A Sociedade Portuguesa de Cefaleias presta sentida homenagem ao Professor Doutor
José Maria Pereira Monteiro recentemente falecido.
O Professor Pereira Monteiro foi um ser humano excecional com um percurso científico
notável e que dedicou toda a sua carreira a desenvolver a área das Cefaleias no nosso
País entre muitos outros projetos profissionais que abraçou.
Foi Professor Catedrático de Neurologia da Universidade do Porto e Regente da Unidade
Curricular de Neurologia e Neurocirurgia do Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto. Foi Fundador e Diretor do Centro de Estudos de
Cefaleias do Departamento de Neurociências do Hospital de Santo António/Centro
Hospitalar do Porto. Foi também Investigador Clínico de Neurogenética do Centro de
Genética Preditiva e Preventiva (CGPP) do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde
(I3S) da Universidade do Porto e Diretor da Unidade de Cefaleias e Algias Faciais do Centro
de Neurociências do Hospital e Instituto CUF Porto.
Foi ainda Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia e fundador e editor da Revista
Sinapse.
A nível internacional, entre outros cargos, foi Membro Fundador da Federação Europeia de
Cefaleias (EHF) e Chairman do Cluster Headache Special Interest Group da IHS, pertenceu a
diversos órgãos da EHF e IHS tendo sido fundador e Presidente do Portuguese Linguistic
Committee da IHS; fez parte do International Board do Journal of Headache and Pain e foi
revisor científico da revista Cephalalgia.

A SPC existe também graças ao seu empenho e perseverança em criar e fazer crescer
esta Sociedade. Fez parte do grupo que em 1985 propôs a criação do Grupo de Estudos
de Cefaleias da Sociedade Portuguesa de Neurologia sendo seu sócio fundador e
posterior Presidente. Em 1997 foi sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Cefaleias
tendo sido seu Presidente no triénio 2006-2009 e tendo desempenhado vários cargos na
nossa Sociedade: membro da Comissão Científica, Presidente da Assembleia Geral,
Presidente do Conselho Fiscal e Representante internacional junto da EHF e da IHS .

O Professor Pereira Monteiro soube transmitir aos mais jovens a paixão que sentia pela
Medicina e que colocava em tudo o que fazia. Era com o máximo entusiasmo que se
dedicava aos vários projetos científicos em que foi pioneiro no nosso País. Graças à
relevância do trabalho que desenvolveu foi reconhecido não só a nível nacional, mas
também internacionalmente pelos seus pares como justíssimo representante da
comunidade científica portuguesa na área das Cefaleias.
A sua ausência será muita sentida e é com enorme estima que recordamos o imenso e
excecional legado que nos deixou, que a todos enriqueceu e que esperamos honrar.

