pela 

sua originalidade na época o traba-

lho do Dr. Harman sobre “Teoria dos 

Radicais Livres”, que até hoje tem 

reconhecida importância.   



 
 

  

1963 – Participa em Agosto, no VI Congresso da I.A. Geronto-

logy, na Dinamarca, em Copenhague, presidido pelo Prof. Tor-

ben Geill. 

1965 – O fundador da SPGG, Dr. José Reis Jr., incrementa os 

contactos já antes iniciados, com o objetivo de ser criada em 

Lisboa, uma consulta externa de Geriatria, na Junta Distrital 

de Lisboa, mobilizando o apoio do então coordenador, o General 

Schultz, e o do deputado Dr. Agostinho Cardoso que, contudo, 

não conseguem a aprovação dessa meritória iniciativa, pelas 

autoridades de Saúde da época. O desinteresse pela geriatria e 

gerontologia era manifesto em Portugal, onde reinava um quase 

absoluto alheamento deste ramo da medicina. Apesar da fundação 

da SPG catorze anos antes, ainda não se concretizara o interesse 

dos médicos portugueses pela geriatria.  

Em Agosto participa nas jornadas médicas da revista italiana “MINERVA MÉDICA” em Turim, na 

companhia de seu segundo filho, Pedro, aonde conhece o célebre cirurgião vascular DeBakey e 

reencontra o seu condiscípulo Prof. Doutor João Cid dos Santos. 
 

1966 – Participa em Junho no VII Congresso da I.A. Gerontology, em Viena de Áustria, presidido 

pelo Prof. W. Doberauer onde participam cerca de 1.000 congressistas e são apresentadas mais de 

500 comunicações, tendo sido o maior congresso europeu de Gerontologia até essa data. 
 

Em Abril através da sua Revista “MEDICINA UNIVERSAL”, organiza as 1ªs JORNADAS MÉDICAS DE 

LISBOA, levadas a cabo no Hospital de Santa Maria, presididas pelo Prof. Doutor Ducla Soares. 

Pela primeira vez em Portugal, organiza-se uma transmissão televisionada em circuito 

interno, para a Aula Magna, 

de cinco intervenções ci-

rúrgicas de alto nível reali-

zadas no bloco operatório 

do Hospital de Santa Maria.  

Reúnem-se quase todos os 

professores da faculdade e 

mais de meio milhar de médi-

cos participantes.  

Através da sua revista “MEDI-

CINA UNIVERSAL”, atribuiu o 

PRÉMIO MEDICINA UNIVER-

SAL, constando de uma via-

gem de estudo a uma capital 

Europeia, ao melhor aluno de 

Medicina desse ano, de cada 

uma das 3 Faculdades de Me-

dicina do País. Entre os pre-

miados está o Prof. Doutor 

Agostinho Almeida Santos, 

que viria a ser famoso profes-

sor de Ginecologia  e investi-

gador no campo  da Infertilida-

de, em Coimbra.  



 
 

 

1967 – Redige e edita o primeiro tratado “MEDICINA 

GERIÁTRICA – Prevenção – Tratamento – Recupera-

ção”, o qual foi efetivamente o primeiro livro de Geriatria 

publicado na literatura médica Ibérica e Latino-Americana. 
 

No prefácio deste tratado, o Dr. José Reis Jr., escrevia: 

 

Nas últimas décadas do século XX, a medicina vem contri-

buindo largamente para o diagnóstico e tratamento de inú-

meras doenças. No domínio da terapêutica, tanto as substân-

cias químicas como os antibióticos, as vitaminas, as hormo-

nas, os isótopos e outras substâncias, permitiram que inúme-

ras doenças hajam já praticamente desaparecido. 

Apesar destes factos animadores, as doenças degenerativas 

têm continuado a aumentar e são, actualmente, as mais 

importantes. Como as causas destas doenças são, de maneira 

geral, desconhecidas, é difícil impedir o seu aparecimento. 

Nos indivíduos idosos são estas as doenças mais comuns e as responsáveis pelos diferentes graus de 

incapacidade que se notam na velhice. Na verdade eles são mais sujeitos do que os jovens tanto a 

doenças físicas como psíquicas, porquanto vivem com muita frequência num estado precário de saúde 

e de insegurança económica. 

Dentro de poucos anos, cerca de metade da população dos países mais desenvolvidos terá mais de 50 

anos de idade. 

É deste sector da evolução da vida e das doenças a ele inerentes que se ocupa a Geriatria. Poderemos 

evocar, a propósito, uma sentença de Bernard Baruch: “o aumento da longevidade nos próximos vinte 

anos porá mais problemas para a atual e a próxima gerações que o desenvolvimento tecnológico, o 

melhoramento dos transportes e das comunicações e o aproveitamento da energia nuclear”; e, ainda, 

recordar o vaticínio de um Presidente da Associação Médica Americana: “a Geriatria ocupará, dentro 

de poucos anos, lugar primacial no interesse dos clínicos”. 

A Geriatria que, para muitas pessoas, incluindo mesmo alguns médicos, representava até há pouco 

tempo em Portugal – mas não nos outros países mais desenvolvidos – uma medicina de acção restrita 

e estéril, inclui no seu âmbito não só o estudo dos problemas das doenças dos indivíduos que 

ultrapassaram o meridiano da vida mas também a profilaxia dessas mesmas doenças e ainda a 

interpretação dos fenómenos complexos do envelhecimento normal. 

Com este livro não temos a pretensão de abordar todos os problemas relacionados com a Geriatria, 

apenas pretendemos abrir caminho à literatura médica portuguesa neste novo campo da medicina e 

despertar o interesse pela Geriatria por parte dos médicos portugueses.” 

 



 
 

  

1968 – Em Abril realiza sob a sua 

iniciativa as 2ªs JORNADAS MÉDI-

CAS DE LISBOA, na Aula Magna da 

Faculdade de Medicina de Lisboa, 

reunindo a maior parte dos professo-

res e assistentes, clínicos gerais e 

estudantes dos últimos anos, e 

ainda, professores convidados do 

estrangeiro. Atribui de novo o Prémio 

“MEDICINA UNIVERSAL” ao melhor 

aluno das 3 Faculdades de Medicina 

do País, constando de uma viagem 

de estudo a uma capital europeia. 

Entre os premiados estão o Dr. Frederico Silveira Machado, que viria a ser brilhante internista e 

cardiologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa e a Dra. Isabel Santiago, de Coimbra. Organiza 

e exibe vários filmes médicos. Realiza o Jantar de Encerramento no recém-inaugurado Hotel Estoril Sol. 

As Jornadas não continuaram, por desinteresse de uns, falta de persistência de outros e relutância de 

alguns intervenientes da Faculdade em colaborarem na organização de reuniões científicas! Nas 

décadas anteriores eram reduzidíssimas as reuniões médicas em Portugal, as poucas realizadas eram-

no, unicamente, por Sociedades Médicas. As Faculdades de Medicina, quer antes, quer depois, 

continuaram sem qualquer actividade digna de registo na formação médica contínua pós-graduada. 
 

1969 – Agosto: Participa como membro do Comité Directivo no VIII 

Congresso Internacional de Gerontologia (IAG) em Washin-

gton, EUA, presidido pelo grande impulsionador desta especialidade 

o Dr. Nathan W. Schock, autor de 300 trabalhos científicos sobre o 

envelhecimento, e professor no Gerontology Research Center de 

Baltimore. Participam 1.500 Congressistas de 40 países, acontecimento 

que acentuou a importância da Geriatria reconhecida por quase meia 

centena de países e com uma participação record para a época.  

Todavia, durante as décadas de 50 e 60, raras são as pessoas (médicos 

e outros), que se interessam pela Geriatria no nosso país, e a Socie-

dade Portuguesa de Geriatria era apenas representada no estrangeiro 

pela persistência do seu fundador. 

Em Portugal continuava um ambiente de indiferença e resignação, pelo pouco interesse em se tratar e 

cuidar das pessoas idosas diferenciadamente. Não haviam cultores desta nova área da medicina e não 

se conseguiam realizar reuniões de geriatria em Portugal. 



