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Caros Colegas,

Este editorial vai apanhar-vos em pleno Verão e 
consequente período de férias. Gostava de fazer 
um apanhado, em termos de balanço destes pri-
meiros seis meses de mandato.

Primeiro falar da consulta feita à classe sobre o 
texto do acto médico que, como sabem, se revelou 
um verdadeiro êxito, com quase quatro mil votos, 
com uma esmagadora vitória do «sim». Foi impor-
tante, mas a parte mais difícil está para vir, pois é 
imprescindível agora conseguirmos uma sintonia 
com as outras Secções Regionais e, melhor, a sua 
publicação pelo poder político. Posso prometer-
vos que desenvolveremos todos os esforços para 
que isso seja uma realidade.

Depois para lamentar a morte do Professor Doutor 
Corino de Andrade. Fica a Medicina Nacional 
mais pobre, a investigação perde um dos seus ex-
poentes mais importantes e, consequentemente, 
ficamos todos mais órfãos.

Queria falar-vos também da renovação que esta-
mos a fazer nos espaços da sede da Secção Regio-
nal. Temos melhorado os jardins, fizemos uma 
renovação quase completa do Centro de Cultura 
e Congressos, dotando-o de uma capacidade para 
receber exposições que ombreia com qualquer 
museu destinado a estes eventos.
Recebemos uma exposição dos surrealistas Portu-
gueses, que esteve patente até 17 de Julho. Recebe-
mos também uma das maiores exposições de Sal-
vador Dali realizada em Portugal, aliás visitada por 
milhares de pessoas ao longo destes dois meses. 
Estamos em plena construção de um parque in-
fantil para que os colegas possam trazer os filhos 
passarem algumas horas agradáveis e desfrutarem 
de um espaço que é de todos nós. 
Temos também em fase final de construção um 
circuito de manutenção, com alguns obstáculos 
interessantes, que se desenvolve por todo o parque 
na nossa sede, o que permite fazer alguma activi-
dade desportiva em ambiente agradável e calmo. 
Renovámos também a piscina e os balneários que 
a servem, tornando-a mais aprazível para os que 
a frequentam.

EDITORIALnortemédico
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JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente da SRNOM

Estamos na fase final das conversações com vista 
a comprar a sede distrital de Vila Real, que irá 
servir todos os colegas daquele distrito, evitando 
deslocações desnecessárias para tratar de proble-
mas relacionados com a nossa Ordem.

Vamos continuar a tratar os temas profissionais 
que a todos interessam com o mesmo esmero com 
que os tratamos até agora e continuar a renovação 
dos nossos espaços de modo a podermos oferecer, 
a par da luta política, um componente de laser e 
cultura de que todos nos poderemos orgulhar.

Termino este editorial desejando a todos umas 
boas e merecidas férias, e novo ânimo para os 
difíceis tempos que se aguardam, mas sempre 
a pensar de forma realista, para fazermos todos 
mais e melhor para o bem dos nossos doentes, de 
nós próprios e do País.

José Pedro Moreira da Silva
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Neste início de mandato, o novo Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos está apostado em 
dinamizar ainda mais as actividades culturais rea-
lizadas no Centro de Cultura e Congressos. Inclu-
sivamente, 2005 vai ser já o ano com maior número 
de iniciativas até hoje realizadas, numa simbiose 
entre exposições e concertos. E para além do pú-
blico médico, a ideia é abrir as portas à população 
em geral, transformando o espaço numa verdadeira 
alternativa de índole cultural na cidade do Porto. 
Com um auditório com capacidade para 300 pes-
soas e vários espaços disponíveis para a exposição 
de quadros e esculturas nas áreas anexas, nomea-
damente no Átrio, Galeria, Corredores e Sala Braga, 
Miguel Guimarães, actualmente com o «pelouro» 
da cultura na Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), acredita que estão criadas 
as condições para “o sucesso do espaço”. A procura 
fala por si. “A Sala Braga e os corredores do Centro 
de Cultura e Congressos já estão preenchidos com 
exposições de vários artistas até ao final do ano”, 
revela, dando ainda conta dos “muitos” pedidos de 
exposições: “Recebemos entre uma a duas propos-
tas por semana. Não só de colegas médicos, mas 
também de artistas e «marchands» que vêem neste 
espaço um local privilegiado para divulgar as obras”. 
Em entrevista à «Nortemédico», Miguel Guimarães 
revela o tema de algumas das exposições previstas e 
explica a estratégia cultural da SRNOM.

UM NOVO PÓLO CULTURAL 
NO NORTE DO PAÍS

A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS QUER TRANSFORMAR O 

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS NUM 

ESPAÇO CULTURAL DE REFERÊNCIA NA CI-

DADE DO PORTO E MESMO A NÍVEL REGIO-

NAL. POR ISSO, COMO NOS REVELA MIGUEL 

GUIMARÃES, A APOSTA DESTE MANDATO 

PASSA POR ABRIR O ESPAÇO À POPULAÇÃO 

EM GERAL. 

nortemédico Entrevista Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

SRNOM APOSTA NA ABERTURA DO CENTRO DE CULTURA E 
CONGRESSOS À POPULAÇÃO
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QUEREMOS FAZER DESTE LOCAL UM ESPAÇO 
PARA TODOS OS MÉDICOS QUE, DE ALGUMA 
FORMA, TÊM INTERESSE NA VERTENTE 
CULTURAL

Uma das apostas da direcção do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos tem sido 
feita na vertente cultural. Vai continuar a ser ao 
longo deste mandato?
As grandes iniciativas culturais têm vindo a desen-
volver-se nos últimos seis anos e, de facto, alguns 
dos eventos têm sido muito interessantes a nível 
regional e até nacional. Recordo-me, por exem-
plo, da actuação de António Rosado no Centro de 
Cultura e Congressos, um dos maiores pianistas 
portugueses de sempre. Mas um dos objectivos que 
a SRNOM pretende alcançar durante este mandato 
tem não só a ver com a promoção de actuações de 
bom nível, mas também com realizações que sejam 
feitas pelos próprios médicos. Queremos fazer deste 
local um espaço para todos os médicos que, de 
alguma forma, têm interesse na vertente cultural. 
A sede da SRNOM é muito bonita e o Centro de 
Cultura e Congressos tem características óptimas 
para a realização de exposições, quer ao nível da 
pintura, quer ao nível da escultura, mas também 
para a promoção de concertos. Neste mandato 
decidimos ainda abraçar o desafio numa pers-
pectiva um pouco diferente da estratégia que 
foi definida nos últimos seis anos, tornando 
este espaço também da cidade do Porto. Ou 
seja, decidimos que as actividades culturais 
não devem estar apenas abertas aos médi-
cos, mas também à população em geral. 
Queremos tornar o nosso Centro num 
pólo cultural do Norte do País. 

Foi nesse sentido que, por exemplo, 
apostaram na realização de uma expo-
sição como a de Salvador Dali?
Durante este ano e até esta altura, tive-
mos duas grandes realizações culturais. 
A exposição de escultura de Salvador 
Dali, que mostrou uma das vertentes 
menos conhecidas do artista surrealista: 
a escultura. Mas também tivemos uma 

outra, que terminou a 31 de Maio, do mestre Ade-
lino Ângelo que é, nada mais, nada menos, do que 
um dos principais pintores portugueses do século 
XX e que, felizmente, ainda está entre nós. E ele 
tem, de facto, obras fantásticas. Acho que o Centro 
de Cultura e Congressos possui uma das melhores 
áreas de exposição que conheço na cidade do Porto, 
exceptuando os museus. Não conheço nenhuma 
galeria que apresente as condições que nós ofere-
cemos. 

E já há mais actividades culturais programadas?
Neste momento, estão programadas mais duas gran-
des exposições: a Artemédica e uma de arte contem-
porânea. A primeira irá decorrer entre 8 e 29 de Se-

DECIDIMOS QUE AS 
ACTIVIDADES CULTURAIS NÃO 
DEVEM ESTAR APENAS ABERTAS 
AOS MÉDICOS, MAS TAMBÉM À 
POPULAÇÃO EM GERAL
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tembro. Trata-se de uma iniciativa que temos vindo 
a realizar ano após ano, e que tenta dar a conhecer o 
trabalho realizado por muitos colegas que, para além 
de se dedicarem à medicina, também se dedicam à 
pintura, às artes plásticas, à fotografia... A segunda 
exposição estará patente em Novembro, também no 
Centro de Cultura e Congressos, e será organizada 
por Vera Lúcia que tem uma colecção grande de ar-
tistas contemporâneos portugueses. Estamos a falar, 
entre outros, de José Guimarães, Cruzeiro Seixas, 
Mário Cesariny, Helena Abreu, Armanda Passos...

Mas para além das exposições, também tem ha-
vido uma aposta em espectáculos musicais...
De facto, tem havido muitos concertos. Embora a 
Casa da Música tenha, de alguma forma, vindo a 
absorver aquilo que de mais importante se passa, 
a este nível, na cidade e na região, achamos que o 
Centro de Cultura e Congressos tem margem para 
apresentar concertos de qualidade. Eventualmente, 
espectáculos musicais protagonizados por artistas 
menos conhecidos e que se queiram apresentar ao 
público em geral, mas também nomes de referên-
cia. Recordo que ainda há pouco tempo tivemos 
o prazer de ter aqui a actuar a soprano Mónica La-
cerda, reconhecida nacional e internacionalmente. 
Por isso, esta é uma área em que também queremos 
apostar, uma vez que se trata de uma expressão 
cultural muito importante. Além do mais, tenta-
mos interligar a parte dos concertos com as expo-
sições, uma vez que uma coisa pode dar origem à 
outra. Quem vem ouvir um concerto, pode ver a 
exposição que está patente e vice-versa. Também 
na componente da música, o Centro de Cultura e 
Congressos apresenta condições de acústica muito 
boas, como referem os artistas que por aqui já pas-
saram. Ao nível de concertos, o programa até ao 
final do ano não está fechado. Temos, porém, a 
perspectiva de vir a realizar vários «masterclass» 
de canto, promovidos por professores conhecidos 

a nível nacional e internacional. Para a abertura, ou 
encerramento, da Artemédica vamos contar com a 
actuação de António Rosado.

Normalmente, todas estas iniciativas são gratui-
tas. É uma maneira de captar o público?
É verdade. Os médicos ou qualquer outra pessoa 
que queira assistir a um dos eventos que realizamos 
pode fazê-lo gratuitamente. Penso que este é um 
aspecto muito importante, mas que também se deve 
ao facto de, regra geral, a maior parte das iniciativas 
que levamos a cabo não terem praticamente quais-
quer custos para a SRNOM.

