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A Delegação de Coimbra da Fundação

Portuguesa do Pulmão (FPP) em co-

laboração com os Órgãos Nacionais

da FPP homenageou no passado dia

19 de Janeiro duas personalidades da medicina

que foram os pilares da Pneumologia moderna

em Portugal - Os Professores Robalo Cordeiro

(Coimbra) e Thomé Villar (Lisboa). Nesse dia fo-

ram colocadas as suas fotografias na galeria da

Delegação de Coimbra da FPP, significando re-

conhecimento e agradecimento pelo trabalho de-

senvolvido (nacional e internacional) em defesa

duma moderna Pneumologia, onde a investiga-

ção científica ocupa lugar de destaque. Queremos

que sejam um exemplo para todos, em especial

para os mais novos.

Professor Robalo Cordeiro:

António José de Amorim Robalo Cordeiro licen-

ciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina

de Coimbra, no ano de 1950 com a nota de 18 va-
lores. Posteriormente continuou em Coimbra a

sua carreira universitária, tendo-se doutorado com

19 valores. Desenvolve uma intensa actividade

hospitalar nos Hospitais da Universidade de Coim-

bra (HUC) adquirindo uma sólida formação em
Medicina Interna e em Pneumologia Em 1964

concorre a uma vaga de Professor Extraordinário

de Medicina Interna e mais tarde de professor Ca-

tedrático de Pneumologia tendo sido aprovado

por unanimidade nos dois concursos. Em 1971 as-

sume a Direcção de Serviço de Pneumologia dos

HUG A sua formação multifacetada leva-o à re-

gência de várias disciplinas (básicas e clínicas) -
cadeiras de Patologia Geral, Farmacologia, Imu-

nologia e Pneumologia Desenvolve intensa acti-

vidade científica, criando o Centro de Imunologia
e o Centro de Pneumologia da Faculdade de Me-
dicina de Coimbra, abrindo caminho à publicação
em revistas nacionais e internacionais de centenas

artigos, e apresentação de numerosos trabalhos

em conferências e comunicações em congressos
nacionais e internacionais. Publicou numerosas

monografiase vários livros, destacando-se "O Pul-

mão Profundo" e "Pneumologia Fundamental"

editado pela Fundação GulbenMan. Dirigiu o Ser-

viço de Pneumologia dos HUCde forma exemplar,-
transmitiu a prática duma medicina humanista,

um modo sublime de lidar com as pessoas, as re-

gras fundamentais da ética profissional e o gosto

pela investigação científica Incentivou os seus co-

laboradores a frequentar e estagiar em unidades

hospitalares internacionais, e em centros/labora-
tórios de investigação científica, criando uma

equipa coesa, sólida, inovadora e conhecedora

das técnicas mais modernas dogue se faziaa nível

mundial em Pneumologia, designadamente a la-

vagem bronco-alveolar. Nunca se fechou na sua

douta sabedoria,frequentementetransmitiaasua

experiência técnica, científica e humana, nas reu-

niões do serviço, tendo criado com grande êxito

as Jornadas Anuais de Actualização Pneumológica
de Coimbra e que ainda hoje perduram Reco-

nhecidas as suas capacidades, é chamado a exer-

cer a presidência do Conselho Cientifico da Fa-

culdade de Medicina de Coimbra; a Presidência

das Sociedades Portuguesas de Patologia Respi-

ratória, de Alergologia e Imunologia Clínica e da

Associação Nacional de Tuberculose e Doenças

Respiratórias. Foi membro da Direcção da Socie-

dade Europeia de Pneumologia, Governador e

Regente do Capítulo Português do American Co-

legeofChestPhysician, entre outros. Recebeu vá-

rios galardões e medalhas, destacando-se a Me-

dalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério
da Saúde, a Medalha de Ouro Carlos Fornanini

(Itália), e foi ainda agraciado com o Grau de Grande
Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada

No dizer do Professor Fontes Baganha (Presi-
dente do Conselho Científico da FPP) "O enorme
relevo nacional e internacional que o Professor

Robalo Cordeiro atingiu no âmbito médico e cien-

tífico, e o lugar cimeiro que ocupou na Pneumo-

logia justificam o importante reconhecimento

consubstanciado na atribuição de numerosos ga-
lardões."



