Joaquim Pinto de Oliveira, Dr.
Joaquim Pinto de Oliveira, nasceu a 2 de Março de 1950 na freguesia de Guetim,
concelho de Espinho, distrito de Aveiro. Com 4 anos de idade foi com os seus pais e
irmãos para África, tendo realizado em Luanda a totalidade dos seus estudos até à
conclusão da Licenciatura em Medicina em 1974. Ainda em Luanda, com 16 anos, a
sua paixão pela música levou-o à criação da banda "Os Diabólicos" que atingiu o topo
da hierarquia musical na cidade. O gosto e a habilidade para o futebol motivaram-no
para a prática desse desporto, chegando a ser atleta federado do Sporting Clube de
Luanda. Alegre, afectuoso e comunicativo, norteou sempre a sua vida por valores que
englobavam a amizade, a honestidade, a lealdade, o amor e a família.
Regressou a Portugal em Novembro de 1975 e, na cidade do Porto, o futebol e a
música continuaram a fazer parte da sua vida, sendo adepto e seguidor do Futebol
Clube do Porto e membro fundador da banda musical "Os DOC'S". Trabalhou no
Hospital de S. João e na Maternidade de Júlio Dinis, onde completou a especialidade
de Ginecologia/Obstetrícia. É membro do Colégio de Especialidade de
Ginecologia/Obstetrícia da Ordem dos Médicos, tendo feito vários Estágios e Cursos
Pós-graduação nomeadamente em Ginecologia Oncológica, Cardiotocografia,
Celioscopia e Senologia. É chefe de Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, tendo na
Maternidade de Júlio Dinis sido Responsável pela unidade de Rastreio do Cancro
Ginecológico, Coordenador do Registo Oncológico, Presidente da Comissão Oncológica,
Adjunto do Director Clínico, Membro da Comissão Organizadora e da Comissão
Científica das Jornadas Médicas Internacionais integradas nas Comemorações do
Cinquentenário da Maternidade, Chefe do Serviço de Ginecologia no impedimento do
seu titular, Responsável pela Unidade de Patologia Mamária e Responsável pelo Serviço
de Urgência de Ginecologia. Realizou 15 trabalhos Científicos, 14 deles publicados em
revistas médicas. Fez várias Conferências e Comunicações em Congressos Científico e
em Reuniões Médicas nacionais e internacionais.
Actualmente é Directos Clínico da "CLIGEPO - Clínica de Ginecologia/Obstetrícia do
Porto" e faz parte do Corpo Clínico de Ginecologia/Obstetrícia dos Hospitais Privados
de Boa Nova (Perafita, Matosinhos) e de Alfena.