Existe alguma estratégia no sentido de estabele-
cer parcerias com entidades externas?
Temos pensado nesse aspecto nos últimos tempos. 
É verdade que essas parcerias podem ser uma mais-
valia para a SRNOM e menos para as outras entida-
des. De qualquer das formas, já começamos a en-
cetar contactos, no sentido de trocar experiências, 
mas também com o objectivo de trocar informações 
entre associados. É importante que os eventos re-
alizados por nós sejam promovidos e divulgados 
junto da população em geral, mas também junto 
de públicos mais específicos, como podem ser os 
advogados, os arquitectos ou os farmacêuticos. Re-
centemente estabelecemos um contacto com a di-
recção do Palácio da Bolsa, no sentido de trocar 
essa experiência. Eles também promovem imensas 
actividades culturais e já possuem um grupo de 
pessoas com manifesto interesse nestas actividades. 
Inclusivamente, vamos estabelecer um protocolo 
com a direcção do Palácio da Bolsa, num processo 
que está a ser dirigido pela Dra. Maria Vitória, um 
dos elementos que pertence à Comissão Cultural 

QUEM VEM OUVIR UM CONCERTO, PODE VER 
A EXPOSIÇÃO QUE ESTÁ PATENTE E VICE-VERSA

OS MÉDICOS OU QUALQUER 
OUTRA PESSOA QUE QUEIRA 
ASSISTIR A UM DOS EVENTOS 
QUE REALIZAMOS PODE FAZÊ-
LO GRATUITAMENTE
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da SRNOM. O objectivo é que exista uma troca de 
informação entre associados, mas também dar à 
SRNOM a possibilidade, se vir interesse nisso, de 
realizar actividades no Salão Árabe do Palácio da 
Bolsa. Em contrapartida, eles passam também a ter a 
hipótese de realizar eventos nas nossas instalações. 

A SRNOM conta ainda com o apoio de uma co-
missão para a área cultural...
É verdade. Têm promovido iniciativas muito in-
teressantes, nomeadamente ao nível de passeios 
não só na cidade, como na região. Para isso, con-
vidam especialistas, como o Dr. Hélder Pacheco, 
que ajudam a perceber aquilo que se visita. Neste 
momento, inclusivamente, a Dra. Maria Vitória está 
a pensar organizar uma visita guiada ao Douro. 

Mas este tipo de iniciativa é só para os médicos?
Supostamente seria apenas para médicos se estes 
ocupassem os lugares, uma vez que este género de 
actividades têm um custo por pessoa, apesar dos 
preços serem simpáticos. Por isso, tem de haver um 
número mínimo de inscrições. No entanto, alguns 
dos passeios não estão a ter a adesão desejada e 
têm mesmo de ser cancelados. Nessa perspectiva, é 
evidente que estamos a alargar os passeios a outras 
pessoas. Até porque, a verdade é que os médicos 
têm amigos e pessoas com quem convivem e tal-

vez, se começarem a trazer essas pessoas para a 
SRNOM, seja possível realizar os passeios com mais 
gente. Na realidade, a adesão dos médicos ao seu 
espaço cultural tem sido muito baixa. 

Mas são os médicos que não têm tempo para a 
cultura, ou ainda estão desligados deste espaço?
Não sei. No que diz respeito ao papel da SRNOM, 
estamos de consciência completamente tranquila. 
Em primeiro lugar porque divulgamos correcta-
mente todas as actividades culturais, nomeada-
mente através da revista «Nortemédico», onde se 
pode encontrar a nossa agenda cultural. Para além 
disso, nas actividades culturais de maior destaque 
temos enviado para casa de cada médico uma carta 
a divulgar o que vamos fazer. Portanto, a divulgação 
para os médicos é feita correctamente. Para o pú-
blico em geral vamos começar agora a apostar nessa 
vertente. Por que é que os colegas aparecem pouco, 
não sei. ■

É IMPORTANTE QUE OS 
EVENTOS REALIZADOS POR 
NÓS SEJAM PROMOVIDOS 
E DIVULGADOS JUNTO DA 
POPULAÇÃO EM GERAL



O Dr. António Maria Tenreiro de Morais e 
Castro licenciou-se em Medicina e Cirurgia 
pela Faculdade de Medicina do Porto, em 
17 de Junho de 1949, com a classificação fi-
nal de quinze valores. Esta classificação va-
leu-lhe poder ser estagiário oficial da Facul-
dade de Medicina e do respectivo Serviço 
de Cirurgia do Hospital de Santo António.
Mercê do interesse que sempre manifestou 
pela patologia cardiovascular, iniciou no 
Hospital de Santo António uma consulta 
de cirurgia vascular, além do tratamento 
médico e cirúrgico dos doentes deste foro.
Em 1953 frequentou o Serviço de Clí-
nica Cirúrgica do Hospital de Santa 
Marta (Prof. Dr. João Cid dos Santos), 
onde se adestrou nas técnicas de arterio-
grafia e fleboscopia, trabalhando na ci-
rurgia venosa e cirurgia arterial directa.
Regressado ao Porto, iniciou nesta ci-
dade a cirurgia arterial directa, pri-
meiro passo para a individualização 
no norte da especialização cirúrgica 
até então apenas existente em Lisboa.
De Setembro de 1955 a Abril de 1956 esta-
giou no Centro de Cirurgia Cardiovascular 
da Zona Sul – Sanatório do Lumiar, sob a 
direcção do Dr. Décio Ferreira.
O início da cirurgia cardíaca foi precedido 
do treino em cirurgia experimental em 
cães no Centro de Investigação e Cirurgia 
Experimental Veterinária do Laboratório 
Nacional de Investigação Veterinária onde, 
com o Dr. Pedro Ruela Torres, anestesista 
regressado de Londres (Guys Hospital e 
Hammersmith Hospital), iniciou a prepa-
ração da equipa de cirurgia cardíaca.
Em Abril de 1956 realizou no Porto a sua pri-
meira intervenção humana de cirurgia car-
díaca chamada “comissurotomia mitral”.
Posteriormente implantou pela primeira 
vez no país uma prótese arterial (Edwars 
- Taps) como enxerto de interposição após 
exérese do aneurisma poplíteo, prótese que 
se manteve permeável até à morte do doente.
No sentido de obter melhor preparação téc-
nico-científica concorreu a, e obteve uma 
bolsa da Organização Mundial de Saúde 
para Paris, durante todo o ano de 1959, es-
tagiando nos Serviços de Cirurgia do Prof. 
D’Allainnes (Hospital Broussais), Prof. 
Charles du Bost (Hospital Marie Lanne-
longue), Prof. Mathey (Hospital Laennec), 
Prof. J. Faurel (Hospital Necker) e Dr. Ser-
velle (Hospital S. Michel).
Aí aprendeu as técnicas de cirurgia arterial 
avançada e da cirurgia cardíaca com circu-
lação extra-corporal.

Foi encarregue de adquirir, por iniciativa 
da Comissão Instaladora do Hospital Esco-
lar de S. João do Porto, dirigida pelo Prof. 
Doutor Ernesto de Morais (Faculdade de 
Medicina), a aparelhagem necessária à exe-
cução da circulação extra-corporal cora-
ção-pulmão “Servelle”, máquina de roletes 
de Riggs e oxigenador de discos de Cooley.
Em 1961 foi nomeado auxiliar de clínica 
do Serviço de Clínica Cirúrgica do Prof. 
Dr. Álvaro Rodrigues, e oficialmente en-
carregue do sector autónomo de cirurgia 
cardiovascular do mesmo Serviço.
Chefiou este sector até Abril de 1975.
Organizou uma equipa cirúrgica à custa de 
elementos que seleccionou da clínica cirúr-
gica: Dr. António Braga, Dr. Flávio Gui-
marães, Dra. Fernanda Viana, Dr. Carlos 
Barradas, elementos que adestrou em todas 
as técnicas da cirurgia cardíaca e vascular, 
formando assim um núcleo de cirurgiões 
suficientemente preparados neste campo.
A anestesia estava a cargo do Dr. Pedro Ruela 
Torres (Director de Serviço de Anestesia).
A partir de 1962, numa sala conveniente-
mente equipada do Serviço de Patologia 
Geral do Prof. Dr. Ernesto de Morais, as-
sociou semanalmente ao adestramento téc-
nico da equipa na circulação extra-corporal 
em cães (realizaram-se 52 intervenções de 
coração aberto com oxigenador de Décio 
Ferreira – oxigenador de membrana) estu-
dos de investigação de técnicas de cirurgia 
cardíaca, como a tentativa de construção 
de uma válvula aórtica a partir da adventí-
cia da própria artéria, e de cirurgia vascu-
lar (bypass aorto-bifemoral em cães, cons-
trução de válvulas venosas de pericárdio).
Realizou entre 1962 e 1964 seis cirurgias 
cardíacas humanas com circulação extra-
corporal, a primeira das quais, um êxito, me-
receu aplauso do então Ministro da Saúde, 
enviado por telegrama no próprio dia.
Adaptou as técnicas da cirurgia vascular 
no sentido da utilização simultânea de dois 
ou três cirurgiões, tendo como objectivo 
diminuir o tempo total da intervenção, 
nomeadamente o de isquemia na cirurgia 
arterial directa.
Praticou no Hospital de S. João e na sua clí-
nica privada toda a cirurgia vascular com 
os melhores resultados da época, criando 
um prestígio que o levou a ser convidado 
a executar esta cirurgia nos hospitais de 
Braga, Aveiro, Ovar e Oliveira de Azeméis.
Divulgou pelos distritos do Porto, Braga e 
Aveiro, em reuniões científicas com os mé-
dicos locais, levando os seus colaboradores 

IN MEMORIAM

– a propedêutica, a fisiopatologia e as tera-
pêuticas médicas e cirúrgicas vasculares.
Em 1974, na reunião de Oslo, foi aprovado 
como sócio da Sociedade Europeia de Ci-
rurgia Cardiovascular.
Em 1975 abandonou com toda a sua a 
equipa a cirurgia cardíaca.
A partir de 1978, ano em que concorreu 
a Chefe de Clínica do Serviço de Cirurgia 
Vascular do hospital de S. João, onde ob-
teve a classificação de dezoito valores, de-
dicou a sua actividade hospitalar ao ensino 
pós-graduado dos Internos Complementa-
res do Serviço até à sua precoce reforma.
Terminou, como sempre prometera, a sua 
actividade cirúrgica em 1992, ao fazer se-
tenta anos.
Foi um cirurgião cardíaco e vascular emé-
rito. À sua vocação de investigador de técni-
cas cirúrgicas, juntava uma capacidade in-
finda de ensinar e motivar toda a sua equipa.
Era um mestre de técnica cirúrgica da es-
cola francesa onde trabalhou. Exigente nos 
gestos cirúrgicos quando ensinava, obri-
gava os seus discípulos a estudar exausti-
vamente cada técnica cirúrgica antes de 
permitir que operassem.
Ousado, experimentador incansável, criou e 
mandou manufacturar ferros cirúrgicos pró-
prios para as várias técnicas que realizava.
Esteve sempre na primeira linha de aquisi-
ção dos meios e máquinas para o estudo in-
vasivo e não invasivo da patologia vascular.
Criou uma Escola cirúrgica no Porto a que 
me honro de pertencer.
Viveu como um príncipe da cirurgia cardio-
vascular e é minha responsabilidade, como 
seu delfim, publicitar a sua personalidade 
em toda a comunidade médico-científica 
portuguesa.
Em 18 de Maio de 2005 morreu o homem. 
A sua memória e a sua obra ficarão para 
sempre na história da cirurgia cardíaca e 
vascular portuguesas.

