
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 47/VIII/2005 
 

 (Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Corino de Andrade) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 
 
Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Junho de 

2005, realizada no dia 29 de Junho de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou o 

seguinte Voto de Pesar:  

VOTO DE PESAR  

Faleceu no passado dia 16 de Junho, aos 99 anos, o Médico, Professor e Cientista Corino de 

Andrade. 

De seu nome completo Mário Corino da Costa Andrade, nasceu em Moura no Alentejo no dia 

10 de Junho de 1906, licenciou-se em medicina e cirurgia em Lisboa, em 1931 rumou a 

Estrasburgo ao Laboratório de Neuropatologia da Faculdade de Medicina, sendo-lhe 

atribuído o Prémio Déjerine pelos seus feitos. 

Em 1938 regressa a Portugal e integra os quadros do Hospital de São João no Porto, criando 

e dirigindo o Serviço de Neurologia e onde fez toda a sua ilustre carreira. 

A sua magnífica carreira ficou marcada e reconhecida mundialmente pela descoberta da 

paramiloidose, ou doença dos pézinhos, em 1952, que identificou e tipificou cientificamente 

através da observação de doentes, em particular pescadores da Póvoa de Varzim que não 

sentiam dor quando se cortavam nos cabos dos barcos ou se queimavam com cigarros. 

Dedicou-se ainda ao estuda da doença neurológica de Machado-Joseph. 

Com a Revolução de Abril e a conquista da liberdade é criado o Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar que tem no Professor Corino de Andrade o grande 

impulsionador e um dos membros da comissão instaladora. 

O Professor Corino de Andrade foi ainda um cidadão empenhado e exemplar, um democrata 

convicto e um lutador contra a ditadura fascista que lhe valeu conhecer a prisão pela PIDE. 
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O Professor Corino de Andrade é um vulto mundial único e o seu desaparecimento físico 

constitui uma perda irreparável para a ciência portuguesa, a comunidade científica e o povo 

português. 

Ficará para sempre a sua obra e os seus feitos, e o exemplo de cidadão empenhado na 

construção de um Portugal de ciência, de cultura, de liberdade. 

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Almada reunida em plenário no dia 29 de Junho de 

2005, presta homenagem ao Médico, ao Professor, ao Cientista, ao Cidadão Corino de 

Andrade, manifestando profundo pesar pelo seu falecimento e apresenta à sua família 

sentidas condolências. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 
Almada, em 30 de Junho de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


