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Na Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de 
Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular (SPCCTV) de Novembro 
de 2016 foi proposta pelo Dr. José Fernando Teixeira, Pre-
sidente da Sociedade, a criação de um prémio no âmbito 
da mesma sociedade para galardoar anualmente o melhor 
trabalho publicado na revista da SPCCTV, proposta esta que 
foi aprovada por unanimidade.

Pediu-me o José Fernando Teixeira para contextuali-
zar a criação deste prémio na figura e obra do Prof. Doutor 
Dinis da Gama, o que faço com muito agrado.

Américo Dinis da Gama, médico, cirurgião vascu-
lar e professor universitário, é natural de Angola, tendo-se 
licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa em 
1967 e integrado o grupo de colaboradores do Prof. João 
Cid dos Santos até ao seu falecimento em 1975. Doutorado 
em Medicina pela Universidade de Lisboa em 1984; Profes-
sor Agregado em 1987; Professor Associado em 1988 e Pro-
fessor Catedrático em 1993.

Adquiriu o título de “Post Doctoral Fellow in Cardio-
vascular Surgery” pelo Baylor College of Medicine, Houston, 
Texas, E.U.A. (Prof. M.E.DeBakey) de 1974 a 1976.

Preencheu todos os graus, lugares e funções da car-
reira médica hospitalar e em 1988 atingiu o grau de Chefe 
de Serviço de Cirurgia Vascular. De 1988 a 1990 foi Director 
do Serviço de Urgência Central do Hospital de Santa Maria e 
de 1990 a 2012 foi Director da Clínica Universitária de Cirur-
gia Vascular do Hospital de Santa Maria e Coordenador da 
disciplina de Cirurgia I do Mestrado Integrado em Medicina 
e Regente da disciplina de Cirurgia Vascular da Faculdade de 
Medicina de Lisboa.

Foi também membro da Comissão Coordenadora 
do Conselho Científico e Presidente da Assembleia de 
Representantes da Faculdade de Medicina de Lisboa entre 
1998 e 2004.

Foi Presidente da Sociedade Europeia de Cirur-
gia Cardiovascular, da Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
CardioTorácica e Vascular, da M.E.DeBakey Internacional 
Surgical Society e Membro eleito do Conselho de Admi-
nistração da Société de Chirurgie Vasculaire de Langue 
Française. Foi ainda Vice Presidente da Internacional Car-
dioVascular Society, do Colégio de Cirujianos Vasculares de 
Habla Hispana.

Foi membro Titular da Academia Portuguesa de 
Medicina, detentor da Cadeira nº XXVI.

É membro do Editorial Advisory Board de múltiplas 
revistas médicas nacionais e internacionais. Foi o Director da 
Revista Portuguesa de Cirurgia CardioTorácica e Vascular de 
2004 até à actualidade.

No decurso da sua carreira profissional participou e 
foi responsável pela educação e formação de 31 cirurgiões 
vasculares nacionais e recebeu no seu Serviço do Hospital de 
Santa Maria estagiários estrangeiros provenientes de Espa-
nha, Brasil, Holanda, Angola e China.

É autor e co-autor de 278 trabalhos científicos dedi-
cados ao âmbito da Medicina em geral e da Cirurgia Vascu-
lar em particular publicados no país ou no estrangeiro, bem 
como de 28 capítulos de livros de texto, 9 monografias e 27 
filmes de divulgação científica ou técnica operatória.

Recebeu vários prémios nacionais e internacionais no 
âmbito da sua actividade médica científica e formativa.

Agraciado com a Medalha de Ouro do Ministério da 
Saúde; com a Medalha de Honra da Faculdade de Medicina 
de Lisboa; com a Medalha de Prata de Serviços Distintos das 
Forças Armadas Portuguesas; com a Medalha de Mérito da 
Ordem dos Médicos; com Medalha de Ouro da Universidade 
de Pádua – Itália e com a Medalha de Mérito da Cruz Ver-
melha Portuguesa.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira pública, 
Américo Dinis da Gama foi um Homem, Médico - Cirurgião 
e Professor Universitário de excelência – é reconhecidamente 
um dos pilares fundamentais do “edifício” da nossa Especia-
lidade de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Com a criação deste Prémio “Professor Américo 
Dinis da Gama” a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio-
-Torácica e Vascular homenageia um dos seus mais Ilustres, 
honrando-se também a si própria no sentido da promoção 
da excelência e da criatividade no âmbito da Cirurgia Vascu-
lar e da Medicina em geral.

Foi para mim um privilégio ter sido tocado pelo Pro-
fessor Dinis da Gama em algumas fases muito importantes 
da minha vida profissional e é igualmente um privilégio ter 
tido a oportunidade de o manifestar desta maneira.
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