HOMENAGEM AO DR. ANTÓNIO MARIA TENREIRO 
DE MORAIS E CASTRO

Dr. Barradas do Amaral

Em 18 de Maio de 2005 morreu o homem. A sua memória e a sua obra ficarão 
para sempre na história da cirurgia cardíaca e vascular portuguesas.
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A COMPETÊNCIA EM CIRURGIA

A abordagem deste tema da competência médica é, 
por isso, a vários títulos, de grande importância e 
nos países culturalmente mais evoluídos tem mere-
cido nestes últimos anos a atenção que lhe é devida. 
Cremos que as nossas organizações profissionais e 

as nossas sociedades científicas não 
têm feito até agora tudo o que lhes 
deve ser exigido. Julgamos que para 
tentar normalizar situações que cada 
vez mais nos são adversas teremos de 
discutir profundamente e defender 
um conjunto de conceitos que levem 
à adopção de uma filosofia de base à 
qual possamos recorrer sempre que 
necessário. A gestão dos silêncios, 
aqui como em muitos outros sectores 
da vida, pode tacticamente ter ilusó-
rias recompensas mas não é o cami-
nho certo. Nada como as dificuldades 
para estimular a reflexão serena e a 
elaboração de projectos pertinentes. 
Porém, programar a tempo, ter visão 
para o futuro, criar meios para atrair 
os melhores e condições para que eles 
se estabilizem nas instituições que 

servem, não são atributos da preferência dos por-
tugueses. A verdade é que a tribo universitária não 
anda feliz e as questões da saúde não param de a 
todos preocupar. Fazer de conta assobiando para 
o lado é a via mais segura para promover medio-
cridades. Repetimos que as regras democráticas 
devem essencialmente contemplar a resolução de 
problemas e não a satisfação de interesses pessoais, 
tantas vezes facilitados por decisões injustas e bran-
queamento de responsabilidades.
Prometemos não falar uma vez mais em Hospitais 

CORRESPONDÊNCIA: Prof. Doutor Pinto de Sousa • Serviço de Cirurgia B • Hospital de S. João / Faculdade de Medicina do Porto • Alameda Prof. Hernâni Monteiro • 4202-451 Porto

E-MAIL: japs@med.up.pt
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ARTIGO

AS ACUSAÇÕES AOS MÉDICOS POR 
MÁS PRÁTICAS SÃO CADA VEZ MAIS 
FREQUENTES

A taxa de impugnações em concursos não pára de 
crescer, e tão mau como isto são aqueles concursos 
que promovem indevidamente candidatos, com 
todas as consequências negativas desse facto. Tam-
bém as acusações aos médicos por más práticas são 
cada vez mais frequentes, mormente na área das 
especialidades cirúrgicas. Tudo isto tem a ver com 
a competência, pois tanto num caso como no outro 
é do domínio público que se deve dar importância 
ao facto dos profissionais em causa serem compe-
tentes ou não. Porém, na era em que tudo se quan-
tifica, torna-se indispensável medir esse atributo 
de qualidade profissional, o que não é nada fácil, 
começando as dificuldades na sua própria defini-
ção. Como será então possível medir uma coisa que 
normalmente (mas subjectivamente) identificamos, 
mas temos tanta dificuldade em definir?

INDISPENSÁVEL MEDIR ESSE 
ATRIBUTO [COMPETÊNCIA] 
DE QUALIDADE PROFISSIONAL
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nucleares para o ensino, mas diremos que se algo 
devemos exigir para o seu merecido e justificado 
estatuto especial, isso passa por uma forte aposta 
numa assistência de qualidade diferenciada além 
de um empenho forte na educação e na investiga-
ção. Para isso temos de dotar as estruturas desses 
hospitais com lideranças fortes e legitimadas e que 
proporcionem garantias de estar entregues aos mais 
competentes e mais capazes. 
Estas considerações surgem na sequência de uma 
resolução do Conselho de Administração do Hos-
pital onde trabalhamos que, de acordo com a lei 
vigente, exige para a atribuição de lugares de chefia 
nos Serviços ou Departamentos, planos de acção 
discriminando custos e prioridades estratégicas 
consubstanciadas em objectivos mensuráveis. Não 
podemos estar mais de acordo com esta orienta-
ção. Foi, pois, com natural expectativa e muitas 
esperanças que a acolhemos, tendo-nos apressado a 
transmiti-la a todos os colegas do Serviço, manifes-
tando-lhes a nossa concordância. Diremos mesmo 
que vemos neste confronto com a realidade das 
propostas a apresentar uma orientação cheia de po-
tencialidades para mobilizar os mais competentes.
Mas então o que é a competência, qual o seu sig-
nificado e quais os seus componentes fundamen-
tais? A definição de um médico competente passa 
por prestar assistência de alta qualidade, promover 
a saúde, prevenir as doenças e ser capaz de fazer 
diagnósticos, tratamentos e gestão dos problemas 
médicos com compaixão e respeito pelos doentes e 
seus familiares(1). Em Setembro de 1997 o Acredita-
tion Council for Graduate Medical Education, daqui 
para diante referido como ACGME, defendeu o uso 

de medidas de outcomes educacionais como uma 
ferramenta para assumir decisões de acreditação 
acerca dos programas de internato. Trata-se de um 
projecto de longo alcance que compreende três fa-
ses: identificação das competências gerais aplicáveis 
a todos os médicos, desenvolvimento de instru-
mentos para as avaliar e criação de uma estrutura 
de apoio para que a comunidade possa identificar 
quem melhor se movimenta nesta área. Segundo 
David L. Leach, os princípios que norteiam este 
projecto são: o que quer que se meça melhora-se, 
os programas, para serem criativos, necessitam de 
muita flexibilidade e a responsabilidade pública 
deve ser garantida(2).
Em Fevereiro de 1999 o ACGME sancionou 6 com-
petências gerais: patient-care; medical knowledge; 
practice-based learning and improvement; profes-
sionalism; interpersonal and communication skills e 
system-based practice.
Na área designada “patient-care” coloca-se uma 
grande aposta nas actividades educativas com cur-
sos adequados, como o ATLS e outros. Na área de-
signada como “medical knowledge” o recurso às 
novas tecnologias tem uma importância crescente e 
na “practice-based learning and improvement” dá-se 
um grande protagonismo ao que se faz na prática e 
aos consequentes outcomes. Nos “interpersonal and 
communication skills” desenvolve-se o conceito do 
trabalho em equipa, esperando-se que os progres-
sos nesta área sejam nítidos dada a sua importância 
decisiva no processo educativo e assistencial.
O profissionalismo é um conceito tão importante 
que merecerá um trabalho em separado. Por ora 
chamaremos a atenção para a sua importância so-

O QUE É A COMPETÊNCIA, QUAL O SEU SIGNIFICADO E 
QUAIS OS SEUS COMPONENTES FUNDAMENTAIS?
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cial e profissional. Os seus três princípios funda-
mentais são o primado do bem-estar dos doentes, a 
sua autonomia e o respeito pela justiça social. Final-
mente, na área designada “systems-based medicine” 
necessitamos de salientar o papel dos sistemas de 
saúde na segurança dos doentes e na prevenção 
dos erros, bem como a importância do poder da 
comunicação entre todos os intervenientes de modo 
a maximizar o aproveitamento dos recursos dispo-
níveis nos sistemas de saúde.
Medir estas competências é uma ciência que ainda 
está na sua infância, o que não significa menos 
importância destes conceitos. A comunidade está 
consciente da vulnerabilidade dos processos educa-
tivos, dos efeitos nefastos da especialização e da im-
portância dos vários componentes da competência. 
Satava e col.(3) apontam deficiências na avaliação da 
competência e dizem ser necessária uma infraes-
trutura de apoio para essa finalidade. Segundo os 
autores essa infraestrutura compreende o seguinte: 
1 – Arranjar uma definição mensurável precisa da 
competência em cirurgia. 2 – Definir os componen-
tes da competência. 3 – Desenvolver uma taxono-
mia apropriada desses componentes. 4 – Concordar 
com as medidas objectivas dos componentes da 
competência. 5 – Desenvolver processos de medida 
(testes de escolha múltipla, OSCE, simulação). 6 – 
Criar curricula que usem estes processos no treino 
para avaliar internos e cirurgiões. 7 – Obter outco-

A matéria da definição destas quantificações é im-
portante. Numa conferência internacional de con-
senso para estabelecer definição dos termos a serem 
usados na avaliação de aptidões técnicas estabelece-
ram-se vários conceitos, entre eles o de competente 
e o de proficiente, o primeiro satisfazendo todos 
os requisitos, o segundo limitado a diferenciação a 
qualquer ramo do conhecimento ou das aptidões(5). 
Assim, a medição em cada um dos componentes de 
competência é a proficiência cirúrgica e a soma de 
todos os seus níveis determina a competência global.
A taxonomia de Dreyfus(6) que inclui novice, com-
petent proficient, expert e master, apesar de ser mais 
subjectiva do que objectiva, foi aceite por Cushieri, 
em 2003. Esta taxonomia pode ajudar a explicar 
que um cirurgião pode ser extremamente profi-
ciente sob o ponto de vista técnico (nível de expert) 
mas demonstrar um raciocínio clínico e aptidões 
técnicas fracos(5). O exemplo dado mostra uma rea-
lidade infelizmente não incomum, sendo uma prova 
de que estes esforços de quantificação poderão em 
breve ser de grande utilidade prática, o que não dis-
pensa a procura de aperfeiçoamento das ferramentas 
de medida já disponíveis. Caminhar-se-á então para 
a definição de critérios objectivos que nos forneçam 
“the benchmark of performance” que um estudante 
ou um cirurgião experimentado devem atingir.
Assim sendo, coloca-se uma questão: que deverão 
fazer os cirurgiões para melhorar a avaliação da sua 
competência? Trata-se de uma tarefa que tem tanto 
de complicada como de importante. Deve pugnar-se 
por melhores condições de trabalho e mais rigorosos 
controlos da rentabilidade hospitalar, registando os 
erros, penalizando os que têm um comportamento 
muito individualista, e colaborando no aliciante 
sector da investigação de metodologia das medidas 
dos vários componentes da competência. ■

