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O Prof. Doutor João Ribeiro da Silva, distinto oftalmologista do Hospital de Santa Maria foi homenageado,
no passado dia 27 de março, no Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN).
Esta homenagem, organizada pelo Serviço de Oftalmologia contou com a presença de inúmeros
profissionais de saúde, dos familiares do Professor, bem como do Presidente do CHLN, Dr. Carlos Neves
Martins, da Diretora Clínica, Dr.ª Margarida Lucas e da Enfermeira Diretora, Enf.ª Catarina Batuca, que
quiseram felicitar pessoalmente o Professor pelo inestimável contributo dado à instituição,
nomeadamente ao Serviço de Oftalmologia.
O Prof. Doutor Monteiro-Grillo, Diretor do Serviço de Oftalmologia, iniciou esta sessão com uma breve
resenha do percurso académico e profissional do Prof. J. Ribeiro da Silva, enaltecendo as suas qualidades
profissionais e o seu humanismo. Seguidamente, o Prof. J. Ribeiro da Silva brindou os presentes com
algumas recordações do seu percurso e das estreitas ligações que manteve com Hospital de Santa Maria e
aos seus profissionais, Agradeceu, visivelmente emocionado a homenagem e as palavras sublinhando que
o fizeram «renascer». Acrescentou que é um homem simples, encarnando «a saudade de uma vida que
está a chegar ao fim mas se vontade...mas ainda sente forças para continuar a caminhada!».
O Presidente do CHLN, Dr. Carlos Neves Martins, encerrou a sessão felicitando o Professor pelo legado
deixado, demonstrando a sua satisfação pela «presença neste momento simples, mas pleno de significado,
em que partilhamos a felicidade do Prof. Ribeiro da Silva e da sua família» e recordou a importância de
momentos como este, em que «são recordados os profissionais e momentos de grande prestígio desta
instituição, que marcado, ao longo da sua vida, a Medicina Portuguesa.» Numa breve referencia, Dr.
Carlos Neves Martins realçou que «(…) esta é uma Instituição de valores e, neste momento celebramos os
valores da gratidão e do reconhecimento que é devido aos profissionais, que durante grande parte da sua
vida, através do seu contributo profissional e universitário, muito deram aos portugueses e, sobretudo, ao
que é hoje o Serviço Nacional de Saúde. E o Professor é uma destas figuras. Devo realçar também a
importância do contributo em termos culturais, através da prosa e da poesia, devendo recordar-se que
existe uma grande veia cultural nos nossos profissionais que caracteriza a nossa Instituição desde o seu
princípio e é gratificante verificar que esse valioso património tem sido passado às gerações mais novas,
conforme verificamos nos Saraus Culturais da FMUL e outros momentos da vida da nossa Academia».
O Presidente do CHLN encerrou enumerando algumas datas importantes na vida do Prof. Ribeiro da Silva,
e disse, a terminar que «“Quem não tem memória, não tem futuro”. Portanto, ao reconhecermos o nosso
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passado e as várias personalidades que dele fazem parte estamos a ter memória e também por isto temos
futuro!»
O Prof. João Ribeiro da Silva foi Diretor do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Santa Maria de 1973 a
1999, numa função que acumulava igualmente no Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto. Fez a sua
formação no Serviço de Oftalmologia no Hospital de São José, sob orientação do Dr. Sertório Sena e
posteriormente, do Dr. Assis de Brito. Estagiou, desde 1956 por períodos prolongados, com o Prof. Jules
François, um oftalmologista de renome mundial, em Gand – Bélgica e esteve ligado a inúmeros Serviços de
Oftalmologia na Suíça, em Geneve e Berne e no Reino Unido, em Londres.
A preparação do seu Doutoramento foi feita no Centro de Estudos Egas Moniz, sob a orientação do Prof.
Doutor Almeida Lima com quem colaborou. Apresentou-a em 1968, tendo sido nomeado 1º Assistente. Em
1971, fez as provas de Agregação, tendo sido nomeado para a Cátedra de Oftalmologia. Teve papel
marcante na Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, tendo sido o representante de Portugal na Sociedade
Europeia. Foi igualmente o Fundador dos Estudos de Bioética na Faculdade de Medicina de Lisboa.
O Prof. Doutor João Ribeiro da Silva é ainda autor de inúmeras comunicações e trabalhos, publicados em
revistas nacionais e internacionais.
Momentos Fotográficos
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