
 
 

“Até que consigas voar” 

Sessão de lançamento com a presença do autor, José Gameiro 

 
José Gameiro, conceituado psiquiatra português, está de volta a Macau para a apresentação do seu 
mais recente livro “Até que consigas voar”, lançado em Portugal no passado mês de novembro e que 
estará disponível na sessão que o IPOR promove com o autor no próximo dia 23 de janeiro. 
 
Depois do sucesso editorial de “Até que o amor nos separe”, José Gameiro, Doutorado em Psicologia e 
Saúde Mental pela Universidade do Porto e membro fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia 
Familiar, traz ao leitor um conjunto de relatos de situações da sua prática clínica de quase 40 anos, que 
constituem ponto de partida para a reflexão em que acaba por envolver o leitor sobre temas que a 
todos nos tocam – a morte, o sofrimento e a dor, mas também a felicidade, a auto-estima e o amor. 
 
O estilo é coloquial e límpido. Nele se conjugam o registo pessoal, pontuado pelo humor e pela 
humanização da figura do próprio médico, e o profissional, nas abordagens que, no contexto da 
disciplina, como ciência social e médica, foi desenvolvendo na sua prática de apoio àqueles para quem, 
em determinados momentos da vida, o rumo se turvou ou se perdeu. Voltar a viver é possível, é a sua 
mensagem. Reconquistar asas envolve reencontrar o caminho e superar um qualquer sofrimento que, 
de um modo ou outro, todos vivenciamos. 
 
A par de uma reconhecida carreira profissional, José Gameiro é também autor de várias obras, com 
destaque para Quem Sai aos Seus (1994) sobre a escola e o funcionamento das famílias, Voando sobre a 
Psiquiatria (1992), Os Meus, os Teus e os Nossos: Novas Formas de Família (1998), Crónicas (1998) e, em 
colaboração com Daniel Sampaio, Droga, Pais e Filhos (1978) e Terapia Familiar (1985). 2011 foi o ano 
de “Até que o amor nos separe”, apresentado pelo autor em Macau em Junho do ano passado. 
 
O lançamento de “Até que consigas voar”, que ocupa a quarta posição no top de vendas da Bertrand, 
em Portugal, marca o arranque em 2015 das atividades do IPOR dirigidas ao público e terá lugar na 
próxima sexta-feira, no Café Oriente, do IPOR-Instituto Português do Oriente (1º andar do edifício do 
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong), com início marcado para às 18.30h. 
 
Macau, 19 de janeiro de 2015 

 


