In Memoriam - António Pratas Peres (1957-2008)

Em Memória de António Pratas Peres: Um
radiologista para muitas estações…

descrição que nunca lhe permitiu granjear a fama que
justamente merecia nos areópagos da Imagiologia
nacional. Humilde e contido, reservava para os seus amigos
e colegas mais chegados, uma faceta de subtil ironia com
a qual comentava as peripécias da sociedade envolvente.
Tal como o autor de “Utopia” a quem os contemporâneos
chamaram muito justamente “a man for all seasons”, o Dr.
Pratas Peres que foi um médico para todos os tempos,
partiu permaturamente, arreigado às suas mais íntegras
convicções, sempre exemplar ao serviço dos outros e da
sua Família, creio que em paz consigo próprio e com os
homens.
A memória do Dr. António Pratas Peres será perene em
todos aqueles que tiveram o privilégio pessoal ou
profissional de o conhecer.
31 de Julho de 2008
Francisco de Mascarenhas Gaivão
(Médico Radiologista, antigo Director do Serviço de
Imagiologia dos HUC)

Vítima de doença oncológica prolongada que suportou com
estoicismo no seio da intimidade familiar, o falecimento
do Dr. Pratas Peres embora esperado, não deixou nem por
isso de provocar um sentimento de dor e de sentida perda
em todos os que com ele privaram.
Tive a oportunidade de o conhecer desde os tempos do
seu internato de especialidade realizado nos Hospitais da
Universidade de Coimbra e de continuar posteriormente a
acompanhar a sua carreira hospitalar nessas e na sua prática
privada, ambas por ele exercidas com idêntico desvelo.
O conhecimento pessoal e profissional sobre o Dr. Pratas
Peres permite-me afirmar com toda a segurança a certeza
que se tratava de uma invulgar e rica personalidade em
ambos esses campos. Sempre amável, pronto e disponível
para com os pacientes que o procuravam ou para com os
colegas que lhe pediam o seu abalizado parecer técnico, o
Dr. Pratas Peres foi um dos mais completos e brilhantes
médicos radiologistas do seu tempo e que muito contribuiu
para prestigiar a área da medicina que escolheu abraçar.
A sua proficiência em radiologia convencional, em ecodiagnóstico, em TC e em RM era unanimemente
reconhecida, sobretudo no âmbito da Imagiologia músculoesquelética que sempre foi a “menina dos seus olhos”.
Às suas brilhantes capacidades no domínio técnico nas
diversas áreas da Imagiologia contemporânea, aliava o Dr.
Pratas Peres uma modéstia de comportamento e de
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