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No encerramento de mais um ciclo, determinado por novas eleições e a 

desejada renovação de quadros, não resisto a um balanço do que foram 

os últimos quatro anos, intensamente vividos por um grupo restrito de 

associados e que mais uma vez deixaram um amargo de boca pela indi-

ferença geral só animada por altura das nossas reuniões.

Por culpa própria certamente, mas determinada pela vida intensa que 

todos têm, o facto é que as Sociedades que pretensamente desejam 

preservar um certo associativismo, uma certa bandeira ligada a interes-

ses comuns, não conseguem o contributo espontâneo dos seus asso-

ciados e isso vê-se até nas criticas a que os elementos directivos são 

sujeitos, sem que exista um dialogo fructuoso quanto mais não seja pela 

polémica que a discussão de muitos temas podia trazer; ausência de lis-

tas alternativas aquando de eleições, a traduzir uma falsa unanimidade, 

o desinteresse pela introdução de novos modelos de reunião, a ausência 

clamorosa na altura das reuniões científicas, falta de contributos finan-

ceiros e divida acumulada de quotas, tudo isso traduz uma realidade 

amarga na altura de passar a outros uma casa relativamente arrumada e 

com projectos apesar de tudo.

Esta visão desencantada das coisas nunca se repercutiu no ânimo 

com que enfrentámos a necessidade de caminhar em frente, levando 

a bom termo e com manifesto êxito as reuniões científicas a que nos 

propusemos e aí sim nunca nos foi negado o contributo e entusiasmo de 

dezenas de colegas que assumiram sempre uma participação cientifica-

mente relevante e permitiram ter a sensação que os temas de Andrologia 
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sempre foram tratados e promovidos com elevado 

cunho profissional e não houve nenhum evento que 

não tivesse colhido elogios.

Passámos maus momentos devido à crise eco-

nómica e certamente será necessário desenhar no-

vos cenários, e também tivemos desgostos com o 

desaparecimento de figuras nucleares. Tudo isso 

não impediu que cumpríssemos a missão com pun-

donor e orgulho. É sincero o desejo de que novos 

actores entrem em cena e se promova a renova-

ção de quadros dirigentes que possam trazer uma 

lufada de ar fresco com novas ideias e sobretudo 

ideias úteis. Uma última palavra para o reforço da 

nossa representação face a outras sociedades, em 

especial no foro internacional, aspecto que tinha 

sido menosprezado no mandato anterior. Muitas 

ideias passam para os colegas que nos sucedem, 

ficando desde já assegurada a saúde financeira e 

organizativa da nossa Sociedade.

J. Rocha Mendes 

Presidente da SPA

HOMENAGEM –  Dr. António Requixa
O desaparecimento do nosso colega e amigo, fun-

dador da SPA e antigo presidente, pelo inesperado 

e dramático de que se revestiu, não permite ainda 

uma reflexão ponderada e cuidada quer do que ele 

representou nas nossas vidas profissionais, quer 

da falta que faz nos nossos momentos de convívio 

e descontracção. Não estamos pois em condições 

de avaliar o impacto da sua ausência definitiva, dei-

xando aqui apenas o registo da nossa mágoa.



3Sociedade Portuguesa de Andrologia | Outubro 2012

Feira de Saúde - Rotary de Sesimbra
Sesimbra, 04 a 06 de Maio de 2012

A SPA participou pelo segundo ano consecutivo 

neste evento dinamizado por elementos do Rotary  

Clube de Sesimbra, em parceria com a APU e con-

tando como habitualmente com o dinamismo do 

Dr. Fortunato Barros.

Prevenção das doenças, informação e despiste 

com a colaboração de Enfermeiros e Médicos do 

Serviço de Urologia do H. S. José

X Jornadas do Serviço de Urologia 
do Centro Hospitalar do Médio Tejo, 
EPE (CHMT) 
Tomar, 27 e 28 Abril 2012

A SPA participou institucionalmente através de 

uma Mesa-Redonda dedicada à Andrologia, mo-

derada por António Requixa, Rocha Mendes e La 

Fuente de Carvalho, onde foram intervenientes Luís 

Ferraz, A. Pepe Cardoso, Nuno Monteiro Pereira e 

Fortunato Barros.

EvENTOS
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CONGRESSO da SMSNA/ISSM
Chicago, EUA, 26 a 30 Agosto de 2012

Este congresso cuja importância crescente se deve 

registar e que incluiu simpósios satélites e cursos 

dedicados a temas fulcrais  nas áreas da sexologia 

e do tratamento médico-cirúrgico das doenças or-

gânicas deste foro.

Ficámos com a sensação de que são enormes 

os desafios que se apresentam no que diz respeito 

a um melhor conhecimento da sexualidade mascu-

lina e feminina, e que apesar das dezenas de me-

sas e debates, foram raras as situações de consen-

so e sobretudo de verdadeiro avanço em muitos 

dos temas habituais.

As áreas respeitantes à componente mais an-

drológica do Congresso corresponderam a cerca 

de 1/5 de todo o trabalho apresentado e ficou-se 

com a sensação de déja vu  quer nos aspectos ci-

rúrgicos (novas abordagens)  quer no que diz res-

peito à introdução de novos fármacos.

Simpósio SLAMS 2012
Chicago, EUA, 26 de Agosto de 2012

A  SPA, representada por Pepe Cardoso e Rocha 

Mendes, participou no Simpósio da SLAMS em lín-

gua portuguesa e espanhola dinamizado pelo cole-

ga Sidney Glina (Presidente da SLAMS) e em que 

o principal enfoque foi a Doença de La Peyronie e 

as terapêuticas com testosterona em situações de 

cancro da próstata.