 
 

 

1970 –O Dr. José Reis Jr. participa no 1º Curso Internacional 

de Gerontologia Social, por iniciativa do Centro Internacional de 

Gerontologia Social, com sede em Paris, realizado em Lisboa sob a 

presidência do Prof. Doutor Almerindo Lessa, e profere uma con-

ferência intitulada “A Geriatria em Portugal”, no âmbito de uma 

sessão sobre Biopatologia da Terceira Idade. A sessão teve lugar na 

Sociedade Médica dos Hospitais Civis de Lisboa. 
 

1971 – Em Julho participa no IX Congresso da I. A. Gerontolo-

gy, em Kiev, presidido pelo Prof. D. F. Chebotarev, onde se 

registaram cerca de 3.000 médicos de 41 países. Portugal continua 

a ser representado por um só médico, o Dr. José Reis Jr.  

Em Dezembro, aos 63 anos de idade, funda e edita o 1º número 

do jornal “NOTÍCIAS MÉDICAS”, com o lema “O JORNAL DA 

MEDICINA PORTUGUESA, DOS MÉDICOS PARA OS MÉDICOS”. Esta obra é considerada pioneira do 

jornalismo médico. Inicia-se com a periodicidade bissemanal, passando mais tarde a trissemanal. É 

então considerado o terceiro jornal de medicina a ser publicado na Europa, quer em antiguidade, quer 

em periodicidade. Só mais tarde, no início do século XXI passa a semanal, até à sua extinção em 2012, 

por morte do seu fundador, após 41 anos de edição ininterrupta. 

 

 

 

 



 
 

  

1973 - Funda no Brasil, no Rio de Janeiro, a editora 

NOTÍCIAS MÉDICAS, com sucursal em  São Paulo, 

começando a editar o jornal NOTÍCIAS MÉDICAS DO 

BRASIL, de periocidade semanal e com uma tiragem 

correspondente à totalidade dos médicos do Brasil, 

isto é, 50.000 exemplares. Dirige o jornal em conjunto 

com a direção científica de um notável professor de 

medicina da Faculdade Estadual de Niterói: o Prof. 

Doutor Paulo Dias da Costa. Esta publicação deixa de 

ter continuidade em 1977. 

 

1975 -  Participa em Junho no X Congresso da I. A. 

of Gerontology, em Jerusalém. O congresso foi 

presidido pelo Dr. D. Danon. 

 

 

1978 – Nove anos depois da 1ª edição, e aos setenta 

anos de idade, publica a 2ª edição revista e atuali-

zada do seu tratado “MEDICINA GERIÁTRICA”, 

adquirida agora não só pela classe médica, como pelo 

público em geral.  

No seu prefácio escreve:  

“Há muitas pessoas idosas e mais haverá no futuro, não 

tendo existido até hoje, na história da humanidade, 

problema semelhante. Impõe-se pois a máxima 

urgência em estudar o processo fisiopatológico do 

envelhecimento, porquanto o aumento da longevidade 

sem saúde acarretará consequências sérias de ordem 

múltipla – individual, social e económica. Se, pelo 

contrário, o incremento da longevidade se realizar sem 

perda da saúde e do vigor e as faculdades dos mais 

velhos forem sabiamente desenvolvidas, orientadas e 

aplicadas, isso terá incalculável valor para a sociedade”. 

É neste ano de 1978 que se refunda, com novo fôlego do Dr. José Reis Jr., a Sociedade 

Portuguesa de Geriatria, agora com o nome mais abrangente de Sociedade Portuguesa de 

Geriatria e Gerontologia (SPGG), dada a atenção prestada aos aspetos sociais e sociológicos do 

envelhecimento da população. Verifica-se a adesão de alguns nomes modernos da Medicina Portuguesa 

e o apoio da Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia, através do Prof. Jimenez 

Herrero (Corunha) e do Dr. F. Guillén Llera (Madrid).  



 
 

 

 

Com efeito, em duas sessões da 

Sociedade das Ciências Médicas 

de Lisboa realizadas em Junho e 

em Julho desse ano, na presença 

do seu presidente Prof. Doutor 

Torres Pereira e dos secretários 

da SCML, Prof. Doutor José Conde 

e Dra. Maria José Salgado, são 

realçadas quer a importância da 

geriatria, quer a necessidade da 

(re) criação da Sociedade Portu-

guesa de Geriatria.  

 

Conforme a Acta da 10ª sessão administrativa  da SCML de 14 de Julho de 1978: “Na 1ª sessão, o Dr. 

José Reis Jr, apresentou  à SCML a comunicação “Geriatria: necessidade do seu estudo e do seu 

desenvolvimento actual. Alguns aspectos gerais e médicos da geriatria”.  

Nesta sessão, o Dr. Fernando Caldeira, presente, chamou a atenção para a necessidade da Sociedade 

de Geriatria ser agora recriada e incluir uma secção de estudos sociológicos que se dedique ao 

estudo dos principais problemas da 3ª idade. 

Nessa sessão o Dr. José Reis Jr. terminou chamando a atenção para a importância da geriatria como 

especialidade.” 

  

Na 2ª sessão, realizada em 14 de Julho de 1978, considerou-se (re) criada a Sociedade 

Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, como secção da Sociedade das Ciências Médicas 

de Lisboa. “O Prof. Doutor Torres Pereira informou que em 1951 foi proposta e aprovada a criação 

da Sociedade Portuguesa de Geriatria, como secção da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa. No 

entanto, por falta de posterior eleição e tomada de posse dos demais corpos gerentes, não chegou a 

ter atividade efetiva esta Sociedade então criada. O Presidente deu conhecimento aos presentes da 

nova proposta para a (re)criação da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia. Essa proposta 

foi aprovada pelo Conselho Consultivo e foi apresentada de imediato em Assembleia Geral para 

discussão. Entre os sócios presentes na Assembleia Geral encontravam-se os Drs. José Reis Jr., Lima 

Faleiro, Fernando Caldeira e Ferreira Marques os quais salientaram a importância da recriação da 

referida Sociedade. Com a aprovação por estes e por todos os outros sócios presentes, considera-se 

criada a Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, Lisboa, a 14 de Julho de 1978, 

Acta da 10ª Sessão Administrativa, sendo Presidente: Prof. Doutor Torres Pereira e Secretários: 

Prof. Doutor José Conde e Dra. Maria José Salgado.”   

 



 
 

  

Três meses depois em sessão realizada na S.C.M.L., em Outubro, foram 

oradores o Prof. Jimenez Herrero,  da Corunha, presidente da Socie-

dade Espanhola de Geriatria e Gerontologia (SEGG), que apadrinhou a 

refundação e os Drs. Gomes Ermida e Pais Rodrigues, de Coimbra. 

Foram secretários os Drs. Pedro de Moura Reis e José Coelho Virgílio, 

de Lisboa. 

 

Estiveram presentes cerca de duas dezenas de médicos e sócios da 

Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa. Elegeram-se então os corpos 

gerentes da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia: Dr. José 

Reis Jr., Presidente;  Dr. Pais Rodrigues, Presidente da Assembleia 

Geral; Dr. Pedro de Moura Reis, Secretário-Geral; Dr. J. Gomes 

Ermida, Vogal; Dr. José Coelho Virgílio, Tesoureiro. 

Constituída assim, a direção da SPGG, sob a presidência do Dr. 

José Reis Jr. projetou-se realizar o I Congresso Português de Geriatria 

e as I Jornadas Luso-Espanholas de Geriatria, previstos para Outubro 

de 1980.  

 

 

 

 

 

 

O Dr. José Reis Jr. participa em Agosto desse ano, no XI 

Congresso Internacional de Gerontologia da IAG, 

em Tóquio, como membro do Conselho Directivo formado 

por cada um dos 35 representantes de Sociedades de 

Geriatria afiliadas da IAG, onde se reúnem 2.000 

congressistas de 45 países.  O congresso é presidido pelo 

Dr. M. Murakami. Em Tóquio existiam já 5 hospitais 

dedicados à Geriatria, um deles com 800 camas e vários 

institutos de investigação, entre eles o Tokyo Institute of 

Gerontology financiado pelo município de Tóquio. 

