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In Memoriam

Em memória de João Duarte Freitas
In memory of João Duarte Freitas
A. Poiares Baptista
Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Coimbra

Faleceu no passado dia 18 de Abril o nosso colega João
Duarte, nosso colaborador durante alguns anos na Clínica
de Dermatologia do Hospital da Universidade de Coimbra.
Natural da ilha da Madeira, fizera o curso da Medicina
e a especialidade na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Tinha 74 anos. Faleceu por doença do foro
digestivo e cárdio-vascular.
Como o caracterizou um seu amigo de longos anos,
“era um homem humilde, integro, sempre disponível. Um
homem vertical, de pensamento livre, um homem bom”.
O meu testemunho é o resultado de uma longa amizade, iniciada como médico do internato da especialidade e
logo após como médico dermatologista na Clínica da especialidade durante toda a minha actividade como director e
como professor da disciplina. Na realidade o meu testemunho corrobora inteiramente com a do seu amigo. Sempre
foi um colaborador leal, franco, não agressivo, expressando
livremente os seus pensamentos e as suas ideias, mesmo
quando eram diferentes ou mesmo antagónicas quer de
assuntos médicos ou outros.

Dedicou-se desde o inicio da sua actividade hospitalar
à cirurgia dermatológica, então em principio de desenvolvimento no âmbito da acção da especialidade entre nós e
em Coimbra sobretudo aquando das novas instalações no
actual edifício hospitalar. Na realidade fez escola, organizando um sector que em breve atraiu um número significativo de jovens internos da especialidade e de outros sectores
da cirurgia.
Participou desde cedo e ao longo da sua vida como cidadão, nos movimentos culturais e cívicos da cidade. Como
estudante foi residente na República Rás-Teparta, uma das
“Repúblicas” mais tradicionais, foi membro activo no Teatro
dos Estudantes de Universidade de Coimbra (TEUC) e durante alguns anos dirigente do Ateneu de Coimbra.
Ao João Duarte um enorme abraço pleno de amizade e
de boas recordações. Um obrigado pela sua colaboração
prestimosa que muito honra a Dermatologia e a Clínica de
Dermatologia dos HUC.
A. Poiares Baptista
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