QUE DEVERÃO FAZER 
OS CIRURGIÕES PARA 
MELHORAR A AVALIAÇÃO DA 
SUA COMPETÊNCIA?
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A COMPETÊNCIA DESENVOLVE-SE 
AO LONGO DO TEMPO E É FORTALECIDA 
PELA REFLEXÃO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS

mes de medições que possam ser estandardizados.
Epstein e Hundert(4) contribuíram de um modo 
substancial para a discussão acerca da definição e 
avaliação da competência médica. Eles entendem 
como importantes para o benefício dos doentes e da 
comunidade o uso habitual e judicioso do poder de 
comunicação, os conhecimentos, as aptidões técni-
cas, o raciocínio clínico, as emoções, os valores e a 
reflexão na prática diária. 
A competência desenvolve-se ao longo do tempo 
e é fortalecida pela reflexão sobre as experiências. 
Torna-se, assim, um hábito, para usar a linguagem 
daqueles autores. Ora medir um hábito implica me-
dir mais do que compreender a resposta certa: im-
plica medir os vários componentes da competência 
e é, em si, um processo de aprendizagem. Desde 
noviço até “master” há uma escala progressiva que 
começa na pré-graduação até às fases mais diferen-
ciadas da pós-graduação.
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INTRODUÇÃO 

É competência dos delegados da Ordem dos Mé-
dicos nos locais de trabalho, proceder a inquéritos 
acerca das condições do exercício profissional da 
Medicina e das condições de trabalho e do seu re-
flexo na qualidade técnica dos actos praticados. 
Deste modo e com a transformação do Hospital 
Geral de Santo António em sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos, em Dezembro 
de 2002, os delegados da Ordem dos Médicos no 
HGSA-SA acharam pertinente elaborar um inqué-
rito baseado num questionário anónimo sobre o 
“Grau de satisfação/Grau de informação do Médico 
no HGSA”. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O suporte de informação usado foi um questio-
nário estruturado com 23 perguntas, de resposta 
aberta e fechada, usando algumas delas, para as 
respostas, escalas de Likert. 
O questionário foi distribuído a todos os médicos a 
exercerem a sua actividade profissional no HGSA-
SA, anexado ao recibo de vencimento; os respon-
dentes devolveram o questionário através de um 
sobrescrito RSF (dirigido aos delegados da Ordem 
dos Médicos no HGSA). 
De uma população total de 726 médicos do HGSA-
SA, foram recebidos 154 questionários, revelando 
uma taxa de respondentes de 21,2%. Foi usada a 
ferramenta estatística SPSS, v. 12.0.
 

RESULTADOS

Com uma taxa de respondentes de 21,2%, cons-
tata-se que a maioria é do sexo masculino (56,5%) 
e que o estrato masculino é mais velho que o es-
trato feminino. A idade média dos médicos que 
responderam ao inquérito é de 40 anos, correspon-
dendo a mediana aos 39 anos e a moda mais baixa 
aos 27 anos.
Nesta população (n=154), a categoria profissional 
mais representada é a de “Assistente Hospitalar” 
(21,6%), seguindo-se “Assistente Graduado” (19%) 
e “Interno Complementar” (18,3%). No tocante à 
variável especialidade, esta apresenta uma resposta 

GRAU DE 
SATISFAÇÃO/INFORMAÇÃO 
DO MÉDICO NO HGSA-SA
Cristina Fraga1, Eurico Castro Alves1, Paulo Barbosa1, 
Mónica Caetano1, J Lourenço1, Mário Freitas2 

1 - Delegados da Ordem dos Médicos no Hospital Geral de Santo António-SA 
2 - Assistente de Saúde Pública
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válida aplicável em 83% dos respondentes; nestes, 
constata-se que as especialidades de Anestesio-
logia, Medicina Interna e Neurologia são as que 
apresentam maior número de médicos que respon-
deram ao Inquérito. 
A maioria dos médicos não tem exclusividade 
(61,7%) e 4% (n=6) apresentam como regime de 
trabalho “Contrato Individual”. Os médicos em re-
gime de trabalho de “35 horas com exclusividade” e 
“42 horas sem exclusividade” são mais jovens. 
Em média, os médicos respondentes iniciaram a 
sua actividade no HGSA em 1990; a mediana de 
início da actividade neste Hospital corresponde ao 
ano de 1992, e a moda mais baixa a 2002. 

Satisfação com as funções
Usando uma escala de Likert (com uma escala 
crescente de 1 a 5), constata-se que 37,7% (n=58) 
dos médicos classificou com nível 4 a sua satisfação 
com as funções que desempenha e 31,8% (n=49) 
com nível 3. 
Cruzando a variável “satisfação com as funções” 
e as variáveis idade, sexo, categoria profissional, 
especialidade e regime de trabalho, não se encon-
tra qualquer relação estatisticamente significativa. 
Porém, em mediana, verifica-se serem os médicos 
em regime de trabalho de “42 horas, com exclusivi-
dade”, os que apresentam um grau de satisfação com 
as funções que desempenham maior, assim como os 
médicos “Internos Complementares” e “Assistente”. 

Satisfação com as condições
Por outro lado, numa escala de Likert (1 a 5), cons-
tata-se que 27,3% (n=42) dos médicos classificou 
com nível 2 a sua satisfação com as condições que tem 
ao seu dispor; 27,3% (n=42) classificou com nível 3.
Cruzando a variável “satisfação com as condições” 
e as variáveis idade, sexo, categoria profissional, 
especialidade e regime de trabalho, não se encon-
tra qualquer relação estatisticamente significativa. 
Porém, em mediana, constata-se serem os médicos 
em regime de trabalho de “35 e 42 horas, sem ex-
clusividade”, os que apresentam um grau de satis-
fação com as condições com que laboram inferior; 
tal verifica-se também com os médicos “Internos 
Complementares”, “Assistente Graduado” e “Chefe 
de Serviço”. 

Grau de concordância com a passagem do 
HGSA a Sociedade Anónima 
A totalidade dos respondentes respondeu saber que 
o HGSA é Sociedade Anónima. Usando uma escala 
de Likert (1 a 5), constata-se que 54,6% (n=83) dos 
médicos classificou com nível 1 ou 2 (desagrado) 
o seu grau de concordância com a passagem do 
HGSA a Sociedade Anónima. 

Contratos individuais de trabalho
95,5% dos médicos responderam saber o que são 
os contratos individuais de trabalho. A maioria 
dos médicos (69,5%, n=107) conhece a recomen-
dação do Conselho Regional Norte da Ordem dos 
Médicos sobre Contratos Individuais de Trabalho. 
41,5% dos médicos assumem total concordância 
com esta recomendação. 

Informação
17,5% dos médicos (n=27) assume necessitar de 
mais informação da OM; 13,6% respondeu ser a 
forma de informação necessária “Reuniões no local 
de trabalho e Circulares Informativas ao Domicí-
lio” e 9,7% “Reuniões no local de trabalho”. 

Futuro
Usando uma escala de Likert (1 = nada a 5 = tudo), 
constata-se que 57,2% (n=88) dos médicos clas-
sificou com nível 4 ou 5 o seu grau de apreensão 
quanto ao futuro. 

Nova receita médica
A grande maioria dos médicos conhece a recomen-
dação do CRNOM sobre as receitas, não tendo difi-
culdade no seu preenchimento. Usando uma escala 
de Likert (1 a 5), constata-se que 66,7% (n=102) 
dos médicos classificou com nível 1 ou 2 (desa-
grado) o grau de facilitação da actividade clínica da 
nova receita. 

DISCUSSÃO 

O suporte de informação usado, sendo da nossa 
autoria, não apresenta a validade ideal para um 
inquérito baseado num questionário de auto-res-
posta, constituindo um risco metodológico assu-
mido desde o início em virtude da indiscutível 
importância do conhecimento das opiniões dos 
profissionais de um Hospital desta natureza, face 
às recentes medidas implementadas a vários níveis. 
Optou-se por distribuir o questionário a toda a 
população de médicos do HGSA-SA, tendo sido 
escolhida a forma de devolução “sobrescrito RSF”, 
por razões logísticas. 
De uma população total de 726 médicos do HGSA-
SA, foram recebidos 154 questionários, revelando 
uma taxa de respondentes de 21,2%, em linha com 
as taxas habituais em questionários desta natureza. 
A idade média dos respondentes de 40 anos (cor-
respondendo a mediana aos 39 anos) indicia ser 
o HGSA um Hospital jovem, sendo um resultado 
coerente com o início da actividade no HGSA, que 
corresponde em média ao ano de 1990 (a mediana 
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A quase totalidade dos médicos sabe o que são os 
contratos individuais de trabalho, sendo que 69,5% 
conhece a recomendação do Conselho Regional 
Norte da Ordem dos Médicos sobre Contratos In-
dividuais de Trabalho; destes, 60% (41,5% do total 
dos médicos) assumem total concordância com 
esta recomendação. Preocupante é a constatação de 
que 57,2% (n=88) dos médicos classificou com ní-
vel 4 (alto) ou 5 (muito alto) o seu grau de apreen-
são quanto ao futuro. Sai demonstrado o desagrado 
dos médicos com as novas receitas, com 66,7% 
dos médicos a consideraram que estas dificultam a 
actividade clínica. 

CONCLUSÕES

Estando os médicos do HGSA satisfeitos com as 
funções que desempenham (reflexo da opção exer-
cida na escolha desta carreira profissional), não é 
de subestimar a (legítima) importância da remu-
neração na satisfação com as funções exercidas. 
Quanto às condições que têm ao seu dispor, os 
médicos apresentam razoável satisfação, um sinal 
de incentivo à contínua melhoria das instalações, 
instrumentos e equipamentos neste Hospital. 
Neste inquérito é claro o desagrado dos médicos 
com a passagem do HGSA a Sociedade Anónima. 
Quanto aos contratos individuais de trabalho, a 
quase totalidade dos médicos sabe o que são, sendo 
que a maioria conhece a recomendação do Conse-
lho Regional Norte da Ordem dos Médicos sobre 
Contratos Individuais de Trabalho, concordando 
com a mesma. 
Os médicos apresentam elevada apreensão quanto 
ao futuro, talvez receando a ausência de mecanis-
mos que garantam a estabilidade profissional, a 
ausência de garantias de progressão técnico-pro-
fissionaI para os médicos já integrados nas carrei-
ras médicas e a incerteza sobre o que acontecerá 
aos internatos médicos e à formação médica con-
tínua, num hospital transformado em sociedade 
anónima. 
Sai demonstrado o desagrado dos médicos com as 
novas receitas, com 66,7% dos médicos a conside-
raram que estas dificultam a actividade clínica. 
Para a Ordem do Médicos fica o estímulo ao in-
cremento do contacto com os médicos, com estes 
a desejarem mais Reuniões no local de trabalho, e 
mais circulares informativas ao domicílio. ■ 

de início da actividade neste Hospital corresponde 
ao ano de 1992); a moda mais baixa do início da 
actividade no HGSA corresponde ao ano de 2002, 
reflexo da opção, pelos colegas mais jovens, da rea-
lização neste Hospital do seu Internato Geral. 
A esmagadora maioria dos médicos não tem exclu-
sividade (61,7%), seja por razões ligadas à fase na 
carreira (a generalidade dos colegas do Internato 
Complementar não tem essa opção), seja por es-
colha; saliente-se que apenas 4% (n=6) dos res-
pondentes apresentam como regime de trabalho 
“Contrato Individual”. 
69,5% dos médicos classificam com nível 3 ou 4 a 
sua satisfação com as funções que desempenham, 
reflexo da opção exercida na escolha desta carreira 
profissional, ideia corroborada por serem os mé-
dicos “Internos Complementares” e “Assistente” 
os que apresentam um grau de satisfação com a 
funções que desempenham maior; o facto de, com-
parando quanto ao regime de trabalho, serem os 
médicos com “42 horas, com exclusividade” os que 
apresentam um grau de satisfação com a funções 
que desempenham maior, permite especular a (le-
gítima) importância da remuneração na satisfação 
com as funções exercidas. 
Por outro lado, 55% dos médicos classificou com 
nível 2 ou 3 a satisfação com as condições que tem 
ao seu dispor, um sinal de incentivo à melhoria 
contínua das instalações, instrumentos e equipa-
mentos neste Hospital. 
É claro o desagrado dos médicos com a passa-
gem do HGSA a Sociedade Anónima, com 54,6% 
(n=83) dos médicos a classificar com nível 1 ou 2 o 
seu grau de concordância com aquele facto.
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DEBATE PROMOVIDO PELA SRNOM

