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“À Conversa com…” o Professor Doutor António Freire – Presidente do Conselho Português para 

o Cérebro e Médico Neurologista. 

 

 
 

Como surgiu o seu interesse pela ciência e pela medicina? 

A opção por medicina surgiu tardiamente no meu percurso escolar, já no último ano do liceu. O 

meu irmão frequentava Engenharia Civil em Lisboa, a minha irmã Química e no meu horizonte 

perspetivava-se a Engenharia Eletrotécnica, o que quer que isso fosse. Esta mudança súbita por 

uma área profissional tão afastada da minha ideia inicial, que ainda hoje não sei explicar, surgiu 

espontaneamente e surpreendeu os meus pais e toda a família (e a mim próprio). Considero, 

hoje, que foi a melhor opção que podia ter tomado.  

O gosto pelo conhecimento acompanha-me, praticamente, desde os tempos em que passei a 

dominar a leitura e os meus pais, os meus irmãos e os meus professores desempenharam um 

papel fulcral nesse meu processo de aprendizagem. O interesse pela ciência surge mais tarde 

como alimento natural do conhecimento e, de uma forma mais sistematizada, a partir da minha 

entrada na especialidade de Neurologia. Aqui chegado, quero lembrar a figura ímpar do Professor 

António Nunes Vicente, um neurologista brilhante, dotado de uma inteligência invulgar, com uma 

visão moderna e transversal da neurologia, que soube transpor para o Serviço e atrair, com o seu 

dinamismo, colaboradores para as diferentes áreas da especialidade que foi criando ao longo dos 

anos. A eles e à ligação privilegiada a outros centros de Neurologia do país e a Centros de 

Investigação da FMUC, em particular das Neurociências, devo toda a minha formação clínica e a 

atividade de investigação que realizei. 



O poeta Alberto Caeiro dizia que “o essencial é saber… isso exige um estudo profundo, uma 

aprendizagem de desaprender.” Neste domínio da neurociência o que é essencial? 

Não deixa de ser curioso e, ao mesmo tempo extraordinário observar que “um guardador de 

rebanhos”, apenas com a instrução primária, faça uma afirmação tão profunda e tão adequada 

sobre o saber. Mas é ao saber empírico, terreno, orgânico que ele se refere, mundo esse para o 

qual não vê necessidade de explicações. Há que aceitá-lo e vivê-lo, dizia. Nessa ligação íntima à 

natureza, é a observação sensorial, responsável pelo “estudo profundo”, que a aproxima do 

método científico. No entanto, o “desaprender” não é objeto da ciência. Pelo contrário, o pensar, 

o aprender a pensar são essenciais à investigação, do mesmo modo que o é a experimentação. E 

é neste segundo campo, onde há também poesia, que se situam as neurociências, que estudam 

e procuram explicar, aliás, a visão e o “sensacionismo” de Alberto Caeiro. Assim, na ciência, o 

estudo e a investigação, o ensino e a aprendizagem são cruciais para o aprofundamento e 

generalização do saber e, no que nos diz respeito, para o avanço do conhecimento em 

neurociências. 

 

Em Portugal estima-se que existam atualmente entre 18 000 e 20 000 doentes com Parkinson. 

Como se explicam estes números? 

Estes números são hoje conhecidos graças ao estudo epidemiológico realizado há alguns anos, 

por iniciativa da Sociedade Portuguesa de Doenças do Movimento, que mobilizou membros desta 

Sociedade por todo o país e é um exemplo de cooperação que gostávamos de ver alargada a 

outras áreas. São números que não se afastam dos que encontramos nos outros países da União 

Europeia. Pensamos que o envelhecimento da população, a par com fatores exógenos, 

nomeadamente fatores tóxicos ambientais (e uma melhor acuidade do diagnóstico, há que dizê-

lo), ajudam a explicar o aumento da prevalência desta e de outras doenças degenerativas. 

 

 
 

 



No próximo dia 11 de abril comemorar-se-á o Dia Mundial da Doença de Parkinson. O que seria 

importante salientar neste dia? 

Em primeiro lugar há que dirigir uma palavra de esperança aos doentes e aos seus familiares, 

lembrando as perspetivas de novos tratamentos para esta doença, uns em fase de estudo clínico 

e outros ainda em investigação. Há que fazer sentir que a investigação nesta área tem conhecido 

avanços extraordinários e que prossegue a bom ritmo, sendo a principal preocupação dos 

investigadores a descoberta das causas e dos mecanismos celulares da doença, de modo a 

encontrar uma cura. Esta é a principal mensagem a passar e que deve ser dirigida também a toda 

a população. 

Em segundo lugar, é necessário sensibilizar os responsáveis políticos e a sociedade para a 

necessidade e importância de um apoio estruturado à assistência a esta doença e para a 

premência de um investimento sistemático na sua investigação. Aliás, já no ano transato, a 

celebração do Dia Mundial do Cérebro foi dedicada à Doença de Parkinson e, na altura, o 

Conselho Português para o Cérebro organizou, em Coimbra, uma reunião que contou com a 

presença do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e na qual foram 

manifestadas as nossas preocupações com o subfinanciamento da investigação em 

Neurociências. 

