
 

25 Anos do Grupo Português de Glaucoma nos 75 Anos da SPO 

Maria da Luz Freitas 

 

Foi na Assembleia Geral da SPO a 29 de Novembro de 1988, que Dr. 

João Eurico Lisboa (Presidente da SPO de então) propõe para votação: 

“a criação de um Grupo Português de Glaucoma na Sociedade 

Portuguesa de Oftalmologia constituído por um grupo de 

Oftalmologistas que se dedicam preferencialmente ao glaucoma seria 

conveniente e vantajoso para o melhor estudo dos doentes 

glaucomatosos”. Foi votada e aprovada por unanimidade.  

Na Assembleia Geral do Ano seguinte, 1989, foi apresentado o Regulamento Interno da nova 

Secção da SPO. Assim foi criado o GPG com os seguintes objectivos:  

“1. Desenvolver e valorizar cientificamente o estudo da doença glaucomatosa em 

todos os eus aspectos.  

2. Estimular o ensino e a investigação nas áreas, da sua competência específica. 

3. Promover o intercâmbio científico com associações estrangeiras que coincidam no 

todo ou em parte, com os seus objectivos.” 

Passaram a ser membros do GPG os sócios da SPO que pagassem uma cota. Segundo o mesmo 

Regulamento, o Coordenador do GPG era um membro do GPG proposto para eleição à 

Assembleia Geral da SPO, simultaneamente com a eleição dos Corpos Gerentes, e portanto 

com mandato de dois anos e da mesma região do País do Presidente da SPO. O Coordenador 



responderia perante o Presidente da SPO e escolhia uma equipe de trabalho que englobava 

um tesoureiro, já que tinham receitas próprias (quotas dos membros, subsídios da SPO, saldos 

de reuniões científicas e outras) e autonomia financeira. 

Assim foi até 2004, altura em que na Assembleia Geral da SPO o Tesoureiro da SPO de então 

informou que as diferentes Secções deixaram de ter autonomia financeira, sendo extinto o 

lugar de tesoureiro. Em 2005, o Presidente da SPO sugeriu que a eleição dos Coordenadores 

das Secções não fosse autónoma, mas integrada na lista dos Corpos Gerentes. Foi aceite. Com 

a extinção de cotas, perda de escolha do candidato a Coordenador e perda financeira, o GPG 

deixou de ser um grupo com membros ou simpatizantes, para ser um grupo de um único 

membro: o Coordenador. A este era pedido a realização de uma Reunião Anual e ser o 

interlocutor de Sociedades da mesma área.  

Da consulta dos Arquivos do GPG (Tabela 1) há a salientar as Reuniões Anuais realizadas 

(Tabela 2) e a entrada em 2007 para a World Glaucoma Association.  

Biénio Presidente da SPO Coordenador do GPG 

1989/1990 Dr. Joaquim Torres Dr. José Silva Cotta 

1991/1992 Prof. Cunha Vaz Dr. Ilídio de Faria 

1993/1994 Dr. Pedro Abrantes Prof. Luís Metzner Serra 

1995/1996 Dr. Coelho da Silva Dr. Domingos de Sousa 

1997/1998 Prof. Joaquim Murta Dr. Ilídio de Faria 

1999/2000 Prof. Castanheira Dinis Dr. Luís Manuel Cunha 

2001/2002 Prof. António Marinho Dr. José Cotta 

2003/2004 Prof. Rui Proença Dr. Carlos Nunes da Silva 

2005/2006 Dr. Florindo Esperancinha Dr. João Olajos Hrotko 

2007/2008 Dr. Jorge Breda Dr. Carlos Aguiar 

2009/2010 Dr. António Travassos Dr. Carlos Nunes da Silva 

2011/2012 Dra. Manuela Carmona Dra. Manuela Carvalho 

2013/2014 Prof. Paulo Torres Dra. Maria da Luz Freitas 

Tabela 1: lista de Coordenadores do GPG 

 

Biénio Coordenador do GPG Reunião nacionais e Internacionais 

1989/1990 Dr. José Silva Cotta  

1991/1992 Dr. Ilídio de Faria  

1993/1994 Prof. Luís Metzner Serra Sesimbra, Outubro de 1994 

1995/1996 Dr. Domingos de Sousa  

1997/1998 Dr. Ilídio de Faria  

1999/2000 Dr. Luís Manuel Cunha Madeira, Setembro de 2000 

2001/2002 Dr. José Cotta  



2003/2004 Dr. Carlos Nunes da Silva Tomar, Novembro de 2003 

Espinho, Novembro de 2004 

2005/2006 Dr. João Olajos Hrotko Óbidos, Novembro de 2005 

Aveiro, Outubro de 2006 

2007/2008 Dr. Carlos Aguiar Guimarães, Outubro de 2008 

2009/2010 Dr. Carlos Nunes da Silva Torres Vedras, Maio de 2009 

2011/2012 Dra. Manuela Carvalho Évora, Março de 2011 

Paris, Simpósio Português no Congresso Mundial 

de Glaucoma, Junho de 2011 

Cascais, Março de 2012 

Copenhague, Simpósio Português no Congresso da 

Sociedade Europeia de Glaucoma, Junho de 2012 

2013/2014 Dra. Maria da Luz Freitas Vidago, Março de 2013 

Vancouver, Simpósio Português no Congresso 

Mundial de Glaucoma, Julho de 2013 

Guimarães, Março de 2014 

Tabela 2: Reuniões promovidas pelo GPG  

 