 

 



 
 

 

Foi recebido pelo Imperador do Japão conjuntamente com 

os outros membros do Conselho Directivo. Na Recepção 

oferecida pela Imperatriz do Japão às mulheres dos 

representantes do Conselho Directivo, a mulher do 

representado português é convidada a visitá-la no Palácio 

Real. A grande amabilidade da Imperatriz ficou devendo-se, 

em grande medida, certamente, ao facto de a cultura 

ocidental ter sido introduzida no Japão pelos portugueses 

no séc. XVI.  

Visita Kioto, e na China, Macau e Hong Kong. 

 

1980 – No início de 1980, o Dr. José Reis Jr. e o filho Dr.  

Pedro de Moura Reis,  criam o departamento médico de 

congressos médicos do jornal “Notícias Médicas”, e 

fundam e organizam muitos dos mais relevantes con-

gressos médicos em Portugal, destinados à formação 

médica contínua dos jovens policlínicos e dos clínicos gerais. 

 

 

 

Estes são alguns dos primeiros congressos e jornadas criados desde o início da década de 80:   

Congresso Nacional do Policlínico, presidido pelo Prof. Mário Quina; Jornadas de Medicina 

Interna do Porto, presididas pelo Prof. F. Cerqueira Magro; Jornadas de Medicina Interna de 

Coimbra, presididas pelo Prof. Armando Porto; Congresso Português do Clínico Geral, presidido 

pelo Prof. Armando Porto; Jornadas de Cardiologia Médica e Cirúrgica, presididas pelo Prof. 

Salomão Sequerra Amram; Jornadas de Actualização e Avanços em Reumatologia, presididas 

pelo Prof. Lopes Vaz; Jornadas Nortenhas de Geriatria, presididas pelo Prof. Cerqueira Magro; 

Jornadas Geriátricas do Centro, presididas pela Profª Maria Helena Saldanha; Jornadas de 

Cardiologia do Norte para Medicina Familiar, presididas pelo Prof. Carlos Ramalhão; Jornadas 

de Clínica Geral da Madeira e Continente, presididas, no início, pelo Prof. Manuel Carrageta, 

depois pela Dra. Rosa Afonso; Jornadas de Medicina Interna da Zona Sul, presididas pelo            

Dr. Barros Veloso. 

 

 

 

 

 



 
 

  

A Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, realiza, em Outubro desse ano, o I Congresso 

Português de Geriatria e as I Jornadas Luso-Espanholas de Geriatria, reunindo cerca de 1.500 

médicos, enfermeiros e assistentes sociais! São convidados cerca de 100 

oradores, dos quais 20 da vizinha Espanha, entre os quais os Drs.  

Francisco Guillén Llera, Fernando Jímenez Herrero , Portugal Alvarez, 

Salgado Alba. Foi um verdadeiro 

acontecimento médico falado em 

todo o país. 

Desde então, todos os anos sem 

exceção, em Outubro, e mais 

recentemente em Novembro, a 

Sociedade Portuguesa de Geriatria 

e Gerontologia realiza o Congresso 

Português de Geriatria e Gerontologia, sob a presidência, 

primeiro, do Dr. José Reis Jr., depois, do  Prof. Cerqueira Magro 

(do Porto) e atualmente, do Prof. Manuel Carrageta (Lisboa). 

 

1981 – Em Outubro, a Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia, realiza, em Lisboa, o II Congresso Português de 

Geriatria e cria um Conselho Consultivo constituído por: Prof. 

A. Monteiro de Lacerda. Dr. Eduardo Brito Paiva, Prof. F. 

Cerqueira Magro, Prof. A. Lopes Vaz, Dr. João Figueirinhas, Dr. 

Jaime Souto Lopes, Dr. Luís de Lima Faleiro, Prof. Salomão 

Sequerra Amram e Prof. Macieira Coelho. 

 

1982 – Em Outubro, a Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia, realiza, em Lisboa, o III Congresso Português de 

Geriatria. 

 

1983 – Em Outubro, a Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia, realiza, em Lisboa, o IV Congresso Português de Geriatria e as II Jornadas Luso-

Espanholas de Geriatria, em colaboração com a Sociedade Espanhola de Geriatria, , onde se destacam 

na sua relação com a SPGG o Prof. Fernando Jimenez Herrero, da Corunha e o Dr. Guillén Llera, de 

Madrid. Reafirma-se, assim, um maior estreitamento das relações entre as duas sociedades ibéricas de 

geriatria e gerontologia. 



 
 

 

1984 – Em Outubro, a Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, realiza, em Lisboa, o V 

Congresso Português de Geriatria. 

1985 – Em Maio a Sociedade Por-

tuguesa de Geriatria e Gerontologia 

por iniciativa do Dr. José Reis Jr., cria 

no Porto, as I JORNADAS NORTE-

NHAS DE GERIATRIA, anuais, presi-

didas pelo Dr. José Reis Jr. e vice-

presididas pelo Prof. Doutor F. 

Cerqueira Magro, da Faculdade de Medicina do Porto e pelo Prof. 

Doutor Nuno Grande, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar, do Porto, que vêm dar um importante impulso à Geriatria no 

Norte do País. São secretários-gerais os 

Drs. Bonnet Monteiro, Sérgio Coimbra 

e Pedro de Moura Reis. 

Em Julho desse ano, a Sociedade Portugue-

sa de Geriatria e Gerontologia é represen-

tada em Nova Iorque no XIII Congres-

so Internacional de Gerontologia pelo 

Dr. José Reis Jr., como membro do seu 

Conselho Diretivo. 

O congresso tem a presidência do Dr. 

Ewald Busse e realiza-se no centro de 

Congressos do Hotel Hilton, situado na 5th 

Avenue. Participa também o Dr. Pedro de Moura 

Reis, secretário-geral da SPGG. Registam-se 3.294 

participantes de 66 países. O programa científico 

do Congresso de Gerontologia  de Nova Iorque 

focou de sobremaneira os métodos para o dia-

gnóstico  e tratamento da demência senil, particu-

larmente da demência de Alzheimer. Deu-se 

também particular relevo aos avanços farmacoló-

gicos no tratamento da HTA.  

 

 

 



 
 

  

Mostraram-se evidências no valor do exercício físico moderado na função cardiovascular do idoso.  

Deu-se particular atenção à teoria dos radicais livres proposta por Harman desde 1956, tendo sido 

reportados vários estudos com a adição de antioxidantes na dieta de ratinhos, os quais evidenciaram 

aumento da idade na altura da morte. O Congresso deu também relevo à organização de programas 

especiais para a melhoria das condições sanitárias, de cuidados médicos e atenção social aos idosos 

dos países em desenvolvimento, como a Índia, a Coreia do Sul,  a Nova Zelândia, a República Popular 

da China, Singapura e Tailândia, que enviaram representações ao Congresso de Gerontologia. 

 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o VI Congresso Português de Geriatria. 

 

1986 – Em Fevereiro, a SPGG realiza, no Porto, as II Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG, por iniciativa do Dr. José Reis Jr., cria em Coimbra as I JORNADAS GERIÁTRICAS 

DO CENTRO, anuais, presididas pelo Dr. José Reis Jr. e vice-presididas pelos Profs. Doutores Maria 

Helena Saldanha e Adriano Vaz Serra, da Faculdade de Medicina de Coimbra, e que vêm também 

dar um importante impulso à Geriatria no Centro do País. São secretários-gerais o Dr. José Gomes 

Ermida, dos HUC e vogal da SPGG, e o Dr. Pedro de Moura Reis, secretário geral da SPGG. 

 

 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o VII Congresso Português de Geriatria e III Jornadas Luso-

Espanholas de Geriatria, em colaboração com a Sociedade Espanhola de Geriatria. 

 

1987 – Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as III Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as II Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o VIII Congresso Português de Geriatria. 