COM PEQUENAS RETICÊNCIAS, OS ESPE-

CIALISTAS APLAUDEM A NOVA LEI SOBRE 

“INFORMAÇÃO GENÉTICA PESSOAL E IN-

FORMAÇÃO DE SAÚDE”. DEPOIS DA APRO-

VAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA TER PASSADO PRATICAMENTE 

DESPERCEBIDA, DADO TER SIDO VOTADA 

NA ESPECIALIDADE NO ÚLTIMO DIA EM QUE 

AQUELE ÓRGÃO REUNIA ANTES DA NOVA 

LEGISLATURA, A SRNOM PROMOVEU UM 

DEBATE SOBRE O TEMA. “NOS ESTADOS 

UNIDOS A APROVAÇÃO DE UMA LEI COMO 

ESTA TERIA MOTIVADO UMA GRANDE DIS-

CUSSÃO. EM PORTUGAL ACABOU POR 

PASSAR DESPERCEBIDA”, LAMENTOU O OR-

GANIZADOR DA INICIATIVA, MIGUEL LEÃO. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Publicada em Diário da República a 26 de Janeiro, a 
Lei n.º 12/2005 parece ser consensual, na maioria 
dos pontos, entre os especialistas. Há cerca de um 
ano, em entrevista à «Nortemédico», Alberto Barros 
mostrava-se preocupado quanto à nova regulamen-
tação, na altura em discussão, alertando para os pe-
rigos da limitação das técnicas disponíveis. “Se a lei 
for má, prefiro que fique como está”, advertiu na al-
tura, temendo que os doentes fossem prejudicados. 
Os receios desvaneceram-se e, actualmente, o direc-
tor do Serviço de Genética Médica da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto considera que a 
nova lei “foi bem elaborada”. Uma avaliação que não 
deixa, contudo, que o geneticista pense mais além, 
nomeadamente na introdução de modificações no 
ponto que proíbe a alteração da linha germinativa 
de uma pessoa. Para Alberto Barros, a autorização 
desta técnica pode e deve ser possível, desde que 
“a actuação sobre o gene tenha em vista a correcção 
de uma anomalia”. Dando o exemplo da paramiloi-
dose, o especialista argumentou que o objectivo não 
é alterar a espécie, mas apenas melhorar a vida dos 
doentes. “Por que não, na pureza do acto médico, 
fazer com que a próxima geração seja mais saudá-
vel?”, questionou.

ESPECIALISTAS 
APLAUDEM NOVA LEI 
SOBRE GENÉTICA



mesma instituição ou outras instituições do sistema 
de saúde no caso de conterem informação genética 
sobre pessoas saudáveis”, refere-se no documento. 
Uma consideração que, na opinião de Rui Nunes, 
não deixa de ser utópica, dado o funcionamento 
do Sistema Nacional de Saúde. Quem conhece um 
hospital português, apontou, “sabe como é fácil 
violar a privacidade dos doentes”. Para contrariar o 
actual cenário, o presidente da Entidade Reguladora 
da Saúde propõe, por exemplo, a criação de “pas-
swords selectivas” que possibilitem salvaguardar 
quem pode aceder à informação. 

OS BANCOS DE DADOS

Dada a natureza complexa da lei, as principais dúvi-
das dos especialistas presentes no debate acabaram 
por se concentrar em torno dos bancos de DNA e de 
outros produtos biológicos. Alberto Barros, também 
responsável por um centro de reprodução assistida 
e que há mais de 20 anos faz criopreservação de 
espermatozóides, lembrou que para além de um 
banco com espermatozóides, o Centro de Genética 
tem também amostras congeladas de tecidos de 
ovário e embriões. O problema é que o texto le-
gislativo diz que um banco de produtos biológicos 
“só deve aceitar amostras em resposta a pedido de 
médicos e não das próprias pessoas ou seus familia-
res”. A questão tem, portanto, “de ser clarificada”, 
assinalou. ■

PROTECÇÃO DA 
PRIVACIDADE

A nova lei “define o conceito de informação de saúde 
e de informação genética, a circulação de informa-
ção e a intervenção sobre o genoma humano no sis-
tema de saúde, bem como as regras para a colheita 
e conservação de produtos biológicos para efeitos 
de testes genéticos ou de investigação”. Como fez 
questão de realçar Jorge Sequeiros, um dos redac-
tores da lei e membro do Instituto de Biologia Mo-
lecular e Celular (IBMC) da Universidade do Porto, 
a regulamentação é clara quanto ao princípio da 
não discriminação em função do património gené-
tico, no acesso à saúde, ao emprego ou aos seguros 
de vida. Uma garantia também corroborada pelo 
presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Rui 
Nunes, ao acentuar a importância da protecção da 
privacidade. “Um dos principais pilares da bioética 
moderna, a dignidade da pessoa humana, assenta 
no seu direito à autodeterminação”, evocou, expli-
cando que, nesse sentido, o legislador pretendeu 
salvaguardar que o indivíduo possa optar por ser 
ou não informado sobre tudo o que lhe diz respeito. 
Nesse sentido, esclareceu, pode simplesmente recu-
sar-se a saber sobre uma possível doença que possa 
vir a ter e que os testes genéticos possam antever.
Ainda em matéria de protecção de privacidade, a 
Lei n.º 12/2005 é determinante em vedar aos pró-
prios profissionais de saúde o acesso a determi-
nados parâmetros do historial de um doente. Os 
processos clínicos de consultas ou serviços de Ge-
nética Médica “não podem ser acedidos, facultados 
ou consultados por médicos, outros profissionais 
de saúde ou funcionários de outros serviços da 
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A proposta de projecto de lei do Acto Médico foi 
sufragada por quase quatro mil médicos da Re-
gião Norte, com 98 por cento de votos favoráveis. 
Para José Pedro Moreira da Silva, os resultados da 
consulta realizada durante o mês de Maio não po-
diam ser mais animadores. “Foi a maior votação de 
sempre na Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos. E o «sim» ganhou redondamente”, con-
gratulou-se o Presidente do CRNOM.  
Dos cerca de 11 mil médicos inscritos no caderno 
eleitoral, 3948 pronunciaram-se. O «sim» recolheu 
98,12 por cento dos votos, contra apenas 0,71 por 
cento (28 votos) do «não», igual percentagem de 
votos em branco e 10,46 por cento de votos con-
siderados nulos. A participação, salientou José Pe-
dro Moreira da Silva, “ultrapassou, por exemplo, 
os números obtidos nas eleições para os órgãos di-
rigentes da SRNOM ou os do anterior referendo, 
relativamente às questões relacionadas com as far-
mácias”. “A minha meta eram os quatro mil vo-
tos. É verdade que já fora do prazo ainda recebe-
mos mais cerca de 400. Mas com este número de 
3948 votantes já estou muito satisfeito, uma vez 
que se trata da maior votação de sempre”, reiterou.
Sem margem para equívocos relativamente à opinião 
dos médicos do Norte, o presidente da SRNOM 
espera, agora, que o texto possa ser subscrito 
pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos e pelas Secções Regionais do Centro e Sul, 
a quem aconselhou levarem a questão a referendo 
também. O objectivo, segundo José Pedro Moreira 
da Silva, é que a regulamentação do Acto Médico 
fique resolvida ainda durante este ano, pelo que 
os resultados e a proposta de projecto de lei foram 
igualmente enviados ao ministro da Saúde, Correia 
de Campos. “Esta lei protege não só os médicos, 
mas também os doentes, uma vez que esclarece 
quem tem legitimidade para efectuar determinados 
actos, e quem, no caso de estes serem delegados 
noutras pessoas, pode ser responsabilizado por 
eles”, enfatizou. 

LEGITIMIDADE ACRESCIDA

Considerando que o texto “salvaguarda as relações 
com o poder político e o modo como os médicos 
devem actuar relativamente aos outros profissionais 
de saúde”, a consulta aos médicos do Norte teve 
como pressuposto três grandes objectivos: garan-

CONSULTA REALIZADA NA SRNOM OBTEVE A MAIOR PARTICIPAÇÃO DE SEMPRE 

PROPOSTA DO CRNOM APROVADA  COM MAIS DE 98% DOS VOTOS
QUASE QUATRO MIL VOTOS, PRATICA-

MENTE TODOS COM A RESPOSTA “SIM”. OS 

MÉDICOS DA SRNOM ACEITARAM O REPTO 

LANÇADO PELO CONSELHO REGIONAL E 

PARTICIPARAM NO REFERENDO SOBRE O 

PROJECTO DE LEI DO ACTO MÉDICO. O DO-

CUMENTO JÁ FOI ENVIADO PARA O CON-

SELHO NACIONAL DA ORDEM E O BASTO-

NÁRIO, PEDRO NUNES, RECONHECEU QUE 

PODE SER “UMA BOA BASE DE TRABALHO”. 

NO ENTANTO, REALÇOU, “NÃO PODE SER 

ENTENDIDO COMO UMA PROPOSTA FE-

CHADA”. PARA O PRESIDENTE DA SRNOM, 

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA, A REGULA-

MENTAÇÃO DEVE FICAR RESOLVIDA ATÉ AO 

FINAL DO ANO.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Anjos & Faustino

ACTO MÉDICO: 
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tir a defesa dos doentes, definir o âmbito da acção 
médica e estabelecer a indispensável hierarquia de 
responsabilidade decisória nas equipas de saúde. 
“É exactamente por causa destes três objectivos que 
não queremos qualquer definição de Acto Médico 
e que não estamos a sufragar um projecto de defi-
nição de acto de saúde, o qual seria seguramente 
diferente”, realçou-se na mensagem enviada aos mé-
dicos, onde também se pode ler que “a convocatória 
desta consulta radica na convicção de que o Con-
selho Regional do Norte defenderá este projecto de 
legislação com legitimidade acrescida se o mesmo 
for aprovado pelos médicos da SRNOM”.

