Professor DUARTE NUNO VIEIRA — Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal


A valorização das sequelas em ortopedia é um tema actual com repercussões nas
sociedades modernas. Os cidadãos tomam consciência dos seus direitos num quadro
de respeito pela integridade física e responsabilidade, no reparo do dano e os
peritos são chamados a pronunciar-se sobre matéria tão importante. Este livro
contém um aprofundado conhecimento dos quadros médicos e legais em que devem
assentar as decisões judiciais. O autor realça estes aspectos e o livro agora editado
é uma obra imprescindível.
Professor ADRIÃO PROENÇA — Director de Serviço de Ortopedia dos HUC


Recordo dos estudos clássicos: Um médico vale por dez homens,… mas quando
ele tem alma de poeta, grande capacidade empática e desejo de dar sempre o seu
melhor, isso faz dele um ser humano e um médico singular. Sou testemunha de como
escreveu este livro com muito trabalho, saber, rigor e dedicação.
LUCINDA FERREIRA — Professora/Escritora


O Dr. Francisco Lucas, distinto clínico, meu fraterno amigo e companheiro da
jornada no Tribunal de Trabalho de Coimbra onde vem presidindo às juntas médicas,
resolveu oferecer à comunidade científica, a presente obra de saber forjado na sua
bem larga e rica experiência, no âmbito da perícia médico-legal da avaliação do
dano. Em boa hora o fez… Pela ponderação, sensatez e rigor das soluções propostas,
peritos e julgadores terão agora, acesso privilegiado a informação e conhecimentos
indispensáveis, a um parecer criterioso e a uma decisão justa na recomposição dos
interesses lesados pelo evento danoso, finalidade última da acção indemnizatória na
realização do Direito.
CARLOS GUINÉ — Procurador da República junto do Tribunal de Trabalho de Coimbra


O Francisco Lucas, companheiro e amigo desde os bancos da Escola em
S. Martinho, tem dedicado uma parte da sua vida profissional ao estudo do dano
corporal, enriquecido pela experiência hospitalar e como perito médico considerado,
cujas conclusões nos aponta neste livro. Relevo aqui a sua prestimosa colaboração no
Tribunal de Trabalho de Coimbra, instituição onde se cruzam a medicina e o direito.
DOMINGOS JOSÉ MORAIS — Juiz Desembargador

FRANCISCO MANUEL LUCAS

Há 10 anos, fui convidado para
consultor de Ortopedia no Instituto
de Medicina Legal em Coimbra.
Impressionou-me o vazio e a possível arbitrariedade que pode resultar
na avaliação das incapacidades, em
acidentes de viação com lesões e sequelas semelhantes, não existindo
um texto de apoio.
Para uso pessoal, pensei sistematizar uma Tabela. Foi assim que surgiu a ideia deste livro.
Fui obrigado a aprofundar a temática médica e legal. Consultei literatura vária, numa atitude mais pormenorizada e cuidada sobre toda
esta problemática. Aconselhei-me
com vários colegas da especialidade.
Escutei peritos das Seguradoras.
Salvaguardei também algumas questões jurídicas.
Este trabalho, procurou reunir
linhas orientadoras sobre matéria
tão sensível, como é a avaliação das
sequelas osteo-articulares em Direito Civil.
Não me move nenhum objectivo
particular. Pretendo tão só discutir o
tema e definir consensos.

Um livro devotante realizado, fruto de vivência pessoal, de uma longa e profunda reflexão e de uma intensa experiência profissional. Uma obra de inquestionável
interesse prático, na qual se poderão encontrar elementos fundamentais para uma
intervenção médico-legal mais correcta no âmbito de avaliação de danos corporais.
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FRANCISCO MANUEL LUCAS é natural de S. Martinho de Angueira,
Miranda do Douro.
Desde muito jovem que se interessou por questões da área de
etnologia, linguística e pesquisa de
teatro Popular Mirandês.
Foi co-fundador do Grupo “Renascer das Tradições” e do “Jornal
Mirandum”.
Licenciou-se em Medicina pela
Universidade de Coimbra em 1982
e especializou-se em Ortopedia nos
HUC.
Apresentou e publicou diversos
trabalhos de assuntos da sua especificidade: ortopedia/reparação do
dano em Congressos e em revistas
da especialidade.
Actualmente é especialista de
Ortopedia nos HUC, consultor de
Ortopedia no Instituto Nacional
de Medicina Legal — Delegação de
Coimbra — e preside às Juntas médicas no Tribunal de Trabalho em
Coimbra.

