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Carlos José Martinez Evangelista, 

 

Nascido a 17 de Março de 1957, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Medicas 

de Lisboa em 1984. Em Janeiro de 1987, iniciou o Internato Complementar de Ortopedia e 

Traumatologia no Hospital Ortopédico de Sant’Ana.  

 

Tornou-se Especialista em Ortopedia e Traumatologia em Junho de 1993, desempenhando 

desde então a sua atividade profissional neste Hospital. No apoio prestado na urgência pelo 

Hospital de Santana desempenhou funções de Chefe de equipa na urgência ortopédica do 

hospital de Cascais e posteriormente no Hospital de São Francisco Xavier. 

 

Assistente Hospitalar Graduado de Ortopedia e Traumatologia, sendo atualmente Chefe de 

Equipa no Hospital Ortopédico de Sant’Ana na Parede. 

 

2010 Responsável pela criação da 1ªUnidade de Ortopedia Geriátrica Nacional no Hospital 

Ortopédico de Sant’Ana, assim como responsável pela criação da Unidade de prevenção de 

quedas, com sessões de informação na última 2 feira de cada mês. 

 

Para divulgação da prevenção de quedas foram feitas também ,várias ações de formação 

junto da comunidade. 

 

Com mais de vinte cinco anos ligado à clinica privada, foi desde o ano1996 até 2008 o 

Coordenador e Responsável da Ortopedia // Traumatologia do Instituto Médico de Cascais 

(IMC) , com serviço de urgência aberto. 

 

2008 Iniciou funções de Coordenador // Responsável da Ortopedia da Clínica CUF de Cascais, 

com apoio ao serviço de Urgência de 24h. 

 

2011 Responsável pela criação e coordenador da Unidade de Ortopedia geriátrica da Cuf 

Cascais 
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Colaborador com a faculdade de Medicina de Lisboa. 

Membro convidado da comissão científica da Sociedade de Geriatria / Gerontologia 

 

Apresentou várias palestras Nacionais e Internacionais, tendo nos últimos anos abordado mais 

intensamente a temática da Ortopedia Geriátrica, salientado o relacionamento entre a 

Ortopedia, o envelhecimento e a melhoria da qualidade de vida.  

 

Com vários trabalhos e palestras quer Nacionais quer Internacionais distinguidas , destacamos o 

galardão  atribuído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o Prémio Nunes de Faria ( 

Progressos em Medicina aplicados a pessoas Idosas),assim como o premio para a melhor 

palestra no Congresso da Grande idade. 

 

Presidente da comissão organizadora do 1º, 2º , 3º ,4º Congresso de Ortopedia Geriátrica em 

Portugal.  

 

Coordenador  e responsável da revista de ortopedia geriátrica,  e do jornal de ortopedia 

geriátrica da Cuf Cascais. 

 

Membro da comissão organizadora 12th EUGMS congress em Lisboa 2016 

	  