ORDEM ESTEVE CONTRA

A iniciativa da SRNOM contou, porém, com a opo-
sição da Ordem dos Médicos. “Qualquer Secção 
Regional tem direito de referendar o que entende. 
É verdade que o Conselho Nacional Executivo não 
viu com bons olhos a iniciativa da SRNOM, uma 
vez que considerou que se tratava de um assunto 
precoce”, explicou Pedro Nunes, em declarações à 
«Nortemédico». 
Apesar de assumir a regulamentação do Acto Mé-
dico como “uma prioridade”, “até porque foi uma 
das questões assumidas no programa de candida-
tura”, o bastonário alerta para o problema da “in-
compreensão” que a lei pode provocar, não só na 
sociedade portuguesa, mas também nos restantes 
profissionais de saúde. Por isso, apontou, “é ne-

PROJECTO DE DECRETO-LEI RELATIVO À 
DEFINIÇÃO DE ACTO MÉDICO

Proposta do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Artigo 1º – Definição de Acto Médico1.  Constitui acto médico a actividade de avaliação diagnóstica, prognós-

tica, de prescrição e de execução das medidas terapêuticas relativa à 

saúde das pessoas, grupos, ou comunidades.
2.  Constituem ainda actos médicos a realização de exames de perícia mé-

dico-legal e respectivos relatórios, bem como os actos de declaração de 

estado de saúde, de doença ou de óbito de uma pessoa.Artigo 2º – Competência para a prática de acto médico
1. Os actos médicos são da exclusiva competência dos licenciados em 

Medicina regularmente inscritos na Ordem dos Médicos, podendo a 

prática das respectivas técnicas de execução ser realizada directamente 

por estes, ou sob a sua orientação e responsabilidade.
2. Os actos médicos dentários e odontológicos regem-se por legislação própria.

3.  Os actos médicos realizados no âmbito dos serviços médico-legais são 

objecto de legislação própria.
Artigo 3º – Prática de Actos Médicos nas Unidades e Estabelecimentos 

de saúde
 As unidades e estabelecimentos de saúde onde se pratiquem actos 

médicos só podem funcionar sob a responsabilidade de médicos em 

condições de exercer legalmente a sua profissão.Artigo 4º – Prática de actos médicos legalmente punível
 Nos processos de natureza disciplinar, civil e criminal, em que esteja 

em causa a apreciação da prática de actos médicos ou nos quais seja 

imputada prática legalmente punível daqueles actos, as autoridades 

disciplinares e judiciais devem solicitar, se necessário, pareceres à Ordem 

dos Médicos.



cessário sublinhar que são inimigos da definição 
do Acto Médico todos aqueles que querem praticar 
medicina sem tirar o curso. Mas não são inimigos os 
profissionais de saúde que cumprem com rigor as 
suas funções, que nos ajudam e que estão ao nosso 
lado, na busca da mesma ética”. Com base nesse 
pressuposto, Pedro Nunes mostra-se apologista de 
que a definição de Acto Médico deve ter em linha de 
conta “uma tomada de posição que distinga os pro-
fissionais de saúde que se aproveitam das doenças 
e dos doentes de uma forma não ética, procurando 
tirar dividendos pessoais”.
Defendendo que a regulamentação do Acto Médico 
deve partir da iniciativa do Governo, o bastonário 
realçou ainda a necessidade de haver uma larga dis-
cussão em torno do documento. Mas a proposta do 
projecto de lei referendado pela SRNOM, reconhe-
ceu, “pode ser um documento de trabalho”. “Não 
me cabe criticar o Conselho Regional do Norte. Não 
é, porém, por esse documento ter sido referendado 
e votado pelos médicos do Norte que pode ser en-
tendido como uma proposta fechada. Até porque 
se as restantes Secções Regionais se lembrassem de 
uma iniciativa desse género, poderiam levar a vota-
ção um texto diferente”, argumentou. De qualquer 
das formas, adiantou, “vou ler a proposta com toda 
a atenção e penso que poderá ser útil na discussão 
sobre o assunto”.

BALIZAS DEFINIDAS

A alegada polémica com os restantes profissionais 
de saúde acaba por ser, no entanto, refutada por 

José Pedro Moreira da Silva, ao reiterar que a pro-
posta de projecto de lei da SRNOM não interfere 
com as competências e responsabilidades do pes-
soal não médico. Além disso, “é óbvio que o nosso 
referendo não vincula as Secções Regionais do Cen-
tro e do Sul. Aceitamos que possam ter uma posição 
diferente”, salvaguardou. 
Relativamente ao facto de competir ao Ministério 
da Saúde a regulamentação do Acto Médico, o diri-
gente acredita que seria muito mais vantajoso que a 
própria Ordem dos Médicos já possuísse um docu-
mento consensual, com o qual pudesse partir para 
as negociações. Ou seja, “se a Ordem dos Médicos 
já tiver balizados alguns pontos, pode apresentar 
um documento de trabalho que negociará com o 
Ministério da Saúde”.

ANTIGA DIRECÇÃO 
SOLIDÁRIA 

Entretanto, também os antigos membros do 
CRNOM se solidarizaram com a proposta de lei 
do Acto Médico apresentada. “Tendo em conta a 
paternidade sobre a regulamentação do Acto Médico, 
gostaríamos de ser muito claros quanto ao nosso 
apoio ao projecto do novo Conselho”, acentuou 
Miguel Leão, em conferência de imprensa.
Apesar das diferenças patentes entre o documento 
actualmente em discussão e o apresentado nos fi-
nais de 1999, o antigo presidente da SRNOM consi-
dera que “estão contempladas as perspectivas essen-
ciais inerentes ao Acto Médico”. “O nosso projecto 
– observou – foi apresentado em circunstâncias 
diferentes, porque também a conjuntura política 
era diferente”. Nesse contexto, Miguel Leão apontou 
o exemplo das questões relativas aos consultórios 
de unidades privadas de saúde que assumiam, na 
anterior proposta, uma atenção mais pormenori-
zada. Actualmente, aludiu, “o facto acabou por ser 
ultrapassado, uma vez que esta área passou a ser 
tutelada pela Entidade Reguladora da Saúde”, en-
tretanto criada.
A proposta de regulamentação do Acto Médico de-
fendida pela direcção cessante, recorde-se, acabou 
por ser vetada pelo Presidente da República, Jorge 
Sampaio. Seis anos volvidos, e ainda com o mesmo 
chefe de Estado no poder, Miguel Leão acredita 
que o actual projecto em discussão “apresenta to-
das as condições para ser aprovado”. “Não devemos 
ter estados de alma sobre qualquer governante e, 
sobretudo, sobre o Presidente da República”, ar-
gumentou. No entanto, os antigos elementos da 
direcção – Alexandra Puga, Machado Lopes, Miguel 
Galaghar, Miguel Leão e Nelson Pereira – subli-
nham que através da definição legal do Acto Médico 
não estão em causa quaisquer direitos ou poderes 
dos médicos. Na verdade, acrescentam, os médicos 
têm demonstrado que conhecem bem as suas com-
petências e que sempre as exerceram, apesar da in-
definição jurídica de Acto Médico, no respeito pelas 
atribuições dos outros profissionais de saúde. ■
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INICIATIVA PROMOVIDA PELA SRNOM FOI SEGUIDA PELAS 
OUTRAS SECÇÕES REGIONAIS
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“Para o ano, com a adequada preparação, talvez a 
data permita lembrar à Sociedade Portuguesa os 
seus Médicos. O muito que diariamente eles contri-
buem para o bem-estar de todos”, enalteceu o Presi-
dente da Ordem, Pedro Nunes, presente no Centro 
de Cultura e Congressos da SRNOM, no passado 
dia 18 de Junho, lembrando que foi o Conselho 
Regional do Norte “que, ano após ano, insistiu numa 
comemoração que outros viam como dispensável”. 
(cf. texto integral do seu discurso, ao lado).

Por sua vez, o Presidente do Conselho Regional do 
Norte, José Pedro Moreira da Silva, começou por 
congratular-se com o resultado do referendo à pro-
posta de definição de Acto Médico elaborada pelo 
CRNOM. No seu discurso (texto integral na página 
seguinte) prestou depois a devida homenagem aos 
médicos que receberam as medalhas comemora-

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

tivas dos 25 e 50 anos de inscrição na Ordem, à 
“nova” colega Sílvia Marta (Prémio Daniel Serrão) e, 
claro, ao Sr. José Maria Moreira, galardoado com o 
Prémio Corino de Andrade, por ser, como realçou, 
“uma figura incontornável desta Secção Regional”, 
“uma personagem por nós tão conhecida como 
querida” que há quase 50 anos vem servindo com 
grande dedicação a SRNOM.
A já saudosa memória do Professor Corino de An-
drade, evidentemente, dominou toda a cerimónia.

Meus caros Colegas,

Hoje é um dia especial. Um dia 
vivido com sentimentos divi-
didos de amargura e alento. É 
o dia em que acompanhámos 
pela última vez um dos maio-
res, senão mesmo o maior 
vulto da Medicina Portuguesa 
desde Amato Lusitano – o Pro-

fessor Corino de Andrade. Entendo que os grandes ho-
mens não nos abandonam. Simplesmente retiram-nos 
o privilégio da sua presença e transformam-se em re-
ferências que nos guiam nos caminhos da nossa vida.
Comecemos este acto solene da comemoração do Dia 
do Médico com um momento de reflexão – um minuto 
de silêncio em memória de um grande médico que a 
partir de hoje só visitaremos na memória dos que tive-
ram o privilégio de beber da fonte do seu saber.

Venho hoje, neste 18 de Junho de 2005, pela primeira 
vez a este auditório comemorar com os colegas desta 
Secção Regional o Dia do Médico. Pela primeira vez 
este ano, a Ordem comemora este dia em termos 
nacionais. Foi uma decisão recente que não permitiu 
dar-lhe a evidência que os médicos, que ele lembra, 

JÁ SE TORNOU UM EVENTO NACIONAL. 

O DIA DO MÉDICO, INSTITUÍDO PELA SR-

NOM EM 1999, FOI COMEMORADO ESTE 

ANO, PELA PRIMEIRA VEZ, EM TODO O PAÍS. 

O EXEMPLO FOI SEGUIDO PELOS OUTROS 

CONSELHOS REGIONAIS NAQUELE QUE É O 

MOMENTO DO (RE)ENCONTRO ENTRE AN-

TIGOS COLEGAS DE CURSO QUE COMPLETA-

RAM 25 E 50 ANOS DE INSCRIÇÃO NA ORDEM. 



Caros Colegas,

Estamos aqui hoje, 
18 de Junho, para 
comemorar pela 7ª 
vez o “Dia do Mé-
dico”, na data da 
promulgação do es-
tatuto desta Ordem 
Profissional. 

