Eduardo Gortesão: um homem
que nos aiudou a viver
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aprofundar, enriquecer e tor-

Lis-

mo quando as pessoas não es-

de de Ciências Médicas de

património
psicológico individual, mesnar mais robusto o

§am em'sofrimento'.

boa. Não pertenço a neúum
partido político. A miúa vida
tem sido dedicada ao ensino e
formação de medicose àinves-

Ao longo da sua actividade
clínica e didrícticao professor
Eduardo Cortesão foi fertilizando a sua prática através de

tigação cientíhca. Mas entendo
que

neúum homem

ou

uma constante elaboração

mulher

do meu país pode manter-se

criativa das suas investigações

in-

científicas, que foram reunidas no seu livro «Grupaniílise: Teoria e Técnica». Para
além disso estimulou e influerrcic,r a prática e a investi-

diferente ou alheio àexistência
colectiv4 nemao destino como
povo livre que pretende existir
com dignidade».
Assim mesmo se apresen-

gação de outros grupanalistas
em Porr+gal e noutros países.

tou certa vez Eduardo Cortesão, desse modo se inserindo

A sua personalidade vigorosa e a sua cultura humanista
e multifacetada e uma singular

na linha de pensadores que,
como seu tio Jaime Cortesão
ou o psicanalista João dos San-

tos, inovaram a investigação

Eduardo Cortesáo
Desapareceu um mestre da Psiquiatria

em Portugal em relação com
uma defesa da liberdade polí-

pulsionador em Portugal, de-

tica que os levou ao exílio

Grã-Bretaúa.

científico.
Eduardo Cortesão, falecido a 19 de Fevereiro na sequência de um acidente cardio-vascular ocorrido há seis
meses, era mesmo um desses
raros homens que podíamos
imaginar vivendo sempre, sem

E num dos seus últimos artigos, que em colaboração com

nos darem a sensação de repetição que vem geralmente com

a idade. Aos 7l anos mantinha-se capaz de acolher a
complexidade da vida, falando com imaginação dos acontecimentos quotidianos, na te-

pois de uma pós-graduação na

contestado centro de saúde
Mental Lisboa-Oeiras.

capacidade de establecer uma
comunicação sintónica com os

seus auditórios, faziam-no

Maria Alice Gameiro publi-

A obra de Eduardo Corte-

cou na Revista «Psicologia»,
em 1986, reafirmava as diferenças não contraditórias da

são será certamente continua-

surgir como uma forte referência identificadora.
Essas caracteísticas tomaram-no um 'poderoso transmissor' que influenciou profunda-

cesso psicanalítico, subli-

da. Uma prova disso está no
depoimento da grupanalista
Etelvina Brito que com ele trabalhou e é 1a secretiíria da So-

através de umaescuta empática,

nhando a sua base comum.

ciedade Portuguesa de GruPa-

fomecer generosaÍnente a

Entretanto, procurava humanizar as rígidas instituições
ligadas à «saúde mental». Dirigiu o Hospital Miguel Bom-

niíise.

rias gerações de técnicos de saú-

grupanálise em relação ao pro-

barda que, àrs vezes, the dava a
sensação de ser um cemitério

levisão e nos jomais.
Mas a par desse trabalho

com «os corpos deitados pelas

voltado para um público amplo, continuou a aprofundara
'investigação no terreno da
grupanálise de que foi o im-

Nos últimos anos dirigia um

cercas>>.

programa de prevenção de
suicídios nas prisões e na cria-

ção do agora oficialmente
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Prosseguir

«O professor Eduardo

Cor-

foi o introdutor da gruPanálise em Portugal em 1956.
A grupanrílise, para além
de constituir um método terapêutico, com um referencial
técnico e teórico que aplicado
no contexto de um gruPo se
tesão

destina a operar

uma'recons-

trução' psicológica, é tambem
um processo de compreender,
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mente e impregnou a cútura
institucional dos espaços onde
se movimentou. AIi consegúu,

vli-

de muito daquilo que coÍrespondia às necessidades de formação, crescimentoe maturidade profissional. Penso que os

homens que como Eduardo
Cortesão souberam assim escutar e ransmitir pam os espaço§

individuais e colectivos permanecem vivos como padrões de

referência para além da sua
morte>>.