 



 
 

 

1988 – O Dr. José Reis Jr. funda a primeira revista médica especializada “GERIATRIA – a Revis-

ta Portuguesa de Medicina Geriátrica”, mensal, dirigida pelo Dr. Pedro de Moura Reis, secretário-

geral da SPGG, com o objetivo de 

promover uma bibliografia nacional de 

“uma medicina de futuro” e de investir 

na formação contínua em medicina ge-

riátrica e em gerontologia e na necessá-

ria integração multidisciplinar, contando 

com oitenta personalidades nos seus 

conselhos científico e redatorial. Ainda 

nesse ano o Dr. José Reis Jr. é eleito 

Membro de Honra da Sociedade Es-

panhola de Geriatria e Gerontologia.  

 

 

 

 

O Dr. José Reis Jr. é também, ainda nesse ano, e aos oitenta anos de idade, o primeiro galardoado 

com o recém-criado “Prémio de Geriatria: Nunes Correia Verdades de Faria”, a cargo da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entregue na Fundação Mantero, no Restelo. 

Em Fevereiro de 1988, a SPGG realiza, no Porto, as IV Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a S PGG realiza, em Coimbra, as III Jornadas Geriátricas do Centro. 

 

 

 



 
 

  

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o IX 

Congresso Português de Geriatria e V Jor-

nadas Luso-Espanholas de Geriatria, em cola-

boração com a Sociedade Espanhola de Geriatria. 

 

1989 - A SPGG faz-se representar pelo Dr. Pedro de 

Moura Reis, seu secretário-geral, em Acapulco, no 

México, no XIV Congresso Internacional de 

Gerontologia, presidido pelo Dr. Samuel Bravo-

Williams. 

Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as V Jornadas 

Nortenhas de Geriatria. 

 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, 

as IV Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em 

Lisboa, o X Congresso Português de 

Geriatria, e sob a presidência do Dr. 

José Reis Jr., dá início à realização, 

conjuntamente com o Congresso de 

Geriatria, do Congresso Português 

de Gerontologia Social convidando 

para presidi-lo o Prof. Doutor Alme-

rindo Lessa. Pela primeira vez e com 

o ritmo de 2 em 2 anos, todas as 

Associações Profissionais não médicas passaram a 

estar representadas no Congresso da SPGG onde os 

seus profissionais participam ativamente, como é o 

caso dos profissionais do Serviço Social, Enfermeiros, 

Fisioterapeutas,  Misericórdias, Instituições Privadas 

de Solidariedade Social.  

São discutidos temas tão relevantes como “Que 

Problemas e soluções para uma sociedade que 

envelhece?”; “O Idoso, o Direito e a Família: Conflitos 

e complementaridade das gerações”; “Idade e 

Segurança Social”; “Que Política em Portugal para os      

   Idosos?”. 



 
 

 

Alguns dos oradores convidados foram: Prof. 

Salvador Massano Cardoso, Pe. Dr. Vítor Melí-

cias, Prof. Coreolano Ferreira, Prof. Fernando 

Maia, Dr. Manuel Pinto, Dr. Ângelo d' Almeida 

Ribeiro, Prof. Joaquim Nazareth, Prof. Álvaro 

Macieira-Coelho, Prof. Manuel Carrageta, Dra. 

Maria João Quintela, Prof. Diniz da Gama, Prof. 

Martins Correia, Prof. Ramos Lopes, Sr. António 

Maia, Dr. Sebastião de Pinho, Prof. Fernando de 

Pádua, Prof. Cerqueira Magro, Prof. José Conde, 

Prof. Matos Ferreira, Dr. Sérgio Coimbra, Profª 

Helena Saldanha, Dr. Fernando Santos, Dr. 

Teixeira Veríssimo, e tantos outros médicos e profissionais na área da Saúde e da Assistência Social. 

 

1990 – O Dr. José Reis Jr. é convidado e homenageado na Coruña, pela Sociedade Galega de 

Geriatria e Gerontologia, sendo eleito seu Membro Honorário. 

 

Após eleições na Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, 

passa o Dr. José Reis Jr., a seu Presidente Honorário, cargo que 

ocupa até Abril de 2012. É eleito presidente o Prof. Doutor F. 

Cerqueira Magro, da Faculdade de Medicina do Porto e vice-

presidentes a Profª Doutora Maria Helena Saldanha, da Faculdade 

de Medicina de Coimbra, e o Prof. Doutor Manuel Carrageta, da 

Faculdade de Medicina de Lisboa. São secretários-gerais o Dr. Pedro 

de Moura Reis e o Dr. Rui Soares. É membro da direção da SPGG 

como representante na IAG, a Dra. Maria João Quintela. 

Nesse ano, em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as VI Jornadas 

Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as V Jornadas Geriátricas do Centro.         

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XI Congresso Português de Geriatria.  

 

1991 – Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as VII Jornadas Nortenhas de Geriatria. Em Maio, a 

SPGG realiza, em Coimbra, as VI Jornadas Geriátricas do Centro.  

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XII Congresso Português de Geriatria e o II Congresso 

Português de Gerontologia Social, este último presidido pelo Prof. Doutor Almerindo Lessa. Colabora 

ativamente na organização do Congresso de Gerontologia, a Dra. Maria João Quintela, da Direção da 

SPGG. 

 



 
 

  

 

1992 – Em Fevereiro a SPGG realiza, no 

Porto, as VIII Jornadas Nortenhas de Geria-

tria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as VII 

Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o 

XIII Congresso Português de Geriatria. 

 

1993 - Uma delegação alargada da Sociedade 

Portuguesa de Geriatria e Gerontologia 

participa no XV Congresso Internacional 

de Gerontologia, em Budapeste, na Hungria, chefiada pelo Prof. Doutor F. Cerqueira Magro, 

presidente da SPGG. 
 

Ainda nesse ano, em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as IX Jornadas Nortenhas de Geriatria, 

nas quais o Dr. José Reis Jr. passa a presidência das jornadas ao Prof. Doutor F. Cerqueira 

Magro. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as VIII Jornadas Geriátricas do Centro nas quais o Dr. José Reis 

Jr. passa a presidência das jornadas à Profª Maria Helena Saldanha e é criada uma comissão 

científica da qual fazem parte os Profs. Helena Saldanha, Vaz Serra, Norberto Canha e Salvador 

Massano Cardoso e os Drs. José Reis Jr., Gomes Ermida e Pedro de Moura Reis. 

 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XIV Congresso Português de Geriatria e o III Congresso 

Português de Gerontologia Social, este presidido pela última vez pelo Prof. Doutor Almerindo Lessa. 

 

1994 – A SPGG cria o primeiro Prémio de Geriatria, bianual, Prémio de Geriatria Dr. José Reis 

Jr., que premeia o melhor trabalho publicado em Portugal sobre medicina geriátrica, publicado na 

revista GERIATRIA - A Revista Portuguesa de Medicina Geriátrica, orgão oficial da SPGG. 

 
Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as X Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as IX Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza em Lisboa o XV Congresso Português de Geriatria. 



 
 

 

O Dr. José Reis Jr. edita e apresenta no XV Congresso Português de Geriatria, realizado em 

Lisboa, o livro da sua autoria “Uma Vida. Um História. Um Século”, livro autobiográfico, 

abordando ainda a história da sua cidade natal, Lagos, e a história do início e do progresso da Geriatria 

e da Gerontologia. Relata o seu contributo para o desenvolvimento internacional e nacional da medicina 

geriátrica, o pioneirismo no  

jornalismo médico e o papel na 

formação médica contínua dos 

clínicos gerais. Dedica-o a sua 

mulher, filhos, netos e vindou-

ros da sua descendência, à 

Medicina e aos seus doentes, à 

cidade de Lagos e aos seus 

concidadãos.   

 

1995 – Em Fevereiro a SPGG 

realiza, no Porto, as XI Jor-

nadas Nortenhas de Geriatria. 
 

 

Falecimento, em Abril, do Prof. Doutor Almerindo Lessa, aos 86 anos de idade, presidente dos 

três primeiros Congressos de Gerontologia Social da SPGG. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as X Jornadas Geriátricas do Centro. 

