Dr. Nuno Ramiro
(14 de agosto de 1951 a 2 de outubro de 2020)
Queria agradecer a todos as amáveis palavras que tão importantes foram neste período tão
doloroso para a minha família. Face a este acontecimento súbito e totalmente inesperado,
buscamos algum sentido e consolo nas nossas memórias familiares, mas também nas
palavras daqueles que se foram cruzando ou acompanhando a vida do meu pai.
Resta-me manter essas memórias vivas e o privilégio de poder continuar a conviver com
algumas dessas pessoas incluindo as que o acompanharam no contexto profissional.
Uma vez mais muito obrigado.
-- Francisco
Hoje é um dia muito triste para todos nós.
A nossa SPMCP continua em luto, agora pelo falecimento súbito do nosso colega e amigo
Dr. Nuno Ramiro.
Ficamos mais pobres e privados da sua presença assídua e enriquecedora.
Resta-nos honrar a sua memória.
Aos familiares e em especial ao Dr. Francisco Flores Santos, seu filho e nosso colega os
nossos sentidos pêsames.
-- Isabel Rosa

Comecei a minha carreira de Ortopedia
nas equipas de 5 feira de urgência do Hospital de Santa Maria das quais fazia parte o Dr.
Nuno Ramiro. Devo-lhe o meu gosto pela Ortopedia. Fiz as primeiras talas de gesso com ele
e desde aí ficou uma amizade exemplar.
Acabo de perder mais um grande colega.
Que ano tão triste....
A esposa e a toda a Família as minhas mais sentidas condolências.
Nunca te esquecerei Nuno
-- Pedro Magro
Tristeza profunda pela inesperada perda de um grande amigo e colega com quem tive o
privilégio de conviver e trabalhar!
Até sempre Nuno Ramiro!
Um abraço de sentidas condolências à Teresa sua esposa e ao seu filho Francisco.
-- Jose Luís Mendes
Ficamos muito tristes com o desaparecimento tão precoce do Dr. Nuno Ramiro.
Com o falecimento do Dr. António Torres fiquei sem palavras...
Já quase de seguida outra notícia do desaparecimento de colega tão querido por todos!
Muito bom colega e amigo, deu muito à Sociedade e ao pé e tornozelo!
As minhas condolências à esposa e ao filho Francisco que continuará a obra do pai!
-- André Gomes
Realmente a nossa Sociedade está mais pobre com a perda do Nuno Ramiro,
Os sentidos pesamos para a Família e especialmente ao seu filho nosso colega.
Tem sido um Ano fatídico, com mais esta perda.
-- Paulo Amado

Triste notícia.
Gostava muito do Nuno Ramiro.
Foi sempre uma referência para mim. Em todos os aspetos.
Fico muito triste ...
-- Frederico Braga
Este ano, para além de toda a adaptação que tivemos que fazer na nossa vida pessoal e
profissional, também perdemos alguns amigos que muita falta e saudade vão trazer a toda a
sociedade do pé e tornozelo.
Dr. Nuno Ramiro, um bom Amigo e excelente Homem e Médico. As minhas condolências à
família, muito em especial ao Francisco.
-- Paulo Felicíssimo

O Dr. Nuno foi meu chefe no HSM e criamos uma relação para lá da relação profissional.
Como ele muitas vezes dizia em tom de brincadeira: "Colega e ainda assim Amigo". Era isto
mesmo: eramos Amigos!
Não o esquecerei.
À família e ao Francisco os meus Sinceros Sentimentos
-- Manuel Resende Sousa
Noticia triste. Fica a honra e orgulho por termos o privilégio de tê-lo em nosso círculo de
amigos. Nosso apoio aos familiares
-- João De Carvalho Neto

Abraço sentido.
João Cura Mariano
As minhas condolências à família.
-- Paulo Carvalho
Francisco,
Grande abraço
Sem palavras.
-- Miguel Flora
Sem dúvida que este ano não está a ser bom para ninguém, mas estamos a perder pessoas de
valor na nossa sociedade!
Os meus sentidos pesamos para a Família!
-- Bruno Pereira

