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XXV Jornadas da Sociedade Portuguesa de Alcoologia
Portalegre – 19 e 20 de Outubro de 2017

Centro de Congressos da Câmara Municipal  

“As Doenças do Álcool”
A Sociedade Portuguesa de Alcoologia (SPA), fundada em 1986, está a organizar as suas 
próximas Jornadas que serão já as XXV.

A bonita cidade de Portalegre (“...do Alto Alentejo cercada...”) irá acolher-nos nos próximos 
dias 19 e 20 de Outubro com o tema geral “As Doenças do Álcool”.

Mas que doenças são estas que se relacionam direta ou indiretamente com uma substân-
cia de características tão específicas e particulares em termos químicos e biológicos como 
é o álcool etílico ou etanol?...

Sendo precisamente esta a mesma substância que integra a composição de qualquer be-
bida alcoólica, seja ela o vinho que faz parte da nossa tradicional dieta mediterrânica, a 
cerveja à volta da qual nos reunimos com os amigos numa esplanada no final de uma tarde 
de verão, o espumante com que brindamos à saúde de todos nas ocasiões de festa, o vinho 
do Porto tão apreciado internacionalmente e que é um dos nossos ex-libris, os “shots” que 
os nossos jovens consomem “na noite”... é efetivamente, quando utilizada de forma exces-
siva ou inoportuna, causa primordial de doença, de sofrimento, de conflitos e infelizmente 
e quantas vezes ... de morte!  

Das afeções orgânicas de todos conhecidas de que são exemplo mais dramático várias 
patologias que vão da cirrose hepática, à pancreatite, passando pela miocardiopatia, as 
neoplasias, as doenças metabólicas e tantas outras... dos problemas mentais como a de-
pressão, a ansiedade, a demência... das situações legais como a condução sob o efeito do 
álcool e a violência doméstica... das questões relacionais como a separação, o divórcio, a 
negligência... das dificuldades sociais como o desemprego, a sinistralidade laboral, a exclu-
são e a pobreza... quantas vezes não é o uso, o abuso ou a dependência do Álcool que se 
encontram por detrás, de forma mais ou menos percetível, enquanto “pano de fundo”?...

Vimos pois convidar todos os interessados (não só médicos e profissionais de saúde, mas 
também enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, professores, educadores, estudan-
tes, juristas, autarcas…) a juntarem-se a nós e a várias personalidades marcantes da ciência 
e da sociedade portuguesa que se vêm preocupando com estas matérias e aceitaram par-
tilhar e debater os seus saberes e experiência; o programa (que recomendamos não deixe 
de visualizar com atenção) inclui Conferências, Painéis e Workshops, estando também pre-
vistas Comunicações Livres e Pósters.

Esperamos por todos e cada um no Centro de Congressos da Câmara Municipal de Porta-
legre, para dois dias de trabalho intenso, enriquecedora troca de experiências e animado 
debate…

Até breve!       

Pela Comissão Organizadora   O Presidente da SPA

             Augusto Pinto


