PRÉMIO DE SAÚDE PÚBLICA JOSÉ LUÍS CASTANHEIRA

O Professor José Luís Castanheira, médico, especialista em Saúde Pública, Mestre pela
Universidade de Connecticut, EUA, Doutor pela UNL onde fez Agregação em Março de 1997,
foi uma das mais distintas personalidades da Saúde Pública nacional.
Efetivamente, os altos cargos que desempenhou, Presidente do Instituto da Juventude,
Presidente do CA do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, Presidente
do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e Diretor Geral de Saúde, contribuíram
para a sua estatura nacional e para o respeito que a Saúde Pública e a Medicina portuguesa
lhe tributam.
Malgrado ter sido sempre Professor convidado a tempo parcial da Faculdade de Ciências
Médicas, o Professor José Luís Castanheira durante onze anos foi coordenador de Mestrados
na Faculdade de Ciências Médicas, assumiu a responsabilidade do Gabinete de Estudos PósGraduados entre 2002 e 2005, coordenou a disciplina Estágio de Saúde Pública do 6.º ano,
publicou 46 trabalhos científicos e lecionou a convite, entre outras respeitadas instituições de
Ensino Superior, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, na Universidade
Católica de Lisboa, na Universidade Aberta e na Universidade do Algarve.
O seu percurso profissional e académico, a sua constante dedicação à Faculdade de Ciências
Médicas, o seu saber, as suas capacidades pedagógicas, o seu prestígio e o respeito que
granjeou na comunidade académica e na Saúde foram um exemplo.
Em 1992 o Professor José Luís Castanheira fundou, com o Professor Nuno Cordeiro Ferreira,
então Diretor da FCM, e com Jorge Torgal o CISCOS, Centro de Investigação em Saúde
Comunitária, associação privada sem fins lucrativos, integrada pelos membros de
Departamento Universitário de Saúde Pública da FCM (hoje Unidade de SP), que desenvolveu
e prossegue atividades de investigação, de ensino e de cooperação para o desenvolvimento.
A Direção do CISCOS entende instituir o PRÉMIO DE SAÚDE PÚBLICA JOSÉ LUÍS CASTANHEIRA,
para premiar anualmente o melhor aluno da disciplina de Saúde Pública.
O Prémio é constituído por um Diploma e uma publicação no âmbito da Saúde Pública, sendo
reconhecido e publicitado no site da Nova Medical School / Faculdade de Ciências Médicas e
no site do CISCOS.

