Curriculum Vitae
António Barros Veloso

António Barros Veloso é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de
Coimbra com a classificação final de 15 valores.
Carreira hospitalar
Internato Geral dos Hospitais Civis de Lisboa (HCL) em cujo concurso
ficou classificado em 14º lugar (1957-1959)
• Internato Intermédio de Medicina (1959-1960)
• Internato Complementar de Medicina (1960-1962) em cujo concurso
ficou classificado em 2º lugar
• Internato Graduado de Medicina (1962-1970) em cujo concurso ficou
classificado em 2º lugar. ( interrompido durante 28 meses para cumprir
Serviço Militar em Angola)
• Aprovado em 1º lugar no concurso de provas públicas para Assistente
dos Hospitais (actual Chefe de Serviço) em 1970
• Director de Serviço 1 de Medicina do Hospital de Santo António dos
Capuchos (HSAC) desde 1986.
•

Especialidades pela Ordem dos Médicos
•
•

Medicina Interna
Oncologia Médica

Cargos e funções hospitalares
Membro do grupo de trabalho encarregado de modificar o Formulário
Bromatológico dos HCL (1971)
• Membro da Comissão Directiva dos Serviços de Utilização dos
Hospitais, criada pelo Secretário de Estado da Saúde (1975)
• Membro do Conselho Geral do HSAC (1979)
• Presidente da Comissão Coordenadora do Serviço de Atendimento
Permanente (SAP), em representação dos HCL (1980)
• Membro do Grupo de Trabalho criado para implementar um sistema
individual de medicamentos (1982)
• Membro do Grupo de Trabalho para definir a articulação entre os
serviços de Medicina Interna e de Cardiologia dos HCL (1982)
• Responsável pela primeira Unidade de Quimioterapia de Tumores
Sólidos dos HCL (1982)
• Membro da Direcção Médica do HSAC (1982)
• Membro do Júri de Admissão ao Internato Complementar (1982)
• Membro do Colégio de Medicina Interna dos HCL (1982)
• Membro da Comissão de Ensino pré e pós-graduado dos HCL (1984)
• Membro da Comissão para estudo do planeamento da Oncologia nos
HCL (1984)
•

Membro do Conselho Geral dos HCL (1987)
Membro da Comissão Organizadora do V Centenário da Fundação do
Hospital Real de Todos-os-Santos (1989-1992)
• Membro da Comissão de médicos da Carreira Hospitalar nomeada pela
Direcção Geral dos Hospitais com vista à criação da especialidade de
Oncologia Médica (1991)
• Presidente da Comissão Oncológica do Grupo HSAC/ Desterro/ Arroios
(1991)
• Coordenador do Ensino do HSAC/ Desterro/Arroios (1992-1994) .
•
•

Cargos e funções médicas extra-hospitalares
Membro do Grupo Médico-administrativo nomeado pela secretaria do
Estado da Saúde para estabelecer um programa de passagem dos SMS da
Previdência para a Secretaria do Estado da Saúde (1975)
• Membro do Grupo de Trabalho nomeado pela Secretaria do Estado da
Saúde para a resolução dos assuntos correntes de administração dos Serviços
Médico-Sociais (1977)
• Membro da Comissão nomeada pela Ordem dos Médicos para a criação
da Especialidade de Medicina Interna (1978)
• Nomeado pela Secretaria do Estado da Saúde para participar no Encontro
sobre Cuidados Primários de Saúde (1979)
• Membro do Grupo de Trabalho para o lançamento da Clínica Geral,
criado pela Secretaria do Estado da Saúde (1979)
• Nomeado pela Secretaria de Estado da Saúde para participar na reunião
do “ Comité restreint d’experts sur l’identification et la motivation des
groupes de la population negligeant les aspects preventifs dans le domaine
de la Santé ” ( Strasbourg, 1980)
• Membro do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos (1987-1989)
• Membro do Conselho Científico do Sindicato Independente dos Médicos
(1990)
• Membro da Direcção do Colégio de Medicina Interna da Ordem dos
Médicos (1994-1998)
• Membro do Conselho de Reflexão sobre a Saúde (CRES), criado por
Resolução do Conselho de Ministros, de 24 de Janeiro de 1996
• Membro da Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de Medicina
(1998) .
•

Ensino pré e pós-graduado
Curso de “ Fisiologia renal ” para alunos do 3º ano dos Estudos Gerais
Universitários de Angola (1968)
• Assistente de Propedêutica Médica do 4º ano da Faculdade de Medicina
de Luanda 1968-1969)
• Encarregado do Ensino Médico dos alunos do 5º ano de Medicina nos
HCL (1974-76)
• Responsável pela organização dos Cursos de Pós-Graduação do HSAC
(1980-1989) .
•

Intervenções públicas

• Proferiu 46 Palestras e comunicações científicas e participou em 29
mesas redondas .