Professor Tliomé Villar
Thomé George Villar licenciou-se em Medicina

pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1937,

tendo feitoo Internato Geralno Jersey Gty Medicai

Center (EUA) e o Internato Graduado no Hudson

County Tuberculosis Hospital and Sanatorium

(EUA). Fez posteriormente a sua carreira univer-

sitária em Lisboa, sendo em 1970 Professor Cate-

drático de Pneumotisiologia Em 1974 foi fundador

e Io Presidente da Sociedade Portuguesa de Pa-

tologia Respiratória (actual Sociedade Portuguesa
de Pneumologia - SPP). Na sua actividade profis-
sional dáparticularatençãoàbroncoscopiarígida,
tendo sido Broncologista do Sanatório D. Carlos I

em Lisboa e da Estância Sanatorial do Caramulo.

Thomé Villar criou uma Escola de Broncologia
em Portugal com dimensão internacional, onde

formou muitos especialistas. Esta escola veio a
receber a visita de Ikeda (inventor do broncofi-

broscópio) para fazer uma demonstração deste

novo equipamento de fibras ópticas, o que revela

a dimensão internacional que Thomé Villar e a

sua escola tinha atingido. Foi Sócio efectivo da

American Thoracic Society, da Chest and Heart

Association, da Internacional Bronchoesophgo-

logical Society. Da Societé Medicale Intemationalle

dEndoscopie e de Radiocinematographie, Over-

sea Member daThoracic Society ofLondon, Sócio

Efectivo da Societas Europea Physiologiae Qinicae

Réspiratoriae ( futura Sociedade Europeia de

Pneumologia).Foi ainda Governador e posterior-
mente Regente do Capítulo português do Ameri-
can College of Chest Physicians, e condecorado

com a medalha de ouro Cario Forlanini da Uni-
versidade de Roma Thomé Villar cria também
um excelente Serviço de Pneumologia no Hospital
de Santa Maria, com uma boa equipa de colabo-

radores, e onde aprofunda o estudo de várias pa-
tologias, designadamente a sarcoidose, o Pulmão
do Sulfatador de Vinhas, o Pulmão dos Peleiros e
outros. Thomé Villar adquire também uma sólida

formação em Medicina Interna o que lhe permite
ter uma visão mais aprofundada dos doentes que
procuram os seus serviços. Dedica também es-

pecial atenção aos Clínicos Gerais, promovendo
cursos periódicos de actualização, com ênfase nas

noções práticas e de utilidade diária, de forma a

estarem a par dos problemas da especialidade.
Estes cursos foram criados em 1967 com grande
êxito, e prosseguem ainda nos nossos dias.

No dizer do Dr. Teles de Araújo (Presidente da

Fundação Portuguesa do Pulmão) "Thomé Villar
foi um Pneumologista de dimensão mundial, co-
nhecido e respeitado pelos mais importantes no-
mes da pneumologia europeia, norte-americana

ejaponesa.
A sessão de homenagem que a Delegação de

Coimbra da FPP realizou no passado dia 19 de

Janeiro, teve para mim um significado muito es-

pecial, pois para além de ter conhecido pessoal-
mente o Professor Thomé Villar e muito apreciar
as suas qualidades, tive o privilégio de privar mais

de perto com o professor Robalo Cordeiro, com

quem convivi durante muitos anos no Serviço
de Pneumologia dos HUC, tendo sido seu Assis-

tente na Cadeira de Pneumologia, e com quem
aprendi o exercício de uma medicina humanizada

e de qualidade, para além do gosto pela investi-

gação científicas
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