 

Participa em diversos projetos de investigação. Sumariamente, o que pode nos descrever sobre 

este seu trabalho? 

Tenho colaborado em vários trabalhos de natureza clínica e outros de investigação translacional, 

emprestando a estes últimos a minha experiência enquanto clínico. Essa investigação, no que me 

diz respeito, desenvolve-se sobretudo na área das doenças neurodegenerativas e também na das 

doenças cerebrovasculares. Tive a sorte de conhecer o Serviço de Neurologia numa fase de 

crescimento e afirmação, ao mesmo tempo que as Neurociências em Coimbra iniciavam, 

também, as suas atividades com ligações à clínica. Entre nós, o motor dessa aproximação foi, é, 

a Professora Catarina de Oliveira. Dotada de uma inteligência brilhante e de um dinamismo e uma 

capacidade de trabalho invulgares, a ela devemos, em grande medida, essa colaboração e a 

investigação translacional efetuada no Serviço. A minha intervenção é, repito, essencialmente 

clínica, em colaboração com investigadores da área das neurociências e da neuroimagiologia, 

entre outros, cujo trabalho é decisivo para a investigação.  
 

O Grupo de Estudos das Doenças Extrapiramidais da SPN, agora Sociedade Portuguesa de 

Doenças do Movimento, tem realizado um trabalho importante. O que tem sido feito neste 

domínio? 

Tive o privilégio de participar no nascimento deste Grupo, mais tarde Secção da SPN, na altura 

em que frequentava o final do internato da especialidade. Pude, assim, acompanhar a sua 

atividade ao longo dos anos, o que teve uma influência decisiva na minha formação.  

Contando essencialmente com a participação de jovens neurologistas, as reuniões aconteciam 

de modo informal, um pouco por todo o país, e eram um palco de aprendizagem, discussão e 

formação, mas também de convívio e diversão. Aí nasceram vários projetos que contribuíram 

para a consolidação e crescimento do Grupo e levaram, mais tarde, à sua constituição em 

Sociedade, que hoje prossegue um trabalho notável de formação, divulgação científica e estímulo 

à investigação. 

Devo dizer que a juventude e o dinamismo desses “pioneiros” acabaram por se refletir na 

atividade da Sociedade Portuguesa de Neurologia e estimular a criação de Grupos de Estudo 

noutras áreas, nomeadamente nas Cefaleias e nas Doenças Cerebrovasculares, nos quais estive 

envolvido.  



 
 

Foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Que tipo de preocupações teve no 

exercício deste cargo? 

Tinha sido membro da Direção da SPN sob a Presidência do Professor Castro Lopes e Presidente 

do Grupo de Estudos de Doenças Cerebrovasculares, o que me deu alguma experiência de gestão. 

Ao assumir, mais tarde, a Direção, encontrei a Sociedade perfeitamente estruturada pelo anterior 

Presidente, o Professor Pereira Monteiro, facto que, aliado à excelente colaboração e entusiasmo 

dos outros membros da Direção, permitiu que o mandato fosse cumprido sem sobressaltos. Para 

isso contribuiu o dinamismo da classe de Neurologia, altamente comprometida e participativa 

nas reuniões da Sociedade. Se internamente a nossa preocupação principal foi assegurar e 

prosseguir essa atividade e aproximá-la das outras Sociedades que se dedicam ao estudo do 

cérebro, externamente procurámos uma maior ligação à Sociedade Espanhola de Neurologia e à 

Academia Brasileira de Neurologia, ao mesmo tempo que estreitávamos os laços com a European 

Federation of Neurological Sciences e a World Federation of Neurology. 

 

Como Presidente do Conselho Português para o Cérebro, quais os objetivos centrais que foram 

definidos para o cumprimento desta função?  

O Conselho Português para o Cérebro (CPC) nasceu de uma longa gestação e de um parto difícil 

e tardio. Iniciei contactos com o European Brain Council (EBC) durante a minha passagem pela 

Direção da SPN. Depois, em 2007, numa reunião realizada em Coimbra, com a presença de 

representantes de outras Sociedades Científicas e de Associações de Doentes, constituímos um 

Grupo de Ação para dinamizar a aproximação dessas organizações. Nos anos seguintes participei, 

em Bruxelas, nas Assembleias anuais do EBC em representação do Grupo e, em 2017, foi 

finalmente formado o CPC, após aprovação pelas Assembleias de todas as Sociedades e 

Associações que o constituem. O principal objetivo é, repito, aproximar as Sociedades e 

Associações de Doentes que se dedicam ao estudo das neurociências e ao apoio aos doentes com 

afeções do sistema nervoso. Para além destas preocupações assistenciais e de investigação, é 

nossa preocupação promover o conhecimento do cérebro e sensibilizar o Estado para a 

relevância do investimento na investigação em neurociências e na assistência aos doentes.  

