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  Corte: 1 de 2ID: 38495955 11-11-2011Projecto de solidariedade �Visão Guiné� distinguido

Luís Gonçalves nasceu
na Guarda há 52 anos, mas es-
colheu Guimarães para viver
e para trabalhar. Este oftalmo-
logista foi um dos 20 volun-
tários que participou no pro-
jecto de solidariedade �Visão
Guiné�. Um projecto que foi
agora distinguido com o
Prémio Excelência em Oftal-
mologia Vision Award
(XOVA), no valor de 50 mil
euros.

Este prémio internacio-
nal, que inclui vários equipa-
mentos da área da oftalmolo-
gia, representa, segundo Luís
Gonçalves, o �reconheci-
mento da oftalmologia por-
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tuguesa�. Estes equipamen-
tos, no valor de 50 mil euros,
destinam-se aos profissionais
da visão de Guiné-Bissau.
�Para todos os que participa-
ram no projecto �Visão Guiné�
foi uma grande satisfação re-

ceber esta distinção. Agora a
ideia é dar continuidade ao
trabalho que já iniciamos e
promover a oftalmologia
numa região sem grandes
condições na área da medi-
cina�, referiu o médico ao

Notícias de Guimarães.
Este prémio é atribuído

por um júri, constituído por
38 oftalmologistas de todo o
mundo, a profissionais da vi-
são que desenvolvam projec-
tos com impacto significati-

vo na melhoria da qualidade
de cuidados oftalmológicos
em países subdesenvolvidos.
Este ano o júri galardoou um
projecto português destina-
do ao desenvolvimento da
oftalmologia num dos países
mais pobres do planeta. A
distinção teve lugar no 11.º
Congresso Internacional da
Retina organizado pela
ESASO � Escola Europeia de
Estudos Avançados de Oftal-
mologia, que decorreu em
Lisboa nos passados dias 4 e
5 Novembro.

Recorde-se que em Janei-
ro passado um grupo de 20
voluntários portugueses, in-
cluindo médicos, enfermei-
ros e técnicos de diversas áre-
as, visitou, numa missão hu-
manitária, a Guiné-Bissau �
uma das regiões mais pobres
do mundo. O projecto teve
por finalidade restituir a vi-
são a cerca de 50 pessoas da
região de Ondame.

No final da missão, Luís
Gonçalves, director do ser-
viço de oftalmologia do Cen-
tro Hospitalar do Alto Ave, e
a sua equipa, operou cerca de
140 pessoas a problemas de
visão, tendo deixado algumas
informações importantes na-
quele território no sentido de
melhorar os conhecimentos
dos profissionais que lá tra-
balham.

O projecto �Visão Guiné�
vai fazer nova viagem em Fe-
vereiro do próximo ano para
continuar com a vertente edu-
cacional, formativa e cirúrgica
naquele país da costa ociden-
tal africana. !
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