 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XVI Congresso Português de Geriatria e o IV Congresso 

Português de Gerontologia Social. A Dra. Maria João Quintela, incrementa o seu apoio à 

organização bi-anual do Congresso Português de Gerontologia Social, na qual também partici-

pa ativamente, entre outros, a Dra. Regina Cabral Ferreira, do Serviço Social. 
 

A SPGG edita, pela primeira vez, o livro Temas em Geriatria, Tomo I. Nesta edição foram 

publicados artigos originais e de revisão, da autoria do Prof. F. Cerqueira Magro, Dr. José Reis Jr., Dr. 

J. Gomes Ermida, Prof. Martins Correia, Prof. G. Rodrigues Peixe, Dr. R. Amaral-Marques, Prof. Mário 

Simões, Prof. Carlos Garcia, Prof. José Ferro, Prof. Eurico Lisboa, Profª Maria Helena Saldanha de 

Oliveira e Prof. Fernando Brandão. 

1996 – Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as XII Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XI Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XVII Congresso Português de Geriatria. 
 

A Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia edita o livro Temas em Geriatria, Tomo II. 

Nesta edição foram publicados artigos originais e de revisão, da autoria do Dr. C. Roldão Vieira,         

Prof. Manuel Carrageta, Dr. Nuno Castel-Branco, Prof. Luís Cunha, Prof. Jorge Polónia, Dr. Alejandro 

Santos, Prof. Carlos Ramalhão, Dr. José Barrias, Dra. Zélia Duarte, Dr. Jorge Marques Dr. Luís Bonnet 

Monteiro, Dr. Jorge Castilho Luna Caldeira. 



 
 

  

1997 – A Sociedade Portuguesa de 

Geriatria e Gerontologia prepara 

a candidatura de Portugal ao 

XVIII Congresso Internacional 

de Gerontologia 2005, enviando 

o seu secretário-geral, Dr. Pedro 

de Moura Reis, a Adelaide, na 

Austrália, ao XVI Congresso 

Internacional de Gerontologia. 

Sai vencedor o Brasil, com o apoio 

de Portugal que declinou a sua 

candidatura face ao enquadrame-

nto da mais provável votação no Brasil que, efectivamente, vem a ser eleito organizador daquele 

congresso. 
 

Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as XIII Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XII Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XVIII Congresso Português de Geriatria e o V Congresso 

Português de Gerontologia Social.  
 

A SPGG edita o livro Temas em Geriatria, Tomo III. Nesta edição foram publicados artigos 

originais e de revisão, da autoria do Dr. José Reis Jr. Dr. Alexandre Diniz, Dra. Rosa Gallego, Dr. J. M. 

Bragança Parreira, Dr. Rui Silva Duarte, Dr. Pedro Marques da Silva, Dr. Júlio Almeida, Dra. Margarida 

Bentes de Jesus, Dr. António Vital Morgado, Prof. J. Gorjão Clara, Profª Carolina Garrett, Prof. Carlos 

Garcia, Prof. Serafim Guimarães e Prof. Fernando Brandão.  

 

1998 – A Sociedade Portuguesa de 

Geriatria e Gerontologia organiza o I 

Congresso Internacional  Luso-His-

pano-Brasileiro de Geriatria da Ma-

deira, no qual o Dr. José Reis Jr. é 

homenageado aos 90 anos de ida-

de, pelas Sociedades Espanhola, 

Brasileira e Portuguesa de Geriatria 

e Gerontologia através das alocuções 

dos seus presidentes, Prof. Doutor Ribera 

Casado, de Madrid, e Dr. Norton Sayeg, 

de São Paulo e Prof. Cerqueira Magro, do 

Porto. 



 
 

 

 O discurso português de Homenagem é proferido pela Dra. Raquel Ribeiro, presidente da 

Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade. 

Recebe a Medalha de 

Ouro de Serviços Dis-

tintos do Ministério 

da Saúde, enviada pela 

Ministra Dra. Maria de 

Belém Roseira através do 

seu chefe de gabinete, 

Dr. João Nunes Abreu, 

o qual se desloca ao 

referido Congresso Inter-

nacional de Geriatria da 

Madeira. 

 

 

O Congresso Internacional Luso-Hispano-Bra-

sileiro de Geriatria da Madeira, reúne cerca de 

400 médicos, dos quais 96 são oradores convidados 

de todo o país, de Espanha e do Brasil. Foi um dos 

grandes congressos realizados nos anos 90 na 

Madeira. 

Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as XIV 

Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XIII 

Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XIX Congresso Português de Geriatria. 

 

1999 – Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as XV Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XIV Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XX Congresso Português de Geriatria e o VI Congresso 

Português de Gerontologia Social. 

 

A SPGG edita o livro Temas em Geriatria, Tomo IV.  

Nesta edição foram publicados artigos originais e de revisão, da autoria do Dr. Raimundo Martins, Dr. 

Pedro Marques da Silva, Prof. J. Martins Correia, Prof. Raúl de Amaral-Marques, Prof. A. Lopes Vaz, 

Prof. F. Carvalho Araújo, Dr. Manuel Mendes Silva, Dr. Manuel Macieira Pires, Dr. Carlos Dias.  

 



 
 

  

2000 – O Dr. José Reis Jr. cria a F.E.G. DR. JOSÉ REIS 

JR.: “Fundação para o Ensino e a Geriatria, Dr. José 

Reis Jr.” que administra alguns recursos para os PRÉMIOS 

DE EDUCAÇÃO DR. JOSÉ REIS JR., de Lagos, desti-

nados aos 2 melhores alunos finalistas do ensino secundário 

de Lagos (sua cidade natal), e para o PRÉMIO DE 

GERIATRIA DR. JOSÉ REIS JR.  destinado ao melhor 

trabalho de medicina geriátrica publicado na Revista 

GERIATRIA, órgão da Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia. 

Nesse ano, em Fevereiro, a SPGG realiza, no Porto, as XVI            

Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XV Jornadas 

Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXI Congresso 

Português de Geriatria. 

Ainda no ano 2000, o Presidente Honorário da SPGG, 

Dr. José Reis Jr., é convidado e homenageado em Barcelona, aos 92 anos de idade, não só pela 

Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia, como pelo Alcaide de Barcelona presente na 

Comemoração dos 50 anos do I Congresso Espanhol de Geriatria, realizado em Barcelona em 

1950, onde o Dr. José Reis Jr. participara e onde fora convidado a fazer parte da mesa inaugural. De 

acordo com o relato do alcaide de Barcelona, consultados os registos dos vários participantes em 1950, 

o Dr. José Reis Jr. é o único médico então presente, ainda em vida, pelo que recebeu um efusivo 

aplauso de toda a assistência, cerca de um milhar de pessoas. 

 

2001 – Várias Associações Médicas Internacionais como a New York Academy of Sciences, a American 

Association of the Advancement of Science, a American Association for Cancer Research, a Gerontology 

Society of America e a Real Academia de Medicina de Galícia convidam o Presidente Honorário da 

SPGG, pelo seu prestígio internacional e longevidade alcançada, para seu membro. 

Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as XVII Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XVI Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXII Congresso Português de Geriatria e o VII Congresso 

Português de Gerontologia Social. 

 

A Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia edita o livro Temas em Geriatria, Tomo V. 

Nesta edição foram publicados artigos originais e de revisão, da autoria do Prof. Carlos Perdigão,       

Dra. Helena Canada, Dra. Eduarda Leite, Dra. Rosa Gallego, Prof. Freire Gonçalves, Dr. J. Gomes 

Ermida, Prof. João Barreto e Prof. Manuel Pestana de Vasconcelos.  



