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O PRÉMIO MELO E CASTRO distingue 
a investigação ligada à recuperação e 
tratamento de lesões vertebro-medulares,
território em que a Santa Casa foi 
pioneira no país, com a abertura do 
Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão, em 1966.
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Foi pela esperança na construção de respostas mais eficazes que, a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, por iniciativa do Provedor, Dr. Pedro Santana Lopes, 
lançou, em 2013, os Prémios Santa Casa Neurociências.

Anualmente, a Santa Casa atribui 400 mil euros para a investigação científica
e clínica em duas grandes áreas das neurociências: as doenças neurodegenerativas 
associadas ao envelhecimento e as lesões vertebro-medulares.

* Santana I, et al. Epidemiologia da demência em Portugal,
Acta Med Port 2015  Mar-Apr;28(2):182-188

O PRÉMIO MANTERO BELARD visa
a promoção da investigação em doenças 
neurodegenerativas associadas ao 
envelhecimento, como as doenças de 
Parkinson e de Alzheimer, que afetam 
já cerca de 160 mil portugueses acima 
dos 60 anos de idade*.
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