O homem
Já fez mais de cinco mil cirurgias
plásticas e considera que a experiência
o coloca no patamar da arte. Insurge-se
contra a ditadura da beleza imposta
pelos media e recusa, por exemplo,
fazer implantes mamários a menores.

Sempre fui
fascinado
pela beleza
Em quase 30 anos de carreira já operou cerca de
cinco mil mulheres e homens. Hoje é um dos mais
reputados cirurgiões plásticos do país. Francisco
Ibérico Nogueira enfrentou as críticas dos seus
pares, que não lhe reconheciam a formação obtida
no Brasil. Casado com uma mulher que é o seu
modelo de beleza e pai de três filhos, orgulha-se de
ter escolhido o 'ramo feliz' da medicina. Diz que não
é um mago, mas especializou-se a apagar as marcas
do tempo. Nunca pensou operar-se
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UMA entrevista recente, o cirurgião plástico brasileiro, Ivo Pitanguy, contou que a mãe o ensinou
que uma pessoa, quando se tolera, não precisa de cirurgia nenhuma e que o importante é gostar de si.

Exactamente! Só deve submeter-se a uma
intervenção de cirurgia plástica quem se
preocupar com este ou aquele
aspecto. Para quê operar um
nariz se a pessoa convive bem
com ele? Eu, por exemplo, tenho rugas e flacidez, mas não
me sinto infeliz, nunca tive
nenhum tipo de sofrimento
psicológico com isso e nunca
senti necessidade de me submeter a uma intervenção.
Agora, uma coisa é certa, se
fosse uma situação que me
comprometesse, de certeza

que a resolveria. Quando uma mulher ou
um homem procuram o consultório de um
cirurgião plástico para resolver uma 'imperfeição física', é porque essa situação
lhes está a causar grande sofrimento psicológico. Não é impunemente que as pessoas
se submetem a um tratamento que não é
como ir ao cabeleireiro. O resultado pode
mudar a vida emocional
de uma pessoa. É uma
questão de auto-estima.
Pitanguy diz que a mãe
foi a primeira grande referência de beleza feminina. Também foi assim
consigo?
Talvez. Nunca tive essa
consciência, mas provavelmente foi. Sinto que
desde miúdo tive uma
grande atracção pela-*
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O homem
plásticas
Já fez mais de cinco mil cirurgias
plásticas e considera que a experiência
o coloca no patamar da arte. Insurge-se
contra a ditadura da beleza imposta
pelos media e recusa, por exemplo,
fazer implantes mamários a menores.

harmonia e pelas coisas
belas. Não só pela beleza feminina, mas pela beleza da
natureza, da arte... A minha mãe era uma mulher
muito bonita, com bom
gosto e uma juventude de
espírito extraordinária.
Adorava divertir-se. Para
ela a vida foi uma festa.
Já morreu?
Infelizmente. O meu
pai tem 94 anos e está
vivo, mas a minha mãe
morreu há pouco tempo. Foi muito difícil
para todos nós, somos sete irmãos. Mas tenho mulher e três filhos, e uma vida muito
agitada... Tenho de superar. Não há tempo
para entrar em depressões. Também nunca fui dado a depressões.
Falou em sete irmãos. Como foi crescer
numa família assim grande?
Nasci e cresci em Coimbra. Lembro-me
de que a nossa casa era muito animada e
barulhenta... Apesar das birras e guerras
entre irmãos havia sempre muita entreajuda, fazíamos companhia uns aos outros.
Os pais eram rígidos, para conseguirem
controlar essa prole?
O meu pai era professor catedrático de
Ginecologia na Universidade de Coimbra.
Era filho de um militar, o meu avô era capi-

tão de cavalaria, e o meu pai
herdou aquele rigor e disciplina. Por outro lado, a minha
mãe era uma mulher da família, que nos acompanhava.
Era o contraponto.
Onde estudou?
Houve uma altura em que
nós, os rapazes, passámos
por um colégio em Abrantes,
o colégio La Salle. O meu pai
achou que estávamos a dar
muito trabalho à minha mãe
e que seria interessante que
estudássemos uns anos num colégio de internato. Para mim não foi uma experiência simpática, porque sempre fui um rebelde em relação à educação religiosa.
Foram anos um pouco traumáticos. Mas
que também não deixaram grandes sequelas.
Esse lado mais traumático teve, sobretudo, a ver
com a religião?
Sempre tive um feitio
quase anarquista. Tinha
dificuldade em acatar
muita disciplina e aquele
ambiente um pouco militarista das camaratas, dos
horários, das formaturas,
foi uma coisa que detes-