Externamente, a nossa atividade é desenvolvida em articulação estreita com o EBC, junto dos 

nossos representantes no Parlamento Europeu e também dos nossos representantes nas 



Comissões da governação europeia. Devo referir que a aceitação e o apoio da parte de todos eles 

têm sido exemplares e reconhecidos, como tal, pelo EBC. Os documentos emanados da Comissão 

Europeia relativos à assistência e à investigação, sobretudo na área das Neurociências, são 

discutidos no âmbito dos Conselhos Nacionais e, desta reflexão conjunta, nascem as conclusões 

que servem de base aos documentos que enviamos regularmente à CE e ao PE. Internamente, 

estes documentos são enviados, também, à AR (Comissão de Saúde e Comissão de Educação e 

Ciência) e aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Saúde. 

 

Quais são os maiores desafios que o Conselho Português para o Cérebro enfrenta? 

O CPC procura manter uma relação de proximidade com as Sociedades e Associações que o 

constituem, acompanhando as suas atividades e dando conta das suas próprias iniciativas. Essa é 

a parte mais fácil porque encontramos, em todos, a maior das aberturas e a vontade comum de 

enriquecer o património científico das Neurociências. A nossa maior dificuldade é de natureza 

estrutural porque não temos condições financeiras para criar um suporte organizativo mais 

profissionalizado que permita apoiar as iniciativas que gostaríamos de tomar, nomeadamente de 

cariz educativo e formativo. Também as iniciativas que temos desenvolvido no sentido de 

sensibilizar as estruturas públicas para a importância de investir na investigação em 

Neurociências, não têm merecido a visibilidade nem o reconhecimento que gostaríamos de 

alcançar. A competição pelos financiamentos é enorme e consideramos que, apesar do 

reconhecimento do elevado nível da investigação em Neurociências no nosso país, os fundos que 

nos são atribuídos ficam muito aquém das nossas expetativas e do mérito dos projetos de 

investigação submetidos a concurso. O nosso principal apoio vem da indústria farmacêutica, em 

particular, há que reconhecê-lo, da Roche e da Novartis. E a atividade que desenvolvemos ao 

longo destes três anos é fruto, sobretudo, do esforço da Direção e do apoio solidário de todos os 

nossos associados. 

 

 
 

 



É um clínico com fortes preocupações de índole social. Quer dizer-nos porquê? 

As preocupações de índole social fazem parte do “modo de ser médico” e as minhas não se 

afastam das da larga maioria dos meus colegas. Pode haver, por formação, uma maior 

sensibilidade para estas questões por parte dos médicos que se dedicam ao estudo do cérebro, 

mas esta é uma afirmação mais “sensacionista” do que baseada na evidência. 

 

Esta conjuntura que vivemos por causa da Covid-19, pode ter um impacto particular nos doentes 

com patologias associadas às doenças de movimento? 

Todos nós sofremos o impacto da pandemia, que será maior nas pessoas com maiores limitações 

e fragilidades, mas também nas que têm maiores dificuldades económicas. O medo e o 

confinamento terão repercussões óbvias na saúde mental e na capacidade motora dos doentes 

com patologia do movimento como, aliás, tem vindo a ser demonstrado em vários estudos. 

 

O cientista inglês Sir Isaac Newton defendeu que “a verdade pode sempre ser encontrada na 

simplicidade, e não na multiplicidade e confusão das coisas.” Na sua área de investigação como 

se encontra a verdade das coisas? 

Devo dizer que não sou um investigador, mas apenas um clínico que se interessa pela investigação 

e colabora em alguns projetos com outros colegas de várias especialidades e com investigadores 

da área das neurociências. O objeto da ciência é, de facto, a busca da verdade, a explicação do 

mundo, o que habitamos e o que habita em nós. Acontece que o mundo é extremamente 

complexo e plural, o que dificulta enormemente o trabalho de quem investiga, mas torna mais 

aliciante a investigação. A ciência procura tornar simples essa complexidade, decompondo as 

grandes questões em problemas de menor dimensão, por forma a melhor poder estudá-los e 

conhecê-los. E no centro desses desafios está o cérebro que é o motor do conhecimento e, 

simultaneamente, investigador e investigado. Peter Atkins, Professor de Química na Universidade 

de Oxford disse: ““There are only two really deep problems to solve, millions of the second rank, 

and countless trillions of lesser ranks of importance: one great problem is the origin of the 

universe; the other is the nature of consciousness”. Em ciência, só o cérebro poderá resolver 

estas questões. 

 

A SPDMov tem realizado um trabalho consistente na procura de soluções para esta área. Tem 

feito bons “movimentos” porque… 

Tem bons genes! Cresceu muito e movimenta-se bem... 
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