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É com a maior honra e satisfação que, em nome da Câmara Municipal de
Almada e em meu nome pessoal, dou as boas vindas a todos vós, agradecendo
a disponibilidade para participarem nesta Sessão de Homenagem ao Professor
Doutor Manuel Carrageta, em muito boa hora promovida e organizada pela
Direcção do Hospital Garcia de Orta, à qual a Câmara Municipal de Almada
desde a primeira hora se associou.
O Professor Doutor Manuel Carrageta vai jubilar-se. Sublinhamos hoje, neste
Fórum Municipal da Cultura e em conjunto, este acto solene relacionado com a
sua prática, experiência e competência profissional de largo e longo tempo no
domínio da Medicina, mais concretamente da Cardiologia, desenvolvida em
extraordinária dimensão no nosso Concelho de Almada.
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A vossa presença e a vossa participação nesta cerimónia constituem,
necessariamente, o testemunho mais eloquente da justiça e da justeza desta
singela, mas tão importante e significativa Homenagem a este Homem Bom e
Homem de Bem, que é o Professor Manuel Carrageta.
Um Homem que dedicou – e continuará a dedicar, estou certa – toda a sua vida
e todo o seu empenho, ao estudo, aprofundamento e aplicação das mais
avançadas técnicas e práticas médicas à nobre missão de salvar vidas – já salvou
muitas, e muitas outras continuará a salvar –, e de trabalhar activamente,
através dos seus inúmeros contributos técnicos e científicos, no sentido da
elevação da consciência de todos nós, cidadãos comuns, para a importância de
adoptarmos na nossa vida quotidiana e em permanência comportamentos e
estilos de vida mais saudáveis, capazes de proteger o nosso coração, prolongarnos o bem estar e a própria vida, tornar-nos, em duas palavras, mais saudáveis
e mais felizes.
Porque é esta de facto, entre as inúmeras lições que deu ao longo da sua carreira
profissional, a grande lição que o Professor Manuel Carrageta nos ensina todos
os dias: sermos cada vez mais saudáveis e mais felizes.
Almada, e estou certa de que posso falar também em nome do Povo
Almadense, orgulha-se de ter entre os seus um Cidadão como o Professor
Manuel Carrageta.
E estou certa, porque conheço o Professor Manuel Carrageta, que se trata de um
orgulho por ele partilhado, por ter encontrado neste nosso Concelho de Almada
as necessárias condições e estímulos ao desenvolvimento da sua actividade
clínica profissional, quer em termos públicos – no Hospital Garcia de Horta –,
quer ao nível solidário – no seu (e nosso, permitam-me que assim o qualifique)
Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada.
O curriculum profissional e de vida do Professor Manuel Carrageta é de todos
vós bem conhecido, e reconhecido a nível nacional e internacional. Merece a
pena, no entanto, sublinhar nesta curta saudação, alguns dos passos mais
significativos da sua vida profissional, para memória futura do exemplo de
cidadania que o seu percurso, intenso e empolgante, deve constituir não apenas
para nós, seus contemporâneos, mas também para as gerações vindouras.
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Especialista em Cardiologia, Medicina Interna e Farmacologia Clínica, o
Professor Manuel Carrageta, é, até ao presente momento, Director do Serviço de
Cardiologia do Hospital Garcia de Orta e Presidente do Departamento de
Formação e Investigação daquela unidade de saúde do nosso Concelho. Para
além destas funções públicas, o Professor Carrageta desempenha ainda os
cargos de Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia e do Instituto de
Cardiologia Preventiva de Almada.
É ainda Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, perito médico do
Comité Económico e Social para o Projecto “A Obesidade na Europa”, foi
recentemente eleito Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e
Gerontologia, é o Presidente Cessante da Sociedade Ibero-latino-americana de
Aterosclerose e foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose.
No desempenho da sua actividade profissional proferiu mais de quatro
centenas de comunicações científicas em congressos e outras reuniões, realizou
mais de 500 conferências e fez publicar, em Portugal e no estrangeiro, mais de
duas centenas de trabalhos científicos nas áreas da Medicina Interna, da
Cardiologia, da Farmacologia Clínica e da Geriatria.
Por toda esta actividade, o Médico Especialista e o Homem foram distinguidos
em diversas ocasiões com prémios científicos de grande relevo e significado, e
pela sua dedicação, empenho em bem fazer e entrega à causa do bem comum, o
Município de Almada distinguiu-o no ano de 2006, outorgando-lhe por
unanimidade a Medalha de Ouro de Mérito e Dedicação do Município de
Almada, honrando-nos a todos que um Cidadão da dimensão Humana do
Professor Manuel Carrageta integre por direito próprio a restrita lista daqueles
que pelo seu valor e exemplo de vida se distinguem no âmbito da nossa vida
colectiva.
Quero por isso, ao terminar esta minha intervenção, e no momento em que nos
reunimos para o homenagear pela brilhante carreira que nos ofereceu a todos,
que ofereceu aos Portugueses e aos Almadenses em particular, saudar de forma
muito calorosa, muito sentida e muito emocionada o Médico e o Homem
Manuel Carrageta, a quem tenho o privilégio de poder considerar e poder tratar
por Amigo, agradecendo publicamente em nome de todos os Almadenses, o
imenso exemplo de apego e dedicação aos valores mais nobres da Vida e do
Bem Comum que a sua vida profissional representa, e que estou certa
Intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Almada
Homenagem ao Professor Manuel Carrageta
30/09/2010, Fórum Municipal Romeu Correia - Almada

continuarão a constituir, inalterados e permanentes, os valores e as referências
da sua intervenção futura.
Bem-haja, Professor Manuel Carrageta, pelo exemplo de dedicação que
constitui, e as maiores felicidades pela nova etapa da vida profissional e pessoal
que irá encetar a partir de agora. Sabe que pode contar com o seu Município,
assim como o Município contará sempre com o seu saber e com a sua
disponibilidade para o partilhar com todos.

Muito obrigada.
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