AO PENSAR
no tempo que
me falta viver,
assaltam-me
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tei. E sempre me questionei acerca das
provas da existência de Deus. Tinha grandes discussões com os frades acerca disso.
Continua com dúvidas ou já as sanou?
Quando pensamos na proximidade da
morte, há certas questões que se voltam a
levantar. Há um longo período da vida em
que a questão religiosa nem se coloca. Mas
quando começamos a pensar no tempo
que nos falta viver, começam-nos a assaltar as dúvidas, principalmente à noite...
Está nessa fase?
Sim. Dou por mim a fazer uma reavaliação do meu agnosticismo. Acho que temos
necessidade de acreditar que o nosso trajecto aqui na terra não é simplesmente um
acaso. São essas as dúvidas que tenho.
O seu pai era politicamente activo?
O meu pai era fundamentalmente um homem da ciência, que não ligava nada à política. E transmitiu-me esse desinteresse.
Que se mantém?
Nunca tive nenhuma filiação partidária. Claro que,
como toda a gente, tenho os
meus ideais, mas não dependem de ligações políticas.
Devo dizer que, no 25 de
Abril, me desinteressei da
política porque a minha família, como tantas outras,
foi injustamente perseguida. Mas hoje em dia acho
que estou ainda mais desencantado. Vivi a
revolução e, com muita tristeza, vejo que
muitos dos revolucionários da época estão
hoje vendidos ao poder e ao vil metal. Isso
é triste e acho que é a razão para as pessoas estarem cada vez mais divorciadas da
política.
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Bilhete de Identidade

Feliz esteta
PENSOU ser arquitecto, depois advogado, acabou médico. O pai, professor de Ginecologia na
Universidade de Coimbra, sempre lhe disse que era uma vida árdua, mas a rebeldia de Francisco
Ibérico Nogueira - a mesma que o levava a fugir do Colégio La Salle em Abrantes - trocou as voltas à
família: no dia das inscrições escolheu Medicina. O resto foi responsabilidade da mãe que, anos mais
tarde, mediante um filho desiludido com o rumo escolhido, o levou à clínica de Ivo Pitanguy, uma das
maiores personalidades da cirurgia plástica mundial. Foi na Meca da cirurgia plástica que descobriu a
especialidade. Começou por trabalhar com queimados mas aprofundou conhecimentos na cirurgia
estética, sobretudo mamária e de rejuvenescimento. Ao diploma de Medicina e Cirurgia da Faculdade
de Medicina de Coimbra juntou a especialização em Cirurgia Plástica e Reconstrutiva pela Associação
Médica Brasileira - muito contestado por alguns médicos portugueses que não lhe reconhecem
legitimidade. Nascido a 2 de Maio de 1951, em Coimbra, o terceiro de sete irmãos, Francisco Ibérico
Nogueira viveu o auge das revoluções estudantis. Anos em que que estudou pouco, mas divertiu-se
muito. Com o 25 de Abril a família, perseguida, viu-se obrigada a fugir para o Brasil. No regresso, em
1982, o médico redescobre um amor e casa em 1983 com a mulher, Margarida, mais nova 13 anos, a
quem, em tempos, havia dito 'vou casar-me contigo'. Tiveram três filhos: Madalena, Francisco e
Salvador, hoje com 24,19 e 16 anos. Em casa adora fazer br/co/agee a fotografia é a grande paixão.
Tem um quê de inventor e quer patentear alguns utensílios cirúrgicos que criou. É um homem
discreto e afável. Diz que a melhor operação estética é aquela que não se nota. Ele já soma mais de
cinco mil.