 
 

 

2002 – O Dr. José Reis Jr. faz publicar a 3ª edição, revista e atualizada, do seu tratado de 

1967 “MEDICINA GERIÁTRICA – Prevenção, Tratamento e Reabilitação”, agora com 434 

páginas. Como “Nota Prévia” 

desta 3ª edição, o Dr. José 

Reis Jr. escrevia: “No futuro 

haverá um mundo muito 

diferente e um dos objetivos 

será encontrar os meios de 

aproveitar as potencialidades 

das pessoas idosas como base 

no desenvolvimento das socie-

dades. O desafio principal 

será a criação de uma so-

ciedade para todas as ida-

des destinada a superar o re-

pto do progressivo envelheci-

mento da população. Num 

mundo em transformação devido à globalização, à imigração e às transformações da economia, um 

dos objetivos primordiais será o fomento da participação ativa dos mais velhos na sociedade em 

desenvolvimento. As pessoas de idade, que possam e queiram trabalhar, devem ter oportunidade de 

o fazer e ter a possibilidade de ir aprendendo ao longo da vida. Não se deverá todavia deixar de 

estabelecer um plano de ação com uma avançada série de objetivos como a saúde, o apoio e a proteção 

social desse grupo etário e a colaboração entre os Governos, a sociedade civil e o sector privado. Com 

esta finalidade, há atualmente em Portugal alguns milhares de médicos de diversas especialidades que 

desde o ano de 1980 se têm interessado pelo sector da Geriatria, tomando parte em Congressos e 

Jornadas anuais que se vêm realizando em Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal. Talvez toda esta atividade 

da SPGG sirva de eficaz incentivo para o desenvolvimento da Geriatria em Portugal, contribuindo para 

uma assistência melhorada aos doentes do respetivo grupo etário”. Quem lê este extrato, não poderá 

certamente deixar de constatar as suas acertadas previsões antevendo, 17 anos antes, a realidade atual. 

Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as XVIII Jornadas Nortenhas de 

Geriatria.  

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XVII Jornadas Geriátricas do 

Centro.  

Em Setembro, a SPGG realiza o II Congresso Iberoamericano de 

Geriatria da Madeira sendo presidentes o Prof. Cerqueira Magro 

(Portugal), o Dr. Ulisses Salgado Rodrigues (Brasil) e o Dr. Pedro Pablo Marín 

(Chile). O congresso reuniu 350 participantes, dos quais 70 foram oradores. 

Neste congresso, a Dra. Maria João Quintela, apresentou o projeto 

nacional de que foi pioneira: PAII - Programa de Apoio Integrado a 

Idosos e o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas.  Em 

Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXIII Congresso Português de Geriatria. 



 
 

  

 

2003–2009 – A SPGG na Sessão Inaugural de todos os congressos anuais, presididos pelo Prof. 

Doutor F. Cerqueira Magro, e na presença do Dr. José Reis Jr., seu Presidente Honorário, evoca, 

através de vários oradores convidados, a sua obra em prol do avanço da geriatria e da 

gerontologia em Portugal, ao mesmo tempo que os congressos reúnem cada vez maior número de 

jovens cultores da geriatria e da gerontologia entre os oradores convidados e entre a numerosa 

assistência. 

2003 - Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, as XIX Jornadas Nortenhas de Geriatria. 

Em Maio, a SPGG realiza, em Coimbra, as XVIII Jornadas Geriátricas do Centro. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXIV Congresso Português de Geriatria e o VIII Congresso 

Português de Gerontologia Social. 

Quase centenário (aos 95 anos), continua a frequentar diversos congressos médicos. Encontra-se na 

Fundação Calouste Gulbenkian com o seu amigo, o célebre cirurgião cardiovascular DeBakey, junto ao 

Prof. Diniz da Gama.   

 

2004 – Em Fevereiro a SPGG realiza, no Porto, 

as XX Jornadas Nortenhas de Geriatria e Geron-

tologia.  

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXV 

Congresso Português de Geriatria e a II Jor-

nada Luso-Brasileira de Geriatria e Jorna-

da de Gerontologia Social, em colaboração 

com a Sociedade Brasileira de Gerontologia. 

Continua a reunir com a mesma simpatia e 

elegância os colegas do seu Curso de Medi-

cina de Lisboa, de 1928/34, quer como o 

fazia no final da década de 60, quer como 

continuava com persistência a fazer no início da 

primeira década do novo século e 3º milénio.  
 

Reúne, assim, os seus últimos colegas vivos, nonagenários, entre os quais o Prof. Vasconcelos Esteves 

e os Drs. Kírio Gomes, Ludgero Pinto Basto e Sousa Dias, presentes na foto. 



 
 

 

2005 - Aos 97 anos de idade o Dr. José Reis Jr. é homenageado na sede da Ordem dos Médicos, 

em Lisboa, numa  sessão organizada e conduzida pela Prof. Doutora Maria Celeste Vagueiro, 

cardiologista e professora da Faculdade de Medicina de Lisboa, que reúne uma comissão de honra de 

mais de 150 médicos de todo o País e onde se reúnem cerca de seis dezenas de médicos, amigos e 

familiares. 

 

 

A sessão é presidida pela Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, a Dra. Isabel 

Caixeiro, e as conferências de Homenagem são proferidas pela Profª Doutora Maria Celeste 

Vagueiro, da Faculdade de Medicina de Lisboa, e pelo Prof. Doutor Daniel Serrão, da Universidade 

do Porto.  

Em Maio a SPGG realiza, no Porto, as XXI Jornadas Nortenhas de Geriatria e Gerontologia. 

 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXVI Congresso Português de Geriatria e o IX Congresso 

Português de Gerontologia Social. 

2006 – A Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia passa a fazer parte da equipa de 

Consultores da Direcção Geral da Saúde, 

através de um dos seus membros diretivos 

designados, primeiro o Dr. Rui Soares e, poste-

riormente, o Prof. Doutor Manuel Carrageta, 

no Programa Nacional para os Idosos. 

 

 

 

Em Maio a SPGG realiza, no Porto, as XXII Jornadas Nortenhas de Geriatria e Gerontologia. Em Outubro, 

a SPGG realiza, em Lisboa, o XXVII Congresso Português de Geriatria.  



 
 

  

2007 – Em Maio a SPGG realiza, no Porto, as XXIII Jornadas Nortenhas de Geriatria e Gerontologia. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXVIII Congresso Português de Geriatria e o X Congresso 

Português de Gerontologia Social. 

 

2008 – No dia 20 de Fevereiro é organizado um 

Almoço de Celebração dos 100 anos de vida do Dr. 

José Reis Jr., na Estufa Real, no Jardim Botânico 

da Ajuda, em Lisboa, tendo estado presente cerca de 

meia centena de professores de medicina, outros 

médicos, individualidades dos vários sectores sociais da 

sociedade, amigos, familiares e colaboradores. É-lhe 

entregue durante essa celebração dos seus 100 anos de 

vida, pelo Dr. Vítor Martins, assessor da Presidência da 

República, uma oferta em prata enviada pelo Presidente 

da República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva. 

 

 

 

Ainda nesse almoço comemorativo, é-lhe 

entregue pessoalmente pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Lagos, Dr. Júlio Barroso, a 

medalha de ouro do Município de Lagos. São 

proferidos diversos discursos por várias personali-

dades entre as quais os Profs. Doutores Salo-

mão Sequerra Amram, Fernando de Pádua, 

Daniel Serrão, Manuel Carrageta, Monse-

nhor Vítor Feytor Pinto e o Presidente da 

Câmara Municipal de Lagos. 

 

Em Maio a SPGG realiza, no Porto, as XXIV Jornadas Nortenhas de Geriatria e Gerontologia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Em Agosto, o Dr. José Reis Jr., 

pioneiro da geriatria portuguesa, 

é homenageado com o seu 

nome numa rua da cidade de 

Lagos, no Algarve, onde se 

situam os modernos edifícios do 

Pavilhão Municipal de Lagos e 

das piscinas municipais. Na 

sessão de homenagem encon-

travam-se diversos amigos e 

familiares, entre os quais o Prof. 

José Coucello, a Dra. Maria João 

Quintela, o  Dr. Elmano de Sousa 

Costa, o Dr. Ângelo d’ Almeida 

Ribeiro, seu genro e os Dr. José 

Francisco de Arez e Almirante 

Luís da Franca de Medeiros Alves, 

seus primos.   
 

 

Para o presidente da autarquia, Júlio Barroso, esta foi uma cerimónia “De caráter excecional mas 

ainda bem que isso acontece, uma vez que desta forma, Lagos, pode prestar homenagem 

a alguém pelo seu percurso de vida, com a presença do próprio”.  

