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Notícias

O DIA DA OSTEOPATIA
7 DE MAIO DE 2016
Mensagem de agradecimento e de conclusão sobre o evento
Começo por endereçar uma palavra de apreço e agradecimento à Escola Superior de Saúde da Cruz
Vermelha Portuguesa, na pessoa do seu Presidente Dr. Luís Janeiro, e da Sr. Prof. Helena Silva, pelo
imensurável empenho e dedicação que colocaram no desenvolvimento deste evento.
Superando todas as expectativas e objetivos previamente estabelecidos, temos o orgulho de comunicar que a
celebração do Dia da Osteopatia - Ano 2016, teve grande êxito!
A presença de mais de 250 participantes fez com que a relevância do evento ficasse ainda mais evidente.
Uma palavra de especial agradecimento aos Oradores:


Professor Dr. Jason Haxton, pela sua eloquência, sabedoria e dinâmica inspiradora.



Dra. Nicole Polsen, pelo exemplo vivo da paixão à profissão, e por nos demostrar o quão importante é
manter o espirito de humildade para singrar em alta competição.



Professor Dr. James Earls, pela demostração prática que a técnica Active Fascial Release (AFR) poderá
ser uma importante ferramenta em clinica.



Prof. Dr. Guilherme Victorino, ao nos demostrar que num mercado tão competitivo como o atual,
existem alguns fatores que fazem a diferença e que podem tornar um empresário líder de mercado.



Prof. Dr. Jorge Esteves, pela sua palestra e pelo empenho na demostração de cientificidade nesta área
do saber.



Prof. Dr. Pedro Ribeiro da Silva, que na sua palestra nos alertou para a importância das manifestações
que a fáscia pode sofrer de acordo com a envolvente biossocial do doente.

Aos Moderadores - Dr. Nuno Barreto e Dra. Sílvia Gomes, que pela disponibilidade, abertura e
entusiasmo com que abraçaram o projeto e aceitaram participar, oferecendo o seu tempo, saberes e
experiência.
Aos colaboradores do Instituto de Técnicas de Saúde
Uma palavra muito especial, pois foram a força mobilizadora para que o evento fosse tão bem sucedido.
Por último, gostaria de agradecer a todos os participantes que nos honraram com as suas presenças!
Todos juntos, sem exceção foram vitais na construção deste momento tão feliz e tão importante para a
Osteopatia!
Conclusão do evento:
Entendo que o dia da celebração da Osteopatia deve ter um carater inconclusivo per si, de modo a gerar um
contributo de diálogo e de debate, fora das nossas instituições... O seu real sucesso advém dos contributos
que trazem ao desenvolvimento da profissão.
Vivemos momentos de transição legislativa, em que o sector vive do drama da interpretação dos decretos-lei,
Leis, das portarias, dos regulamentos que cobrem o sistema jurídico no seu conjunto. Todavia nada me
parece mais importante do que tentar unir a classe profissional para que a mesma possa flexibilizar soluções
entre os diferentes protagonistas políticos, e assim os estabilizar. Acredito que se estabilizarmos os
protagonistas políticos, estabilizamos o sistema.
Prof. Dr. Borges de Sousa
Presidente do Instituto de Técnicas de Saúde

Legenda: JASON HAXTON - tema: Desenvolvimento da Osteopatia nos Estados Unido e na Europa

Legenda: NICOLA POULSEN - tema: Osteopatia no Desporto de Alta Competição

Legenda: JAMES EARLS - tema: Libertação da Fáscia Neuromuscular para a dor

Legenda: JORGE ESTEVES - tema: Interpretação da dor no conceito Osteopático

Legenda: GUILHERME VICTORINO - tema: Marketing em Saúde

Legenda: PEDRO RIBEIRO DA SILVA - tema: A importância de comunicar na área da Saúde

Legenda: Mesa Redonda
PRESIDENTE DA FEOP - FEDERAÇÃO DOS OSTEOPATAS DE PORTUGAL - Sr. Prof. Dr. Borges de Sousa
PRESIDENTE DA COMISSÃO DAS TERAPIAS NÃO CONVENCIONAIS - Sr. Prof. Dr. Pedro Ribeiro da Silva

Moderador: PRESIDENTE DO CONSELHO DE DIREÇÃO DA ESSCVP - Sr. Prof. Dr. Luís Janeiro
MEMBRO NÃO EXECUTIVO DO CONSELHO DO GENERAL OSTEOPATHIC COUNCIL Sr. Prof. Dr. Jorge Esteves

Legenda: Participantes do Evento

Legenda: WORKSHOP ministrado por JAMES EARLS sobre Active Fascial Release (AFR)

Legenda: Colaboradores do Instituto de Técnicas de Saúde

É a partilha de experiências que permite o crescimento da ciência.

ESTE EVENTO CONTOU COM A EXIBIÇÃO ÚNICA DE PEÇAS PROVENIENTES DIRETAMENTE DO MUSEU DO DR. STILL