Durante a adolescência, como era a relação com a figura feminina?

Era um fascinado. A minha paixão era a
Brigitte Bardot que achava extraordinariamente sensual e lindíssima. E também
havia a Sophia Loren, foi uma geração de
actrizes famosas e lindíssimas.
E tinha muitas namoradas?
Era tímido, mas as mulheres bonitas
sempre me atraíram... Tive várias namoradas, todas muito bonitas. Isso tem a ver
com o tal fascínio pela beleza.
Durante anos pensou seguir Direito, apesar da tradição do seu pai na Medicina. O
que o fez mudar?
Até à véspera das matrículas estava
para ir para a Faculdade de Direito. O meu

pai toda a vida me tinha dito que não devia ir para Medicina, que era um curso árduo e uma vida complicada. Apesar de
tudo, quando decidi mudar para Medicina, deu-me a maior força.
Era bom aluno?
No liceu fui razoável. Mas entrei na faculdade em 1970, apanhei a efervescência
do movimento estudantil... Atravessei
essa fase com uma certa leveza de ser... ao
jeito do Kundera. Foi a altura de grandes
emoções e descobertas. Comecei a estudar
pouco e a divertir-me muito... Foi uma
fase muito romântica.
Como o tratavam na faculdade?
Era o Chico ou 'o filho do professor'. Tinha facilidades que só hoje percebo. A
dada altura, não percebia se as notas que
tinha, tinham a ver com o meu saber ou
com a amizade que os professores tinham
pelo meu pai, que era um professor que
impunha um certo temor reverenciai.
Sentia facilidades a todos os níveis. Até no
parque dos professores eu podia estacionar o meu carro! Era um privilegiado.
Com o 25 de Abril os seus pais aperceberam-se de imediato que a revolução
teria repercussões para uma família
como a vossa?
Nas cidades pequenas, como Coimbra,
as perseguições políticas foram mais radicais. Famílias que eram amigas acabaram
por se tornar inimigas. A nossa casa passou a ser vigiada, todas as noites. E algumas dessas pessoas tinham sido nossas
amigas. Era difícil aceitar isso. O meu pai,
por inerência dos cargos que tinha - estava na direcção da Faculdade de Medicina e
do Instituto de Oncologia de Coimbra - foi
saneado de todos esses lugares e perseguido politicamente. A páginas tantas teve um convite para dar aulas no Brasil
e foi a minha mãe que deu
a maior força à família
para começar uma nova
vida. O meu pai reiniciou
uma vida profissional no
Brasil aos 60 anos.
A família parte para o Brasil, mas o Francisco fica
para terminar o curso.
Terminei o curso e ainda
fiquei no estágio hospitalar. Depois, como pensava
especializar-me em Ginecologia, não fazia
sentido continuar em Portugal, quando tinha o melhor professor no Brasil. Fui ter
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com a família ao Rio de Janeiro, mas descobri que detestava a especialidade de Ginecologia! De tal forma me
desencantei que estava com
vontade de abandonar a medicina! Foi a minha mãe, com
a sua capacidade de improvisar, que me desafiou a visitar
a clínica de cirurgia plástica
do Ivo Pitanguy, que nessa altura vivia um grande boom.
O Rio era a Meca mundial da
cirurgia plástica. Foi graças

à minha mãe que hoje sou cirurgião.
Por que não ficou a trabalhar com Ivo
Pitanguy?

O concurso para a residência já tinha
acabado. Fiquei muito triste, mas mais
uma vez a minha mãe procurou uma solução. Passados dois dias tinha uma visita
marcada a uma clínica em Niterói, a Fulmínense, que era de um grupo de cirurgiões da escola Pitanguy e que tinha o
maior centro de queimados do Brasil. Fiz
o concurso e entrei. A base da minha formação em cirurgia plástica foi a cirurgia
de queimados. Tinha 26 anos e foi uma experiência muito dura.
Como é que, de repente, lidou com o facto de ser 'só mais um'?
No Brasil é que cortei o cordão umbilical
com o meu pai e decidi saber quem era ml
M
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