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Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores 

Caros amigos, 

 

Dias antes de deixar definitivamente Portugal é, para mim, uma grande honra 
distinguir um homem, um médico, que colocou os seus talentos de cirurgião ao 
serviço da acção humanitária no mundo inteiro. 

Caro Professor Fernando Nobre, antes da minha intervenção propriamente dita, 
gostaria de referir duas coisas: 

- O Senhor, através da sua fundação “Assistência Médica Internacional – AMI” 
desloca-se há 30 anos pelos cinco continentes, para agir onde surge o infortúnio, 
quer por causa das lutas fratricidas entre os povos, quer pelas catástrofes 
naturais; 

- No âmbito dos inúmeros projectos de desenvolvimento realizados pela AMI, 
sei que atribui um lugar especial aos países de expressão francesa e, quando 
chama as populações a aceitar a sua inevitável diversidade, a sua acção 
aproxima-se da da França. Esta mesma acção identifica-se também com a da 
França quando defende a implementação de mecanismos inovadores de 
financiamento para o desenvolvimento. 

É por isso natural que, por esta acção eficaz e permanente, tenha recebido das 
mãos do Embaixador de França Patrick Gautrat as insígnias de Cavaleiro da 
Ordem Nacional da Legião de Honra e que hoje seja distinguido com o grau, 
ainda mais prestigioso, de Oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra. 

Mas permita-me que, como é usual, eu lembre o seu percurso profissional 
resumidamente – o que não será fácil considerando a diversidade de actividades 
e de funções que ainda hoje exerce. 



As suas origens, ao mesmo tempo portuguesas, francesas, holandesas, brasileiras 
e angolanas, já o predestinavam, Senhor Presidente, a ser cidadão do mundo, 
como veio a comprovar-se pelo seu compromisso internacional. Nascido em 
Luanda, em Angola, é no enclave de Cabinda que se encontra uma parte das 
suas raízes maternas, pelo casamento do seu trisavô brasileiro com uma princesa 
de Cabinda. Tem também origens huguenotes francesas e holandesas pelo lado 
materno – o nome de Villiers transformou-se no nome holandês de La Vieter. 
Esses seus antepassados franceses tiveram de refugiar-se na Holanda por causa 
da intolerância religiosa que imperava então em França depois de revogação do 
Edito de Nantes. O seu gosto pela intervenção no mundo explica-se também 
certamente pelo facto de que tem um bisavô holandês diplomata, sendo que 
também veio a casar com a filha de um diplomata. A sua família vive em 
Angola até 1964, no Congo belga até 1967 e depois na Bélgica. 

Terminados os estudos de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade 
Livre de Bruxelas, onde se especializa em cirurgia geral e em urologia, é em 
Bruxelas que se forja o seu ideal humanitário. Durante cerca de 8 anos, trabalha 
para os “Médicos sem Fronteiras” e sei que a sua dedicação suscitou nessa altura 
a admiração do Senhor Bernard Kouchner. Depois, em 1984, instala-se em 
Portugal e decidiu fundar a sua própria ONG, a “Assistência Médica 
Internacional” baseada no modelo dos “Médecins sans frontières”, e a que 
preside actualmente. 

Vou aqui enumerar algumas das múltiplas actividades que a AMI desenvolve no 
plano nacional e internacional, colocando o ser humano no centro de todas as 
suas atenções. 

Antes de mais, em Portugal: consciente da situação precária de muitos dos seus 
concidadãos, confrontados com uma grave crise económica e financeira 
(nomeadamente desde 2008) cria duas dezenas de estruturas sociais para apoio 
aos sem-abrigo e aos mais desfavorecidos (“Portas amigas”, centros de 
acolhimento nocturnos, equipas de rua, serviços de ajuda a domicílio…), não 
esquecendo a construção de um hospital privado no Algarve, um sonho tornado 
realidade, cujo mérito é seu. 

E, depois, no plano internacional: os objectivos da associação AMI dividem-se 
em três grandes grupos de intervenção: missões de urgência, missões de 
desenvolvimento compostas por equipas expatriadas, projectos internacionais 
em parceria com organizações locais. A AMI está actualmente presente em 77 
países espalhados pelos cinco continentes. Além de dispor de mil voluntários 
prontos a intervir a qualquer momento, a sua fundação envia todos os anos 



toneladas de material (medicamentos e equipamentos médicos, alimentação, 
roupas, geradores…) para os países necessitados. 
 