Este ano, para nós, Secção Regional do Nor-
te, a comemoração tem um alcance mais im-
portante, uma vez que estamos de parabéns.
Conforme tínhamos prometido durante a 
campanha eleitoral, fizemos uma consulta 
aos médicos desta Secção Regional sobre o 
texto que sugerimos sobre o acto médico. 
Esta consulta transformou-se num êxito, pois 
obtivemos o maior número de votos alguma 
vez entrado durante uma eleição (cerca de 
4000 votos), o que significa que os médicos 
perceberam o alcance da pergunta e, esma-
gadoramente, votaram SIM.
Durante esta comemoração vamos proceder 
à entrega do Prémio “Daniel Serrão” que 
contempla o melhor aluno, neste caso aluna, 
de Medicina das duas Faculdades de Medici-
na do Porto (a FMP e o ICBAS).
O Prémio irá ser entregue pelo Sr. Bastoná-
rio à Colega Sílvia Marta Araújo Oliveira, da 
Faculdade de Medicina do Porto. 
É sempre uma grande honra poder estar 
presente e participar numa cerimónia que 
premeia o esforço e a aquisição de conheci-
mentos ao longo de seis anos, assim coroada 
de êxito.
Estamos aqui hoje também para a entrega 
do Prémio “Corino de Andrade”.
Quis o destino que o Professor Doutor Cori-
no de Andrade falecesse na 6ª feira passada e 
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mereceriam. Para o ano, com adequada pre-
paração, talvez a data permita lembrar à So-
ciedade Portuguesa os seus Médicos. O mui-
to que diariamente eles contribuem para o 
bem estar de todos. A enormidade da tarefa 
e do sacrificio que diariamente se lhes pede e 
a forma empenhada, abenegada, disponível 
e discreta como eles a desempenham.
Comemorar este dia na casa que o Conse-
lho Regional do Norte administra tem, para 
mais, um simbolismo particular. É, importa 
dizê-lo, um acto de inteira justiça. Foi este 
Conselho Regional que, ano após ano, sob 
a presidência de Miguel Leão, insistiu numa 
comemoração que outros viam como dis-
pensável, instituindo hábitos que se foram 
enraizando como a atribuição de medalhas 
aos médicos que completam 25 e 50 anos de 
permanência na sua Ordem, o prémio Corino 
de Andrade, ou o prémio ao licenciado mais 
bem classificado das Faculdades de Medicina 
do Porto, que toma o nome de outro grande 
médico – Daniel Serrão.
Tais iniciativas impuseram-se com o tempo. 
Ano após ano, as outras Secções Regionais 
foram tomando idênticas iniciativas e a par-
tir de hoje formatam o que passa a ser uma 
data maior na vida da nossa organização. É 
o exemplo do que de positivo comporta o 
regionalismo. Permite a expressão do indivi-
dual, do específico e particular, da diferença 
que a nossa identidade nos vincula como 
cultura. Quando algo que até aí era só nos-
so é absorvido pela comunidade maior em 
que nos inserimos então o seu máximo ob-
jectivo foi atingido. A vocação do particular 
é fazer-se grande e tornar-se uma parte do 
Universo. Se por extremismo no conceito, se 
por medo da imensidão do mundo que vis-
to da nossa pequena torre parece um mar 

desértico, se por incapacidade de nos ele-
varmos à altura que realmente temos, se por 
quaisquer destas ou outras ignoradas e não 
assumidas razões quisermos que a nossa pe-
quena aldeia continue a ser só nossa então 
condenamo-nos ao que de mais redutor tem 
o campanário...
Porque o regionalismo quando mal compre-
endido tem também essa face feia. A face do 
que é mesquinho, do que nos divide, das pe-
queninas políticas inconsequentes do quem 
é quem...
Não foi isso que, felizmente, aconteceu nes-
te caso. Como garante que sou que a Ordem 
é uma única e nacional, o estar aqui, hoje, é 
testemunho que tal jamais poderia acontecer 
entre médicos. Os médicos, por natureza do 
seu papel na sociedade, não se contêm em 
pequenos espaços. De Amato Lusitano nas-
cem em Castelo Branco para se deixar morrer 
em Ragusa após curarem mendigos e Papas. 
De Hipócrates não temem de ser apodados 
de arrogantes e postulam comportamentos 
intemporais e de observância universal. Os 
médicos pela natureza da sua função, pelo 
número de vezes que imperceptivelmente 
tocam o infinito onde reside a vida, o sofrer 
e o ser feliz. Os médicos porque melhor que 
quaisquer outros conhecem a fragilidade 
do Homem, porque melhor que quaisquer 
outros sabem quão vãs são as transitórias 
glórias do mundo, os médicos têm da vida a 
larga visão que só é dada a quem é grande.
Mas não tenhamos ilusões, como todos os 
que se distinguem somos o alvo preferencial 
dos que não tiverem grandeza ou dimensão.

Pedro Nunes 
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À semelhança de anos anteriores, o Dia do Médico 
foi também comemorado com a atribuição do Pré-
mio Daniel Serrão ao jovem licenciado que termi-
nou o curso com a classificação mais elevada no úl-
timo ano lectivo. Desta feita, a homenagem recaiu 
sobre Sílvia Oliveira, depois de ter conseguido ob-
ter uma média de 17,75 valores. “Espero continuar 
a trabalhar e a colher os meus frutos naquilo que 

fizer, quer tenha ou não prémio”, afirmou a antiga 
aluna da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto. Sem esconder o longo percurso que, hoje, 
lhe permite estar a realizar o internato, Sílvia Oli-
veira considerou que o segredo do sucesso se pode 
explicar com “paciência, encarando as derrotas 
com sentido positivo e construtivo”. Recordando 
as palavras antes utilizadas pelo bastonário Pedro 
Nunes, afirmou ter a noção de que “a Medicina é 
algo muito exigente, que começa mal colocamos 
o pé na Faculdade e que será para a vida toda”. 
Quanto ao prémio recebido, “é apenas uma men-
sagem”: “Como dizia alguém há pouco, os grandes 
homens não precisam de grandes elogios, as suas 
grandes obras falam por eles”. 

PRÉMIO DANIEL SERRÃO
A DISTINÇÃO FOI ATRIBUÍDA A SÍLVIA OLIVEIRA

ESPERO CONTINUAR A 
TRABALHAR E A COLHER 
OS MEUS FRUTOS NAQUILO 
QUE FIZER, QUER TENHA 
OU NÃO PRÉMIO

ponderamos a hipótese de adiar a atribuição 
deste Prémio, mas também logo nos pareceu 
que a melhor maneira de homenagear o Ho-
mem, o Médico e o Cientista, era prosseguir 
com esta atribuição.
Os grandes homens não necessitam de 
grandes elogios, até porque a obra e a vida 
do Professor Doutor Corino de Andrade de-
monstra-se por si no tempo e nos tempos.
Personagem destinada a ombrear com o 
Professor Doutor Egas Moniz, Prémio Nobel 
da Medicina, o Professor Doutor Corino de 
Andrade é credor da mais profunda admira-
ção e respeito dos Médicos, dos Portugue-
ses, dos Doentes e das Famílias que serviu ao 
descobrir a doença que lhe copia o nome.
Também a figura do premiado, o Sr. José 
Maria Moreira, é uma personagem por nós 
tão conhecida como querida.
Poder-se-á dizer, até com uma ponta de inveja, 
que o Sr. José Maria Moreira é mais conhecido 
da generalidade dos médicos do que o Presi-
dente e os membros do Conselho Regional. 
O Sr. José Maria Moreira, com quem tra-

balho mais de perto há cerca de seis anos e 
meio, é uma figura incontornável desta Sec-
ção Regional. É por ele que quase todos os 
assuntos passam, e é por ele que também a 
grande maioria dos médicos, de várias gera-
ções, têm “passado”.
Homem de grande dedicação à Ordem dos 
Médicos, que vive, atrevo-me a dizer, mais 
para a causa dos médicos do que às vezes 
para a sua própria família.
Sem a sua abnegação, sem o seu querer, e 
é por vezes difícil compreender como con-
segue apresentar o serviço sempre em dia, 
não seria possível responder de maneira efi-
ciente e eficaz às várias solicitações que lhe 
são colocadas.
Pensamos por isso que a atribuição do Pré-
mio Corino de Andrade é mais que justa, e só 
peca por tardia.
É para mim uma grande honra poder estar 
aqui presente como Presidente do Conselho 
Regional, mass por só agora ter sido possível 
atribuir este Prémio, que é de 2004, vou pedir 
ao anterior Presidente do CR e meu grande 

amigo Miguel Leão que lhe entregue o Prémio.
Também estamos aqui hoje e pela 5ª vez a 
atribuir as medalhas comemorativas dos 50 
e 25 anos de inscrição na Ordem dos Médi-
cos aos colegas da Secção Regional do Norte 
que perfizeram estes anos de inscrição.
Estamos todos aqui juntos a comemorar este 
feito e assim a dar um maior brilhantismo e 
simbolismo ao Dia do Médico.
Não vos vou maçar mais com palavras e va-
mos passar aos actos, que está mais de acor-
do com a minha maneira de estar e pensar.
Muito obrigado pela vossa paciência, por te-
rem vindo até cá num dia de sol e calor, num 
Sábado, a 18 de Junho, dia de todos nós. 

José Pedro Moreira da Silva
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O Prémio Corino de Andrade, de âmbito nacio-
nal, foi instituído há já três anos pelo Conselho 
Regional do Norte com a finalidade de preservar e 
invocar a figura do médico e do cientista. Este ano, 
o júri decidiu galardoar José Maria Moreira, direc-
tor dos Serviços Administrativos da SRNOM, pela 
“sua dedicação aos médicos”. “É uma figura incon-
tornável desta Secção Regional. É mais conhecido 
pela generalidade dos médicos, do que os próprios 
elementos que compõe o Conselho Regional”, reco-
nheceu José Pedro Moreira da Silva.  Por isso, para 
o presidente da SRNOM, “esta atribuição é mais do 
que justa e só peca por tardia”. 
Na hora da homenagem, José Maria Moreira não es-
condeu a surpresa e a emoção. “Receber um prémio 
que perpetua a memória de um médico e investiga-
dor de tão elevado mérito, como foi o Professor Co-
rino de Andrade, deixa-me estupefacto, de voz em-
bargada e sem palavras”, descreveu, considerando 
que ao longo dos 49 anos de serviço se limitou a 
cumprir as suas obrigações: “Trabalho com afinco, 
tentando dar o meu melhor, servindo com lealdade 
as várias direcções que foram escolhidas pelos mé-
dicos do Norte, pois essa era a sua vontade e esse 
o meu dever”. Agradecendo a distinção, o director 

GALARDÃO ATRIBUÍDO A JOSÉ MARIA MOREIRA

dos Serviços Administrativos da SRNOM lembrou 
ainda que um dos seus principais objectivos foi 
“procurar servir os médicos, para que, no exercício 
da sua profissão, não precisassem preocupar-se 
com os imbróglios burocráticos” (texto integral do 
discurso na página seguinte).