Se a minha memória não me atraiçoa foi no mandato da Dra. Manuela Carvalho que foi 

ultrapassada a barreira da Reunião Anual com a representatividade em diversas reuniões e 

sociedades de glaucoma, passando a haver reposta a outras solicitações. A nível Internacional 

houve realização de Simpósios Satélites no Congresso Mundial de Glaucoma em 2011 e no 

Congresso da Sociedade Europeia de Glaucoma em 2012. A nível Nacional houve a realização 

de um Inquérito Nacional sobre Glaucoma, participação na “Auditoria Científica da Norma- 

abordagem da terapêutica farmacológica do glaucoma” elaborada pelo Departamento da 

Qualidade na Saúde da Direcção-Geral da Saúde e pelo Conselho para Auditoria e 

Qualidade da Ordem dos Médicos. Durante o seu mandato, a Dra. Manuela Carvalho 

idealizou, mobilizou colegas do glaucoma e coordenou um projecto que resultou num livro: 

Glaucoma- Perguntas Frequentes. 



                                                           

Poster e participantes no Simpósio do Congresso Mundial, Paris, 2011  Livro “Glaucoma: perguntas frequentes” 

 

No mandato seguinte e actual, este projecto continuou, transformando a 1º Edição de 

Glaucoma-Perguntas Frequentes numa edição online, nascendo assim a 2º Edição. Esta 2º 

Edição para além de ser online, tem actualização constante com integração de novos temas, 

actualização de respostas antigas, textos traduzidos em inglês e participação de colegas de 

outras áreas de oftalmologia e de outros países. Para além da Reunião Anual e 

representatividade em diversas reuniões e sociedades de glaucoma, também respondeu de 

forma positiva à solicitação de realização de Simpósio Português no Congresso Mundial de 

Glaucoma.  

              

Edição on-line “Glaucoma: perguntas frequentes” Poster e participantes no Simpósio do Congresso Mundial, 
Vancouver, 2013 

 



Na Reunião Anual do GPG de 2013 foi criada a Conferência Dr. João Eurico Lisboa, 

homenageando não só o Fundador do Grupo, como também um entusiasta constante e um 

comunicador excepcional, transmitindo toda a sua experiência e saber de forma singular. Foi 

também durante esta reunião que foi votado e eleito o logotipo do GPG. 

 

Logotipo eleito em Março 2013 

 

Respondendo a solicitações de diferentes colegas ligados ao glaucoma, com vontade de 

realizar actividades conjuntas e a nível nacional, foi lançado um repto a todos os sócios da SPO, 

de forma a recuperar os simpatizantes desta subespecialidade. Nasceu assim a 8 de Fevereiro 

de 2014, na Sede da SPO, os “Fãs de Glaucoma”. Não é um novo grupo mas a recuperação do 

espírito perdido que presidiu à criação do GPG, desta feita sem o pagamento obrigatório de 

quota referida no regulamento interno do GPG e portanto não membros de pleno direito, mas 

“fãs”, totalmente dependentes do Coordenador do GPG e com objectivos e regras definidos. 

 

 “Os “Fãs do Glaucoma” são com conjunto de especialistas de oftalmologia com 

particular interesse pelo Glaucoma e que trabalhem ou trabalharam em consulta 

organizada de Glaucoma, quer no sector público ou privado, tendo como objectivo:  

- Espaço de discussão de temas de glaucoma 

- Coordenação de iniciativas conjuntas (nacionais ou regionais) 

- Iniciativas de divulgação da patologia entre os seus pares, doentes e 

população em geral  

- Iniciativas de combate a desinformação sobre a patologia, seu diagnóstico ou 

formas de tratamento”   

in Acta nº1,  8 de Fevereiro de 2014 



 

 Apesar de recente, já elaboraram textos de divulgação da patologia para a população em 

geral, que estão disponíveis no site da SPO.  

 

Não se pode falar do GPG, sem recordar com saudade o Prof. Luís 

Metzner Serra (13/10/1944-2/5/2005). Um dos maiores entusiastas do 

Grupo e do Glaucoma.  

 

 

Antes de finalizar este apontamento dos 25 anos do GPG, nos 75 anos da SPO, não se pode 

deixar de recordar algumas situações caricatas: o facto do Grupo Português de Glaucoma 

perder os seus membros, ter sido eleito um Coordenador fora da subespecialidade e os cursos 

e iniciativas ligadas ao glaucoma no Congresso Nacional da SPO não serem da responsabilidade 

da Secção de Glaucoma (escolhido pela própria SPO).  

Nestes 75 anos de existência da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, o Grupo Português de 

Glaucoma gostaria de felicitar e recordar todos os que passaram pela Sociedade e deixaram o 

seu contributo de modo genuíno e gratuito.  

 

Junho 2014  

 

 


