Convite
No âmbito das comemorações dos 75 anos da Ordem dos Médicos, esta instituição, e o autor, Manuel Mendes Silva, têm a honra de convidar V. Exa. para
a apresentação da obra:
Jorge Marçal da Silva (1878-1929)

Jorge Marçal da Silva
Cem fotografias
de Portugal há cem anos

Cem fotografias de Portugal há cem anos

Este livro, cujos direitos revertem a favor da
Associação Acreditar, é uma edição da Ordem
dos Médicos, promovida pelo seu Núcleo de
História da Medicina, sendo parte integrante
da colecção:

Jorge Marçal da Silva

Jorge Marçal da Silva
Cem fotografias de Portugal há cem anos

Médico cirurgião, fotógrafo, benemérito, humanista, homem de grande cultura, Jorge Marçal da Silva
revelava há um século atrás toda a sua sensibilidade e atenção aos outros, nas fotografias que fazia
nos tempos livres da clínica. “Homem bom”, proporcionou muitos testemunhos de amizade, reconhecimento e admiração quer de doentes, quer de colegas.
Mas o maior testemunho vem da sua família que conservou carinhosamente os negativos dos seus
trabalhos fotográficos e muitos documentos e objectos que lhe perteceram.
Cem anos depois, seu neto, o médico urologista Manuel Mendes Silva, desenvolve um projecto cujo
objectivo é prestar uma homenagem sentida a Jorge Marçal da Silva mas também permitir que outros
possam ver e apreciar a obra artística que constitui parte do legado humanista de seu avô.
As exposições que organizou foram visitadas por muitas centenas de pessoas, entre as quais, membros do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos, que logo no dia da inauguração,
propõem a ideia de fazer o livro que agora nasce.
Do empenho de vários e da admiração de todos quantos têm tido a oportunidade de apreciar a
obra de Jorge Marçal da Silva, nasce uma homenagem a um médico que representa a classe no que
tem de melhor e que a todos os médicos orgulha, precisamente no âmbito das comemorações dos 75
anos da Ordem dos Médicos.

Seguir-se-á um porto de honra

Manuel Mendes Silva

A cerimónia, que será presidida pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, terá
lugar no dia 13 de Novembro, pelas 19h, no anfiteatro da Ordem dos Médicos,
Av. Almirante Gago Coutinho n.º 151, em Lisboa.
Apresentação da obra a cargo do médico Joshua Ruah.

Projecto de:

Manuel Mendes Silva
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A receita reverterá a favor da Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro
Agradecemos confirmação de presença através do email eventos@ordemdosmedicos.pt
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