
O Dr. Alfredo Roque Gameiro Martins Barata, nasceu em Lisboa em 12 de Abril de 1938. 
Terminou o seu curso de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa em 1964 e, após ter 
cumprido o Serviço Militar na Guiné, foi admitido em 1966 no Instituto Português de Oncolo-
gia de Lisboa Francisco Gentil. Aí fez o seu internato sob orientação do Dr. Francisco Gentil 
Martins e em 1969, começou a trabalhar em Proctologia com o Dr. Mário de Andrade, tendo 
criado com este a primeira consulta de Proctologia no nosso país, nesta instituição. Na sua 
formação referenciamos, em 1970, uma Bolsa do British Council, com a qual faz um estágio no 
St. Marks Hospital em Londres, onde trabalha com Sir Alan Parks e participa em sessões histo-
patológicas organizadas por Basil Morson. Em 1972 faz um outro estágio nos EUA; na Harry 
Bacon Clinic e na Cleveland Clinic com o objectivo de aprender as técnicas de preservação de 
esfíncter e de “Pull Through”, tendo ajudado Rupert Turnbull em algumas intervenções cirúrgi-
cas. Entre 1975 e 1979 participa em reuniões da Secção de Proctologia da Royal Society of 
Medicine em Londres. Em 1980 faz novo estágio em Inglaterra, no St Marks Hospital e em 
Basingstoke, (onde trabalhou com o Prof Bill Heald)  para se familiarizar com as técnicas de 
anastomoses mecânicas com o aparelho de EEA, nas ressecções anteriores baixas do recto. Em 
1980 é co-fundador da Associação Portuguesa de Ostomizados. 

Foi subscritor da proposta de criação da Sociedade Portuguesa de Coloproctologia como consta 
da Acta nº1, lavrada em 28 de Outubro de 1989, na qual foi criada a comissão instaladora e de 
2002 a 2010 foi vogal da Direcção. 

Ao longo da sua vida profissional sempre se revelou um cirurgião colorectal e proctologista com 
elevadas qualidades técnicas e humanas, que garantiram incansáveis horas de dedicação, de 
carinho e atenção a cada um dos seus doentes. Sempre interessado em aprender e desenvolver 
novas técnicas, participava anualmente nos cursos de actualização realizados em Londres no St. 
Marks Hospital. Aos seus colegas mais novos que com ele aprenderam, sempre se revelou um 
Professor atencioso, disponível, educado, respeitando os colegas mais novos como pares, e 
actuando sempre com ética e com um sentido de humor ímpar, sempre compreensivo e de 
extrema bondade, humilde em relação à sua pessoa, sendo um prazer para todos trabalhar com 
ele. Foi  um dos proctologistas mais conceituados em Lisboa e na área do cancro colorectal 
sempre se revelou um cirurgião exímio, actualizado e muito competente.

Por estas e muitas outras razões, esta Sociedade não podia deixar de lamentar a sua partida no 
passado dia 20 de Junho de 2017 e deste modo prestar-lhe a mais justa homenagem.
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