
 
Dr. António Torres 

(26 de maio de 1962 a 14 julho de 2020) 

 

 

Como já é do conhecimento de muitos o nosso AMIGO, COMPANHEIRO E COLEGA - TORRES 

faleceu hoje ao final da manhã no Hospital S João.  

Hospital esse onde nos conhecemos e fizemos uma caminhada de muitos anos de Internato de 

Ortopedia, que se seguiu de outros tantos no Hospital de S. Sebastião- Feira. 

Não vou comentar como era o caráter ímpar do Torres, todos vós, tiveram oportunidade de o conhecer, 

mas deixem me partilhar convosco a dor que todos nós sentimos com a perda de um verdadeiro 

AMIGO.  

A nossa Sociedade do Pé está assim de luto, luto esse que precisamos de sentir por dentro para jamais 

apagar a sua memória. 

Até Um Dia Amigo Torres... 

(Partilhem com outros de que a minha memória de momento não me ajuda a lembrar) 

Paulo Amado 

 

 

O Dr. Torres foi o meu mentor e um verdadeiro grande amigo. Sempre pronto a ensinar-me, ajudar-

me, aconselhar-me e a incentivar-me a ser mais e melhor. Sem falar que o bloco e as urgências eram 

sempre uma animação com o seu humor tão característico. Vou sentir muito a sua falta. Era um 

Homem bom, feliz e de bem com a vida. Na verdade, já esperávamos este momento, mas é sempre tão 

difícil. 

Marta Gomes 

 

 

Um dia muito triste para todos nós. 

Um dia que marca a História da Cirurgia do Pé, que marca todos os amigos que o António Torres 

marcou durante a sua vida. 

Grande amigo. Companheiro de muitas lutas, deixou-nos sozinhos inundados de tristeza. 

Agora está a descansar e a olhar por todos nós. 

Resta-nos a vontade de tentar honrar a sua memória e viver o seu legado. 

Tantas boas recordações que nos vão acompanhar até um dia nos encontrarmos outra vez. 

Obrigado Torres por teres querido ser meu amigo. 

Nuno Côrte-Real 



 

 

É com grande consternação que tomo conhecimento desta triste notícia. 

Perco um grande amigo e um colega ímpar. Sei que a minha dor é a de todos os colegas que tiveram o 

privilégio da Tua companhia. Quero transmitir à família do António em meu nome pessoal, do meu 

irmão Dr. João Magro, de minha mãe Maria Manuela e todos os outros, as nossas mais sentidas 

condolências. Estamos ao dispor para tudo o que for necessário. 

Nunca te esquecerei Dr. António Torres 

Que descanses em Paz e até sempre 

Pedro Magro 

 

 

Elemento ímpar da nossa sociedade, ex presidente, senhor de um conhecimento único, um colega 

excecional, com uma vontade enorme de transmitir os seus conhecimentos aos colegas mais novos, um 

GRANDE Homem, Amigo do seu amigo! 

É uma perda irreparável para a nossa sociedade, vamos sentir muito a sua ausência! 

A sociedade de Medicina e cirurgia do pé, muito lhe deve. Estará para sempre presente entre nós! 

Boa viagem meu Amigo! 

As nossas condolências à Família! 

Paulo Felicíssimo  

 

 

A nossa Sociedade está de luto. Estamos todos em luto pela morte precoce do António Torres. É um 

momento difícil, mas a dor que sentimos, tem um significado único e representativo daquilo que ele foi 

para todos nós. Vamos sempre relembrá-lo com orgulho. Foi um privilégio tê-lo como colega 

empenhado e dedicada à patologia do pé. O seu humor único será relembrado e ficará na memória de 

todos nós. 

Custa-me dizer adeus, prefiro dizer até à próxima.  

Isabel Rosa 

 

 

Es una notícia terrible 

Antonio era una gran persona!!!!!, queridissimo por todos!!!! 

Lo encontraremos mucho a faltar!!! 

De verdad una gran perdida 

Un fuerte abrazo para su familia 

Xavier Martin Oliva (Barcelona, Espanha) 

 

 

Mis condolencias para todos. Antonio era una persona excepcional, bondadosa, cercana, generosa. Una 

gran pérdida para todos.  Durante años creó una escuela de grandes profesionales que han heredado sus 

virtudes. He tenido el privilégio de pasar muchas horas con algunos de ellos y el honor de la confianza 



de Antonio para su formación. Marta, Manuel, Filipa, un fuerte abrazo también en estos momentos tan 

difíciles. Antonio seguirá vivo para siempre con vosotros y con todos. 

Le recordaré siempre.  

Un fuerte abrazo amigo Antonio.  

Descansa en Paz, 

Manuel Monteagudo (Madrid, Espanha) 

 

 

Nossa caminhada escreve nossas memórias, com certeza o aprendizado e o companheirismo de tantos 

anos farão parte desta memória. Nossos cumprimentos a família e que recordem os maravilhosos 

momentos desfrutados com ele 

João Carvalho Neto (S. Paulo, Brasil) 

 

 

Foi com grande surpresa e desgosto que soube hoje da morte do nosso Colega e Amigo Antonio Torres. 

Nestes momentos não existem palavras para expressar a tristeza deixada pela partida de alguém, 

especialmente de quem se gosta. 

As minhas Condolências em primeiro lugar à Família e depois à SPMCP que fica mais pobre com a 

perda de um Ortopedista sempre activo, apaixonado e que muito deu à SPMCP. 

Nuno Ramiro  

 

 

À família do António Torres os meus sentimentos. 

Pelos piores motivos sei o que é lidar com a perda. 

Em memória das boas recordações um abraço 

Gabriela Figo 

 

 

Não será esquecido, a sua competência, humor e dedicação ficaram tatuados em todos nós estou certa. 

As minhas sinceras condolências a toda a família e amigos chegados. 

Abraço 

Rita Proença 

 

 

Venho em meu nome e em nome do núcleo do Pé e Tornozelo do HOS Outão dar os nossos pêsames e 

as nossas mais sinceras condolências à família do António Torres. 

E faço este início aparentemente muito institucional porque se houve alguém que sempre fez tudo para 

o estabelecimento de relações profissionais saudáveis, honestas e de amizade, esse alguém foi o 

António. 

A nível pessoal o que dizer de alguém que conhecemos pela primeira vez e imediatamente ficamos 

amigos? Amizade essa que se foi cimentando com o tempo e que só a distância impediu que se tornasse 

mais forte? Só com alguém com a excelência de carácter do António isso foi possível. Fica uma 

profunda tristeza, que tão cedo não se apagará do meu pensamento. 

Virgílio Fonseca 

 

 



Não foi preciso privar muito tempo com o Dr. António Torres para perceber a simplicidade de alguém 

excepcional. E apesar das muitas palavras de apreço que certamente chegarão de várias partes, não 

são suficientes para enaltecer a qualidade única como ser humano que o faziam também um grande 

Médico. Com esta notícia, todos nós perdemos um pouco.  

Um grande abraço e os meus sentimentos à família 

João Vide 

 

 

É sempre difícil falar de quem gostamos pela sua maneira de estar na vida. Sinceros pêsames família, 

até um dia Torres.  

João Cura Mariano 

 

 

não tenho palavras... 

Tudo o que possa escrever não exprime a tristeza que sinto na despedida do Torres. Guardarei bem 

presente na minha memória a sua amizade e boa disposição. Acredito que olhará por nós com o seu 

sorriso 

Os meus sinceros sentimentos a toda a família. 

Até um dia, 

Manuel Resende Sousa 

 

 

  

 

 

 