O autarca aproveitou para felicitar a Comissão Municipal de Toponímia pela apresentação desta 

proposta, tendo em conta que o Dr. José Reis Júnior “tem um percurso de vida e uma inteligência 

notáveis. Esta é uma exceção, mas um verdeiro ato de justiça”, ressalvou o presidente. Para o 

edil este “não será só um momento de grande orgulho para toda a sua família, mas também 

para Lagos, a cidade que o viu nascer e da qual ele nunca se esqueceu”, referindo-se aos 

prémios de Educação. “Os jovens de Lagos ganharam com o Dr. José Reis Júnior mais um 

estímulo para que coloquem empenhamento nos seus estudos e que o vejam como um 

exemplo a seguir. E mais … para que adotem o seu lema de vida: Querer é Poder!”, frisou 

Júlio Barroso a concluir a sua intervenção. 

Maria João Quintela, vice-presidente da SPGG, foi, igualmente, chamada para dizer algumas palavras 

nesta cerimónia.  Bastante emocionada e “muita honrada” por ali estar, Maria João Quintela começou 

por referir que “infelizmente no nosso País, as pessoas  idosas não têm o valor que deveriam 

ter, ainda que, em alguns locais isso não aconteça”. Foi com esta deixa que a médica felicitou a 

Câmara Municipal de Lagos, visto ser uma das autarquias “que está a cumprir na vanguarda, o 

programa da Organização Mundial de Saúde, no que diz respeito aos mais idosos”.  
 

Quanto ao homenageado, a Dra. Maria João Quintela ainda acrescentou: “o Dr. José Reis Júnior é 

« uma grande medalha de ouro, nos Jogos Olímpicos da Geriatria » deixando conhecimen-

tos muito sérios e importantíssimos para o futuro”.   

 



 
 

  

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXIX 

Congresso Português de Geriatria. Neste mesmo 

congresso o Presidente Honorário da Sociedade Portu-

guesa de Geriatria e Gerontologia é agraciado no seu 

100º ano de vida pelo Presidente da República 

com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito, fazendo 

referência ao seu “pioneirismo na implementação e na 

divulgação da promoção dos cuidados de saúde às 

pessoas idosas e no avanço da Geriatria e Gerontologia 

em Portugal”. 

 

A Grã-Cruz da Ordem do Mérito, é-

lhe entregue pelo Chanceler das Ordens, 

Embaixador Pinto da França, em nome 

do Presidente da República, durante a 

Cerimónia de Encerramento do 29º 

Congresso Português de Geriatria, 

realizado em Lisboa. Estão presentes 

cerca de três centenas de colegas, 

amigos e familiares, entre os quais os 

Profs. Manuel Carrageta, Jacinto Gon-

çalves, Mário Quina, Gentil Martins, 

Nuno Monteiro Pereira, Mário Simões e 

os Drs. Rui Soares, Bonnet Monteiro, 

Helena Coelho e Maria João Quintela.  



 
 

 

2009 – Em Maio a SPGG realiza, no Porto, 

as XXV Jornadas Nortenhas de Geriatria e 

Gerontologia. 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o 

XXX Congresso Português de Geriatria e o 

XI Congresso Português de Gerontologia 

Social. 

2010 - É eleita a nova direção da 

Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia, para o quinquénio 2010-

2015, presidida pelo Prof. Doutor Ma-

nuel Carrageta, sendo vice-presiden-

tes a Dra. Maria João Quintela e o Dr. 

L. Bonnet Monteiro e sendo secretário-

geral o Dr. Pedro de Moura Reis. São 

eleitos para Presidentes de Honra, o 

presidente cessante, Prof. Doutor Cer-

queira Magro e o Dr. José Reis Jr., fun-

dador da SPGG e seu primeiro presidente. 

Cria-se então o Conselho Científico 

Multidisciplinar da SPGG, convidando-se cerca de 145 personalidades de elevado nível 

académico e de reconhecido mérito, entre médicos e outros licenciados fora da medicina. 

 

Em Maio a SPGG realiza, no Porto, as XXVI Jornadas Nortenhas 

de Geriatria e Gerontologia. 
 

Em Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXXI Congresso 

Português de Geriatria e o XII Congresso Português de Geron-

tologia Social, que passa a ser também anual. 

 

2010 a 2012 - Fica recolhido em sua casa no Restelo com vista 

para o grande estuário do Tejo e o oceano Atlântico, na 

companhia de sua Mulher e de suas duas funcionárias domés-

ticas, dedicando-se à leitura, seguindo semanalmente as edições 

do seu jornal Notícias Médicas e acompanhando sempre com 

profundo interesse a atividade dos seus tão estimados colegas 

da SPGG.  



 
 

  

 

Em sua casa, em 2010, nas 

torres do Restelo, recebe al-

guns colegas que o visitam e os 

jornalistas do seu semanário 

“Notícias Médicas”, bem como 

os seus quatro filhos e muitos 

dos seus onze netos: Tiago, 

Rafael, Diogo, Rita, Henrique, 

Afonso,  Filipe, Margarida, Bal-

tazar, Pedro e Lourenço, e a 

sua bisneta Marta. 

 

2011 – A Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, através do seu Presidente Prof. Doutor 

Manuel Carrageta e da sua Vice-Presidente Dra. Maria João Quintela, organiza com a Ordem dos 

Farmacêuticos o I Curso de Geriatria e Gerontologia para a Ordem dos Farmacêuticos, com a 

colaboração de alguns dos vogais e de vários membros do Conselho Científico Multidisciplinar da SPGG. 

Em Maio a SPGG realiza, no Porto, as XXVII Jornadas Nortenhas de Geriatria e Gerontologia, tendo 

assumido a presidência das Jornadas o Dr. L. Bonnet Monteiro e a vice-presidência o Dr. 

Sérgio Coimbra. 

Outubro, a SPGG realiza, em Lisboa, o XXXII Congresso Português de Geriatria e o XIII Congresso 

Português de Gerontologia Social. 

 

2012 – Em 20 de Fevereiro, completa 104 anos de idade, festejando o seu aniversário em sua 

casa,  no Restelo, em companhia de sua Mulher, filhos e netos e inicia assim o seu 105º ano de vida. 

 

 



 
 

 

 

 

Em Março a SPGG organiza para a Ordem dos Farmacêuticos, o II Curso de Geriatria e 

Gerontologia, com a colaboração dos seus diversos membros do Conselho Científico Multidisciplinar, 

e sob a orientação do Prof. Doutor Manuel Carrageta da Dra. Maria João Quintela. 
 

Em 17 de Abril deste mesmo ano, em sua casa, e no início do seu 105º ano de vida, dá-se 

o falecimento do Dr. José Reis Jr., Fundador, Primeiro Presidente e Presidente Honorário da 

Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, Fundador e Membro Permanente do Conselho 

Directivo e Científico da IAG (International Association of Gerontology)  e Grã-Cruz da Ordem do Mérito. 

17 de Abril  de 2012 é o Epílogo da sua longa, 

feliz e frutuosa existência.  

Recordando o que ele escreveu a este propósito em 

1994, vinte anos antes do seu falecimento, no Epílogo 

do seu livro “UMA VIDA, UMA HISTÓRIA, UM SÉCULO”:  

“Quanto aos adultos e idosos a esperança de vida e a 

sobrevivência serão cada vez maiores e atingirão o seu 

pleno desenvolvimento físico e mental, pelo que deverá 

continuar a ser aproveitada a sua experiência a qual 

tem sido o alicerce do progresso de todas as  

sociedades ao longo dos tempos.  

Basta lançar um olhar para a História e constatar que, 

em muitos casos, a criatividade e o avanço da idade 

caminharam num sentido positivo. São disso exemplos, 

a vida de homens como Kant, Goethe, Da Vinci, Manuel 

da Maia, Picasso e, no século atual, a plêiade de 

Prémios Nobel.  
 