O assinalável sucesso do painel em que partici-

pámos, deveu-se em especial, à moderação rigoro-

sa do colega Celso Gromatzky, que permitiu chegar 

a conclusões objectivas sobre as melhores con-

dutas quase sempre com unanimidade e sempre 

com um carácter muito prático; foi determinante a 

participação da plateia, donde estavam, estranha-

mente, ausentes os colegas espanhóis que faziam 

parte do programa e que faltaram sem explicação. 



5Sociedade Portuguesa de Andrologia | Outubro 2012

CONGRESSO NACIONAL da SPA
É indiscutivel que o Congresso da SPA realizado 

em Tomar constituiu o acontecimento do ano e 

foi vivido com entusiasmo e criatividade de forma 

a oferecer aos participantes matéria de interesse 

nas áreas importantes da formação e dos avanços 

científicos ferramentas essenciais neste tipo de 

eventos. Juntámos algumas iniciativas de interes-

se cultural, e como sempre, a oportunidade de um 

convívio saudável numa cidade cuja centralidade e 

encanto são por todos reconhecidos; acrescente-

-se o alto nível das intervenções dos colegas con-

vidados e uma organização impecável e temos os 

condimentos de um êxito por todos reconhecido.

AGENDA DO SÓCIO

XII Simpósio APU - Litíase urinária e cirurgia 
genital reconstrutiva
2 a 4 de Novembro de 2012, Tróia
Secretariado: Ad Médic, Lda. 
www.admedic.pt • ana.montes@admedic.pt

Workshop da SPA - O Pénis Revisitado  
10 de Novembro de 2012, Auditório da Estação de 

Metro do Alto dos Moinhos, Lisboa
Secretariado: Ad Médic, Lda. 

www.admedic.pt • ana.pais@admedic.pt

Assembleia Geral da SPA / Eleições

Realizam-se no dia 10 Novembro no mesmo local 

do Workshop estando a decorrer o período para 

entrega de candidaturas para o biénio 2012-2013.

Curso de Desarrollo e Controvérsias  

en Andrologia 2012

15 e 16 de Novembro de 2012, Sevilha, Espanha 

Secretariado: www.cdcandrologia.com 

ESSM EXAM Preparation Courses 

2 a 4 Dezembro de 2012, Amsterdão, Holanda

Secretariado: mjcsm.org

15th Congress of the European Society  
for Sexual Medicine
6 a 8 de Dezembro de 2012, Amsterdão, Holanda

Secretariado: www.essm.org

16º Congreso Nacional de Andrologia, 
Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA)
25-27 de Abril de 2013, Pamplona, Espanha

Secretariado:asesa2013@proyectosycongresos.com

SLAMS 2013- XII Latin American Society  

of Sexual Medicine Congress

28 a 31 Agosto de 2013, Cancun, México

Secretariado: www.slamsnet.org

            www.slams2013.org

16th World Meeting on Sexual Medicine

8 a 12 Outubro de 2014, São Paulo, Brasil

Secretariado: www.issmslams2014.org

REUNIÃO IBÉRICA
Também em Tomar e por altura do Congresso pro-

movemos a XII Reunião Ibérica em colaboração 

com a ASESA; tivemos a participação entusiástica 

de alguns colegas espanhóis, mas, apesar do nos-

so empenho não houve uma verdadeira represen-

tação institucional daquela associação por impos-

sibilidades várias, o que lamentamos.        

DESTAQUE
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Prémio Dr. Sousa Sampaio/Mérito 
em Andrologia 2012.

Prémio Professor Dr. Alexandre Moreira.

Prémios do Congresso da SPA.

Durante o Congresso Nacional de 2012 foram 

entregues os seguintes Prémios:

Prémio Prof. Dr. Alexandre Moreira 
2010
Infertilidade masculina, consequências da indivi-

dualidade genética? – Fábio Almeida e colabora-

dores.

Prémio Dr. Sousa Sampaio/Mérito 
em Andrologia 
Atribuído individualmente aos Dr. António Requixa 

e Prof. Doutor Galvão Teles e em conjunto aos De-

partamento de Imuno-Fisiologia e Farmacologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar do 

Porto e Departamento de Investigação do Serviço 

de Histologia do Hospital Ramon y Cajal de Madrid.

Prémios do Congresso da SPA
Prémio de Melhor Comunicação Oral: Vale a pena 

tentar a colheita de espermatozóides em doentes 

azoospérmicos por síndrome de Klinefelter? – Rui 

Amorim, Luís Ferraz, Paulo Espiridão, Jorge Dias, 

Rui Freitas e Vitor Oliveira.

Menção Honrosa para Comunicação Oral: Alte-

ração da actividade relaxante dos receptores P2Y 

no tecido cavernoso em doentes com disfunção 

eréctil vasculogénica – La Fuente de Carvalho, Mi-

guel Faria e Paulo Correia e Sá.

Menção Honrosa para Comunicação Oral: Im-

pacto da circuncisão na função sexual dos doentes 

com fimose - Jorge Dias, Rui Freitas, Rui Amorim, 

Paulo Espiridão, Luis Xambre e Luís Ferraz.

Prémio de Melhor Poster: Infertilidade masculina: 

um caso complexo de malformação dos órgãos 

sexuais internos – Rui Amorim, Luís Ferraz, Paulo 

Espiridão, Jorge Dias, Rui Freitas, Vitor Oliveira e 

Madalena Cabral.

Menção Honrosa de Poster: Caracterização de 

alterações moleculares induzidas pelo stress oxi-

dativo em tecido cavernoso diabético – Ângela 

Castela, Pedro Gomes, Raquel Soares, Pedro Ven-

deira, Ronald Virag e Carla Costa. 
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