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In Memoriam

Em memória de Luís Garcia e Silva
In memory of Luís Garcia e Silva
A. Poiares Baptista
Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Coimbra

médico e de termos, posteriormente, em 1989, fundado o
“Clube de Dermatopatologia Sá Penella”, integrado na SPDV.
Este mesmo “Clube” realizou desde 1992, cursos anuais internacionais com a participação de colegas estrangeiros (J.
Civatte, S. Belaich, Kent, Kerl, Wilson-Jones, Sanchez-Yus,
Katinakis. J. Moulin, Grosshans, Martin-Black…).
Garcia e Silva era uma personalidade pouco expansiva,
relativamente modesto mas bom conhecedor da patologia
cutânea, defensor dos seus ideais profissionais ou sociais. O
seu “curriculum” é extenso, quer nas análises de casuísticas
relativamente extensas quer na observação de casos raros.
Era um bom pedagogo.
À sua memória a minha homenagem e a minha amizade, com as recordações de uma vivência sempre agradável.
A. Poiares Baptista

Foi com emoção que tomei conhecimento do recente falecimento do nosso colega e amigo LUÍS GARCIA E SILVA.
O nosso conhecimento e a nossa amizade iniciou-se na
convivência durante as regulares reuniões da Sociedade
Portuguesa de Dermatologia e na Clínica de Dermatologia
do Hospital de Santa Maria durante o período de direcção
do Prof. Juvenal Esteves. Regressara de um longo estágio em
Dermatologia em Inglaterra, nos anos sessenta do século
passado, onde estagiou quer no Serviço de Dermatologia
da Western Infirmary (Glasgow) quer na Royal Victoria Infirmary (Newcastle-upon-Tyne). Tabalhou, posteriormente com
Charles Calnan, no Saint John´s Hospital for Diseases of the
skin, período durante o qual havia igualmente iniciado um
contacto regular em histopatologia cutânea, matéria esta
que foi o seu principal interesse.
O nosso interesse na Dermatologia era pois idêntico.
Assim foi naturalmente que nas reuniões da SPDV tivéssemos intervenções na mesma área, área que de um modo
geral era ainda pouco conhecida pela generalidade dos colegas. Daqui termos tomado a iniciativa de realizar cursos
de histopatologia cutânea elementar no âmbito do Internato

Morreu Garcia e Silva.
Grande figura da dermatologia nacional foi um dos pilares do desenvolvimento da histopatologia cutânea em Portugal.
O seu rigor e apreço pelo detalhe ajudaram a educar
inúmeras gerações de dermatologistas em histopatologia,
seguramente, mas muito em procurar aprofundar o diagnóstico quando este não era evidente .
Sem dúvida um dos grandes mestres da dermatologia
Portuguesa para cuja qualidade actual deu forte contributo.
A Garcia e Silva o reconhecimento pelo muito que por
todos nós fez.
Fica a memória, que saibamos honrar, e o exemplo no
qual nos saibamos inspirar.
Pela Direcção da SPDV
Miguel Peres Correia

O Dr. Garcia e Silva foi o meu mentor e o principal responsável pela minha dedicação à Dermatopatologia, área
pela qual me comecei a interessar, ainda Interna da Especialidade de Dermatologia, no Hospital Santa Maria, onde
ele trabalhava.
Recordo-o como um homem muito inteligente, de elevada craveira intelectual, humor peculiar, brilhante Derma-
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tologista e Dermatopatologista e sobretudo, tenho um sentimento de profunda gratidão, por tudo o que me ensinou e
pela sua infinita paciência e disponibilidade para esclarecer
as minhas dúvidas profissionais.
Esmeralda Vale

Dr. Garcia
Nestes tempos conturbados em que o Adeus fica suspenso, foi com enorme tristeza que recebi a notícia da morte do
Dr. Garcia.
Ficará sempre presente em mim, a sua inteligência superior, a sua inesgotável e abrangente sabedoria, o seu sentido
de humor muito particular, o gosto pelo diferente e principalmente, a permanente e incansável disponibilidade e infinita
paciência com que nos recebia, mesmo quando já fora do
Serviço de Hospital Sta. Maria, o “bombardeávamos “com
“caixas de dúvidas” …
Não esquecerei a delicadeza e amizade com que sempre
me tratou e o incentivo para abraçar outros voos.
As horas em que mergulhadas no microscópio, bebíamos
as suas palavras e divagávamos por temas tão diversos que
a sua cultura enciclopédica e multifacetada proporcionava,
foram sem dúvida inspiradoras para todos os que com ele
tiveram o privilégio de aprender e certamente contribuíram
para incutir a paixão pela Dermatopatologia.
Até sempre, Dr. Garcia!
Isabel Viana
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Conheci o Dr. Luís Garcia e Silva no meu segundo ano
do internato da especialidade quando iniciei a valência de
Dermatopatologia.
Embora já tivesse contacto com ele no serviço, só nessa
altura me apercebi do seu vasto saber científico e de cultura
geral. Eram momentos únicos os que passávamos conversando, mas principalmente ouvindo os seus ensinamentos,
enquanto observávamos ao microscópio os casos histopatológicos do dia.
O Dr. Garcia e Silva foi um dos Dermatologistas que mais
influência teve na minha vida profissional, como meu mentor,
e também um grande amigo.
Elvira Bártolo

Foi um Homem discreto, de princípios e que amava a
ciência e o conhecimento!
Ao longo da minha vida fui sempre recordando com
carinho, saudade e admiração as suas frases, atitudes... E
assim continuará a ser...
Foi realmente um muito grande privilégio tê-lo conhecido!
M. Lourdes Ferreira