 
 

  

Nunca se deverá esquecer que a etapa mais importante da vida é a vindoura, que nos completa e a 

qual mesmo para os que já são idosos é o somatório e o epílogo das anteriores etapas de vida da 

própria pessoa.  

O mistério da nossa existência como seres conscientes, a beleza que nos cerca, a comunicação com os 

outros, são motivos de fascínio que o Universo nos proporciona!  

Nós devemos amar o planeta Terra, que para um número incomensurável de gerações será a sua 

morada, pois ficaremos para sempre ligados a esta Terra e com a obrigação da preservação do nosso 

Planeta”.  

______________ // ______________ 

 

Nesse ano, em Outubro, a SPGG, realiza, em Lisboa o XXXIII Congresso Português de Geriatria e o XIV 

Congresso de Gerontologia Social. Também em Outubro, realiza-se no Porto as XXVII Jornadas 

Nortenhas de Geriatria e Gerontologia. Nestes congressos são feitas homenagens ao Fundador da 

Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, recentemente falecido. 

 

2013 -  Em Outubro realizam-se as XXVIII Jornadas Nortenhas de Geriatria e Gerontologia, presididas 

pelo Dr. Luís Bonnet Monteiro, vice-presidente da SPGG e tendo a vice-presidência do Dr. Sérgio 

Coimbra, vogal da SPGG. Esta foi a última edição das Jornadas, interrompidas pelo inexistente apoio 

financeiro, dado o aprofundamento da crise económica nacional. 

Em Novembro, a SPGG, realiza, em Lisboa o XXXIV Congresso Português de Geriatria e o XV Congresso 

de Gerontologia Social. Nestes congressos a SPGG edita em parceria com a Associação 

Portuguesa de Nutricionistas o E-Book sobre “Alimentação na pessoa idosa”. 

 

2014 - Em 17 de Janeiro, dá-se o falecimento do Prof. Doutor 

Fernando Cerqueira Magro, aos 93 anos de idade, o qual foi o 2º 

Presidente da SPGG e o seu 2º Presidente Honorário. Grande expoente 

da Geriatria, foi também notável Nefrologista e incontornável pioneiro 

da Medicina Interna, tendo sido com ele que o Dr. José Reis Jr. 

criou as 1ªs Jornadas de Medicina Interna do Porto, em 1981, 

as quais deram grande impulso às que vieram a seguir em Coimbra, 

em 1983, presididas pelo Prof. Doutor Amando Porto, e às de Lisboa, 

em 1989, presididas pelo Dr. Barros Veloso, atividades conjuntas e 

iniciadas com a visão do Dr. José Reis Jr. e prosseguidas com a 

organização e a persistência do seu filho Dr. Pedro de Moura Reis, 

algumas delas durante mais de 25 anos. As Jornadas de Medicina Interna de Coimbra, promovidas 

pela iniciativa do Dr. José Reis Jr. junto do Prof. Armando Porto, vieram a produzir a re-

fundação da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, em 1983, a qual se encontrava há 

vários anos sem atividade. 



 
 

 

Em Novembro, a SPGG, realiza, em Lisboa o XXXV Congresso Português de Geriatria e o XVI Congresso 

de Gerontologia Social, no qual se presta homenagem ao Prof. Doutor Cerqueira Magro, 

falecido no início deste ano. 

 

2015 - Em Março, a SPGG edita em parceria com a Associação Portuguesa de Nutricionistas 

o E-Book sobre “Hidratação na Pessoa Idosa”.  

Em Junho, a Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia desenvolveu o 1º curso 

gratuito on-line para prestadores de cuidados a pessoas idosas com dependência, para o 

qual solicitou a parceria e colaboração da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, com a 

colaboração da Associação Portuguesa de Psicogerontologia, com o trabalho e colaboração 

incansável da Dra. Maria João Quintela, tendo-se estabelecido uma parceria de trabalho conjunto. 

 

Em Novembro, a SPGG, realiza, em Lisboa o XXXVI Congresso Português de Geriatria e o XVII 

Congresso de Gerontologia Social, no qual participou, ativamente, a Sociedade Espanhola de Geriatria 

e Gerontologia, representada por um grupo de médicos e profissionais de serviços social, entre os quais 

o seu presidente, Prof. Doutor López Trigo e os Drs. Maria Ángeles Garcia Antón, António Moya Bernal 

e Montaña Román García. 

Realizaram-se, logo após o encerramento do Congresso, novas eleições para o Corpo Diretivo 

da SPGG, para o quinquénio 2015-2020, agora com 18 membros: 

Prof. Doutor Manuel Carrageta (Presidente), Dra. Maria João Quintela, Dr. Luís Bonnet Monteiro e Dr. 

Pedro Marques da Silva (Vice-Presidentes), Dr. Pedro de Moura Reis (Secretário-Geral), Dr. Rui Soares 

(Tesoureiro), Dr. António Leitão, Prof. Doutor José Coucello, Dr. Manuel Viana, Dr. Luís Cortez Pinto e 

Dr. Sérgio Coimbra (Vogais), Dra. Rosa Afonso (Delegada da Direcção na Madeira), Prof. Doutor Jacinto 

Gonçalves, Dr. Vítor Gabão Veiga, Dr. Amílcar Aleixo (Assembleia Geral), Dr. Mendes Silva, Dr. Gata 

Simão, Dra. Isabel Viana (Conselho Fiscal). 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2016 – Em Outubro de 2016 a SPGG em parceria com a Sociedade Espanhola de Geriatria e 

Gerontologia promove o 2º curso gratuito on-line para prestadores de cuidados a pessoas 

idosas com dependência. 

Em Novembro, a SPGG, realiza, em Lisboa, o XXXVII Congresso Português de Geriatria e Gerontologia. 

A partir de agora os dois congressos anteriores são reunidos num só evento científico. 

 

2017 - A SPGG, em parceria com a Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia, realizou o 3º 

curso gratuito on-line para prestadores de cuidados a pessoas idosas com dependência. 

Em Novembro realizou-se o XXXVIII Congresso Português de Geriatria e Gerontologia, nos dias 22, 23 

e 24, em Lisboa. 

 

2018 - No decurso do ano de 2018, a SPGG comemorou os 40 anos da sua refundação, ocorrida 

em 14 de Julho de 1978, na 10ª Sessão Administrativa da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, 

sessão então presidida pelo Prof. Doutor Torres Pereira e secretariada pelo Prof. Doutor José Conde. 

A SPGG em parceria com a Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia realizou o 4º Curso 

gratuito on-line para Cuidadores de Pessoas Idosas Dependentes. O curso on-line é uma 

parceria entre a SEGG e a SPGG, sendo coordenado pela Dra. Maria Ángeles García Antón da SEGG, 

com a colaboração e supervisão para a edição portuguesa feita pela Dra. Maria João Quintela, Vice-

Presidente da SPGG. 

Em Novembro dias 21, 22 e 23 decorreu o XXXIX Congresso Português de Geriatria e Gerontologia, em 

Lisboa, no Centro Ismaili, com a participação de cerca de 500 congressistas. 

 

2019 - A  SPGG em parceria com a Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia prevê realizar o 

5º Curso gratuito on line para Cuidadores de Pessoas Idosas Dependentes coordenado pela 

Dra. Mª Angeles García Antón (Espanha) e pela Dra. Maria João Quintela (Portugal). 

 

Em Dezembro, dias 4, 5 e 6, decorreu o 40º Congresso Português de Geriatria e Gerontologia, 

em Lisboa, no Centro Ismailli. Comemora-se esta efeméride com a edição do livro “A Geriatria e  

Gerontologia no Séc. XXI: Da Clínica à Integração, Participação Social e Cuidados Globais 

às Pessoas Idosas”, com 27 capítulos e cerca de 400 páginas. É Coordenador do Conselho Editorial 

desta obra, o Dr. Pedro Marques da Silva, vice-presidente da SPGG, ao qual se deve a ideia e a 

inabalável vontade de se criar e editar este livro comemorativo dos 40 anos do congresso da SPGG. 

Inicia-se a sua distribuição. ◼ 

 

  



 
 

  

 

 

 