Congressos e Jornadas Científicas
Presidente das Jornadas de Medicina Interna da Zona Sul (1989, 1990,
1993, 1994 e 1995)
• Membro da Comissão Científica do I Simpósio de Doenças Auto-imunes
(1992)
• Presidente do II Congresso de Medicina Interna (1992)
• Membro da Comissão Organizadora do 1º Congresso Científico dos
H.C.L. (1992)
• Presidente do 2º Congresso Científico dos H.C.L. (1995)
• Presidente das “Reuniões Multidisciplinares de Oncologia” (1995- 1998).
•

Representação em congressos internacionais
• Esteve presente em vários congressos europeus (Espanha, Itália, Grécia e
Suécia) como representante da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna,
como membro da Associação Europeia de Medicina Interna, quer ainda a
convite de várias Comissões Organizadoras.

Relatórios e ante-projectos
• Proposta de uma consulta de diabéticos para beneficiários da Previdência
(1973)
• Ante-projecto de reestruturação dos Postos Clínicos das Caixas de
Previdência (1975)
• Co-autor do estudo solicitado pela Secretaria de Estado da Saúde “A
Carreira Médica nos Serviços Públicos de Saúde” (1979)
• Co-autor do documento produzido para o Conselho da Europa
(Estrasburgo) : “Les accidents de la route: données statistiques, coûts
économiques et sociaux, mesures adoptées dans plusieurs pays européens et
groupes sociaux à hauts risques ” ( 1980 ).
• Co-autor de “Recomendações para uma reforma estrutural” elaborado
pelo Conselho de Reflexão sobre a Saúde (1998).

Sociedades médicas
• Membro da Direcção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna
(SPMI) (1985 a 1994)
• Presidente da Sociedade Médica dos HCL (1987- 89)
• Membro do Conselho de Administração da “European Association of
Internal Medicine” (1991)
• Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (1992-94)
• Membro Fundador e Presidente da Sociedade Portuguesa para a
Qualidade em Medicina (1993)
• Membro Fundador da “ European Federation of Internal Medicine ”
(1996)
• Membro da Sociedade de Ciências Médicas.

Actividade editorial
Membro do Conselho Editorial do semanário “Expresso” (1981-1982)
Consultor associado da Acta Médica Portuguesa (1985)
Membro do Conselho Científico do “European Journal of Internal
Medicine” (1991- 98)
• Director da Revista “Medicina Interna” (1994-1998).
•
•
•

Louvores
• Louvado pela Administração dos HCL. (O.S. 5238 de 29 de Dezembro
de 1959)
• Testemunhos públicos de apreço por parte da Administração dos HCL.
(O.S. 5283 de 2 de Maio de 1960 O.S. 5457 de 7 de Julho de 1961)
• Louvado por proposta do Chefe de Serviço de Medicina Interna do
Hospital Militar de Luanda. (O.S. de 22 de Abril de 1968)
• Louvado pela Direcção do HSAC pela sua acção como Presidente da
Comissão de Ensino. (O.S. 4/94 de 18 de Janeiro de 1994)
• Louvado pelo Coordenador dos HCL pela sua acção como Presidente da
Comissão Organizadora do II Congresso dos HCL. (Circular 10/96 de 17 de
Dezembro de 1996) .
• Louvado pela Senhora Ministra da Saúde (Louvor nº186/2001).

Actividades fora do âmbito da Medicina
1-História, arte e azulejos
•
•
•
•

Livros publicados : 3
Artigos publicados em revistas nacionais e estrangeiras: 5
Trabalhos de investigação: 1
Prémios e menções honrosas da Câmara Municipal de Lisboa: 3

2- Música de jazz
Desde estudante que se dedica ao estudo e à execução de música de jazz.
Participou em numerosas “jam-sessions” em Portugal e no estrangeiro.
Autor de textos sobre jazz, publicados em jornais e em programas de
concertos.
•
Autor de um video sobre a “Vida e obra de Charlie Parker” produzido
para a RTP (1982).
•
Presidente da Assembleia Geral do Hot-Club de Portugal (1996-1998).
•
•
•

Áreas de interesse:
Medicina, Azulejos, Jazz, História e Filosofia da Ciência
Principais Publicações:
Publicou 21 artigos científicos e 50 editoriais, artigos de opinião e de
intervenção em revistas médicas.
•

•

Autor do livro “Medicina. A Arte e o Ofício”. Gradiva (2000).

Neste site:
Kepler e a Ciência Moderna (2004)
Das ervilheiras de Mendel à dupla hélice de Watson e Crick
Acerca da "Medicina Baseada na Evidência" (2005)
Acerca da Pós-Modernidade (2005)
O Eterno Feminino (2005)
Acerca da Indução (2004)
A Investigação como Dimensão Constitutiva da Medicina
Contemporânea (2005)
•
O Efémero e o Permanente (2006)
•
•
•
•
•
•
•