Senhor Presidente, as preocupações ambientais também estão no centro das suas 
atenções, tendo sempre presente a saúde das pessoas. Por isso criou em 2004 um 
departamento do ambiente concretizando, assim, projectos com vista a promover 
as boas práticas ambientais das empresas, das organizações e dos cidadãos 
(reciclagem de radiografias, de resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, reutilização de componentes informáticos…). 
 
Devo acrescentar que a sua fundação desenvolveu recentemente muitos 
projectos em países de expressão francesa. Citarei só alguns exemplos mais 
significativos: No Chade, através do projecto “Aide à l’Hôpital de Dono Manga” 
(2013-2016) que tem por objectivo assegurar o aprovisionamento e a 
organização da farmácia do hospital; na Costa do Marfim, na região de Tiaha, o 
projecto de inserção dos jovens na actividade económica que, desde 2013, tem 
por finalidade a criação de empregos na produção agrícola e na criação de gado; 
no Haiti, desde o terramoto de 2010, a ONG AMI realizou e financiou diversos 
projectos (saúde, nutrição, igualdade de géneros) em parceria com as 
organizações locais; em Madagáscar, desde o final de 2014, a AMI participa no 
projecto Change Onlus que consiste na instalação de um serviço de radiologia 
num centro de saúde; no Ruanda, um projecto com uma duração de 3 anos 
(2012-2015), proporcionou uma assistência médica, escolar e psicológica aos 
órfãos por causa da Sida. 
 
Senhor Presidente, irei citar um certo número de funções que exerceu, tanto no 
domínio do ensino, como no domínio associativo, mas não as citarei todas com 
receio de ser demasiado longo. Penso que me compreenderá! 
 
Foi membro do Conselho geral da Universidade de Lisboa e da Universidade da 
Beira Interior, conferencista no Instituto de Estudos Superiores Militares, co-
fundador do Fórum para a Paz, membro do conselho fiscal do CAVITOP – 
Centro de apoio às vítimas da tortura, membro da Associação para a promoção 
da dignidade dos homens, membro da Associação europeia de urologia e, por ser 
particularmente original, citarei também o facto de ser membro da Comissão de 
Honra de Homenagem ao Papa João XXI, que foi um Papa português do século 
XIII. 
 
O seu empenho ao serviço dos outros foi também traduzido em política: em 
2010 foi candidato às eleições presidenciais (14,1%); foi eleito deputado em 
2011 e foi candidato à Assembleia da República. 



 
Direi, por fim, Professor Fernando Nobre, que através da sua escrita: “Viagens 
contra a Indiferença” (2004), “Humanidade – Despertar para a Cidadania Global 
Solidária” (2009), “Um Conto de Natal” (2011), ergue a sua voz contra o 
terrorismo assassino das guerras fratricidas, contra a fome e, sobretudo, contra o 
esquecimento do outro, de que as principais vítimas são as crianças. A sua 
capacidade de indignação e de revolta parece não ter limites e denuncia 
constantemente a falta de vontade e de determinação da comunidade 
internacional nestes termos: “Muito paleio e pouca acção”. 
  
A sua acção, Senhor Presidente, que contribuiu, e continua a contribuir, para 
acalmar a infelicidade humana, abraça as mesmas causas que sempre foram as 
da França.  

Está muito ligado culturalmente à França e trabalhou frequentemente com 
Franceses, médicos, funcionários, militares ou responsáveis por ONG. Várias 
vezes, a sua acção teve lugar em países onde a França ainda exerce uma grande 
influência. Esforça-se por mudar o rumo das coisas sem se resignar, por 
combater as injustiças, os desequilíbrios ou as catástrofes que acontecem. Não 
me esqueço do apoio dado pela sua organização à nossa embaixada no âmbito 
da preparação em Portugal da COP21. Agradeço-lhe, assim como à sua esposa, 
Dra. Luísa Nemésio. 

Depois desta brevíssima enumeração dos seus méritos, é natural que a República 
Francesa tenha decidido testemunhar o seu reconhecimento por todas as acções 
conduzidas em nome da liberdade, da fraternidade, da solidariedade, da 
tolerância e da Paz, valores que assume plenamente. 

 

 Fernando José de La Vieter Ribeiro Nobre, au nom du Président de la 
République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous 
faisons Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

  

 

 

 

 

 


