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1 - Há quanto tempo está a trabalhar no estrangeiro?
Sou natural do Porto. Em 1980 decidi fazer a minha formação em cardiologia no Hammersmith Hospital,
Londres com os Professores John Goodwin, Célia Oakley e Attilio Maseri.
2 - Motivo pelo qual saiu do país?
Saí de Portugal porque queria fazer investigação científica concomitante com o treino em cardiologia.
3 - Local de trabalho e funções?
Trabalho como cardiologista de intervenção no Arkansas Heart Hospital, Estados Unidos.
É um Hospital dedicado ao coração e tem a particularidade de ser gerido por cardiologistas.
4 - Principais projetos atuais?
São essencialmente projetos assistenciais. Este mês inauguramos uma clínica de cardiologia no estado
contiguo, Texas. Esta nova Unidade Hospitalar terá cardiologia de intervenção e cirurgia cardíaca.
A Telemedicina tem facilitado a implementação deste projeto.
5 - Vantagens de trabalhar nesse país?
A grande vantagem de trabalhar nos Estados Unidos é a possibilidade de ter inúmeros empregos e
oportunidades fabulosas. E a possibilidade do cardiologista ter também um papel de gestor e organizar
e gerir clínicas e hospitais.
6 - Principais diferenças com Portugal?
Penso que a prática da cardiologia é semelhante em Portugal e nos Estados Unidos.
A estrutura e a organização é que diferem.

7 - Como é vista a cardiologia nacional lá fora?
Trabalhei em Londres, Arábia Saudita, na Loma Linda University Hospital, Califórnia. Duma forma geral
a cardiologia portuguesa é conceituada e respeitada no estrangeiro. Em particular, os laços científicos
com a cardiologia portuguesa eram muito fortes em Inglaterra.
8 - De que forma a SPC pode ser útil para quem trabalha no estrangeiro?
A SPC pode estimular o talento dos jovens cardiologistas portugueses espalhados pelo mundo e atrair
cientistas e clínicos que possam ser massa crítica e enriquecer a medicina no nosso País.
9 - Objetivos/planos futuros?
Como cardiologista, o meu objetivo principal é promover a prevenção, evitar a progressão da doença
cardiovascular estimulando adequada nutrição e comportamentos saudáveis, reduzindo assim o foco na
medicação.
10 - Do que tem mais saudades de Portugal? Considera a possibilidade de regressar?
Tenho imensas saudades da humanidade e qualidade de vida em Portugal. Voltar para Portugal está há
42 anos no meu pensamento.
11 - Alguma ideia ou mensagem que gostasse de deixar à cardiologia portuguesa?
A mensagem que gostaria de deixar aos colegas Cardiologistas Portugueses é apostar e desenvolver
competências de liderança pois têm qualidades inatas para organizar e desenvolver clínicas, serviços e
hospitais de cardiologia.