COLABORADOR MAIS 
ANTIGO

José Maria Moreira começou a trabalhar na SR-
NOM com apenas 14 anos, ainda as instalações es-
tavam localizadas na Rua Álvares Cabral. Acompa-
nhou as mudanças para a Rua Delfim Maia, já em 
1984, e hoje é um dos mais antigos colaboradores 
(senão o mais antigo) da Ordem dos Médicos. Os 
longos anos de serviço e a dedicação que coloca 
naquilo que faz levaram-no, em 1991, a ser no-
meado director dos Serviços Administrativos. Uma 
função que desempenha com o máximo orgulho e 
brio profissional, nem que se sacrifique a família... 
No passado dia 18 de Junho, recebeu “a justa” 
homenagem. 

PRÉMIO CORINO DE ANDRADE
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EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 
NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM DOS MÉDICOS

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

EX.MO SENHOR PROF. DOUTOR DANIEL SERRÃO

ILUSTRES CONVIDADOS

Gostaria de saber exprimir toda a alegria e 
felicidade que me vão na alma, ao receber 
tão alta distinção mas, para tal, faltam-me, 
em absoluto, “engenho e arte”.

Receber um prémio atribuído pela Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
é, já por si, uma honra da qual não me 
considero merecedor. Mas, receber um 
prémio que perpetua a memória de um 
Médico e Investigador de tão elevado 
mérito, como foi o Excelentíssimo Senhor 
Professor Doutor Corino de Andrade, deixa-
me estupefacto, de voz embargada e sem 
palavras.

De facto, ao longo dos meus 49 anos de 
serviço nesta Casa, limitei-me a cumprir as 
minhas obrigações, trabalhando com afinco, 
tentando dar o meu melhor, servindo com 
lealdade as várias Direcções que foram sendo 
escolhidas pelos Médicos do Norte, pois essa 
era a sua vontade e esse o meu dever. Com 
alguns dos Médicos que me dirigiram aprendi 
mais do que com outros, com alguns foi 
mais fácil trabalhar e evoluir.  A todos estou 
muito grato, pois a minha progressão desde 
paquete até ao lugar que hoje ocupo está 
muito marcada pelo que, com todos, aprendi. 

Aos colegas que comigo trabalham ou 
trabalharam, o muito obrigado por me terem 
ajudado a chegar até aqui.

Muito obrigado aos Médicos do Norte por 
esta tão grande distinção. Só tive como 
merecimento procurar servi-los até ao 
limite das minhas forças, procurando assim 
que, para o exercício da sua profissão, não 
precisassem preocupar-se com os imbróglios 
burocráticos.

Muito obrigado e a certeza de continuar a 
ser o mesmo.

José Maria Moreira

José Maria Moreira

UMA FIGURA 
INCONTORNÁVEL DA 
SECÇÃO REGIONAL DO 
NORTE DA ORDEM DOS 
MÉDICOS
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A morte de Corino de Andrade, a 16 
de Junho, deixou toda a classe médica 
de luto. Com a perda daquele que é 
considerado um dos maiores vultos de 
medicina portuguesa, o Conselho Re-
gional do Norte decretou cinco dias de 
luto, mas decidiu manter a cerimónia 
de atribuição do Prémio Corino de 
Andrade, exactamente no dia em que 
se realizou o funeral do neurologista 
e investigador que descobriu a para-
miloidose. “Chegamos a ponderar o 
adiamento desta iniciativa. Mas con-
sideramos que esta é a melhor maneira de home-
nagear um homem pelo qual existe uma profunda 
admiração e respeito, não só por parte dos médicos, 
mas também dos portugueses em geral”, sublinhou 
o presidente da Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM), no passado dia 18 de 
Junho. 
A cerimónia transformou-se, por isso, no momento 
oportuno para evocar a importância do trabalho de-
senvolvido por um dos clínicos “mais brilhantes da 
medicina em Portugal”. Isso mesmo fez questão de 
enaltecer o bastonário da Ordem dos Médicos, Pe-
dro Nunes, ao evocar a dedicação e o valor da des-
coberta do neurologista: “Nunca cheguei a conhecer 
o professor Corino de Andrade pessoalmente, mas 
foi seguramente o maior guru da medicina portu-
guesa e só descobriu a paramiloidose porque era, 
de facto, um excelente clínico e um brilhantíssimo 
neurologista”, elogiou. 

UM DOS CLÍNICOS MAIS BRILHANTES 
DA MEDICINA PORTUGUESA

HOMENAGEM A CORINO DE ANDRADE

O HOMEM 

Corino de Andrade mor-
reu aos 99 anos de idade. 
Natural do Alentejo, licen-
ciou-se em Medicina e Ci-
rurgia em Lisboa, de onde 
saiu para trabalhar no La-
boratório de Neuropatolo-
gia da Faculdade de Medi-
cina de Estrasburgo, onde 
recebeu o Prémio Déjerine, 
até então atribuído apenas 
a investigadores franceses.

Quando, em 1938, regressou a Portugal, insta-
lou-se na cidade do Porto, onde, contratado como 
neurologista pelo Hospital Santo António, criou e 
dirigiu o respectivo Serviço de Neurologia a partir 
do início dos anos 40. Foi com base no trabalho 
de investigação realizado neste estabelecimento 
hospitalar que Corino de Andrade se notabilizou 
mundialmente: em 1952, foi o primeiro a identifi-
car e tipificar cientificamente a paramiloidose. Em 
1976, após uma viagem de investigação aos Açores, 
Corino de Andrade identificou uma outra doença 
neurológica, a de Machado-Joseph.
Foi, juntamente com Nuno Grande, um dos princi-
pais impulsionadores da criação do Instituto de Ci-
ências Biomédicas Abel Salazar na Universidade do 
Porto, logo após a queda do regime de Salazar, fa-
zendo parte da sua comissão instaladora entre 1974 
e 1980. Durante a vida, recebeu várias distinções, 
entre as quais o Grau de Grande Oficial de Santiago 
de Espada (1979), a Grã-Cruz da Ordem de Mérito 
(1990), o Grande Prémio Fundação Oriente de Ci-
ência e, em 2000, o Prémio Excelência de Uma Vida 
e Obra da Fundação Glaxo Wellcome. 
Corino de Andrade destacou-se também como 
opositor ao Estado Novo, fazendo parte do núcleo 
de personalidades de ciência do Porto que se opôs 
ao regime e que teve em Abel Salazar a sua figura 
cimeira.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves
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«Dali e os Surrealistas em Portugal». A mostra, 
inaugurada em 12 de Maio, esteve patente no Cen-
tro de Congressos e Cultura da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos até ao passado dia 17 
de Julho, depois dos promotores da iniciativa terem 
decidido alargar o prazo da exposição por mais 
uma semana. O acervo, composto por mais de 30 
peças de três grandes colecções [espanhola, belga 
e russa], revelou o lado menos conhecido do genial 
artista catalão – a escultura –, depois de muitas das 
suas obras terem ficado guardadas em colecções 
privadas durante a maior parte da sua existência. 
Para além da escultura, a mostra incluiu ainda al-
guma obra gráfica de Dali. Estiveram disponíveis 
mais de uma dezena de peças, entre litografias e se-
rigrafias, que complementaram o acervo. “Portugal 
pode orgulhar-se de ter tido acesso a um conjunto 
excepcional da obra tridimensional de Salvador 
Dali”, referiu Manuel Lucena, da empresa 4D, uma 
das entidades organizadoras do evento, garantindo 
a qualidade do acervo exposto e para venda, atra-
vés de certificados de autenticidade.
Para os mais leigos sobre a matéria, a organização 
ofereceu visitas guiadas, com a presença de téc-
nicos especializados que explicaram as histórias 
muito para além da peça. É que os trabalhos de 
Salvador Dali retratam as suas interpretações das 
muitas facetas da vida. Por isso, a sua obra está li-
gada a temas como a mitologia grega, religião, amor 
ou mulheres, tendo como musa inspiradora a sua 
esposa Gala. Como nos descreveu Manuel Lucena, 
o mestre catalão interpreta “de forma magistral” 
essas mesmas facetas, numa visão única sobre o 
mundo.
Para quem não teve a oportunidade de apreciar esta 
exposição única no mundo, a «Nortemédico» deixa 
aqui o registo de uma visita guiada...

A CHAVE
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A Chave

Estrategicamente colocada à entrada do Centro de 
Cultura e Congressos, «A Chave», um original com 
2,2 metros de altura, saúda os visitantes naquela 
que é uma simples chave metamorfoseada em figura 
feminina. “Normalmente, quem é que guarda as 
chaves de uma casa? É a figura da mulher”, evoca o 
nosso guia, Manuel Lucena, sublinhando o carácter 
“fantástico” da peça. Por outro lado, acrescenta-se, a 
peça abre as portas da psicanálise com os trabalhos 
de Sigmund Freud e Otto Rank, numa alusão ao 
conhecimento e ao subconsciente.

Anjo Cubista e Anjo Surrealista

Já na sala principal, as boas-vindas são persona-
lizadas por dois anjos. As diferenças entre ambos 
são notórias: o corpo muito rectilíneo do «Anjo 
Cubista», a fazer lembrar o trabalho do pintor Pablo 
Picasso, contrasta com o «Anjo Surrealista», de 
corpo mais harmonioso. “Eu próprio me estou a 
transformar numa criatura angélica”, dizia o mestre 
Dali, mostrando assim o seu fascínio pelas criatu-
ras etéreas e surreais, omnipresentes na produção 
artística do génio, que defendia que os cisnes eram 
a encarnação dos anjos na terra.  

 ANJO CUBISTA
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Cristo Retorcido e Cristo de São 
João da Cruz

O «Cristo de São João da Cruz» é a mais célebre 
escultura de interpretação religiosa de Salvador Dali, 
representando um Cristo redentor, sem cruz, sem 
cravos, nem sequer coroas de espinhos. Em con-
traste, aparece-nos a seu lado um «Cristo Retorcido», 
que quer fugir da cruz, com os olhos postos fixos 
no céu, mostrando o sofrimento de que estava a ser 
alvo. ”As mãos estão encarquilhadas, a perna direita 
já se despregou e o corpo contorce-se transmitindo a 
vontade que o Cristo tem em fugir”, observa Manuel 
Lucena, acrescentando: “As pessoas podem dizer 
que é fácil fazer este tipo de obra, mas a verdade é 
que, no seu génio criador, foi Dali quem imaginou o 
Cristo desta forma”. 

Cabeça Otorrinológica 
de Vénus

Dali era um reconhecido excêntrico, um “louco sau-
dável”, ao ponto de apostar o impensável com os 
próprios amigos. Foi assim que surgiu esta escultura, 
onde o artista espanhol se lançou, depois de desa-
fiado pelos amigos, numa aparentemente impossível 
criação anatómica. “O ponto de partida desta obra 
é o busto da Vénus de Milo. Depois, ele arranca-lhe 
a orelha para a colocar por cima do nariz, e inventa 
outro nariz para o dispor por cima da orelha. Só a 
criatividade e genialidade de Dali seriam capazes de 
conceber uma obra deste género. Ele criou uma au-
têntica deusa dos sentidos, através da reinvenção da 
beleza e tranquilidade do busto original”, descreve 
Manuel Lucena.

S. Narciso das Moscas

“Só estou bem quando estou coberto por moscas”, 
dizia Dali, para quem as moscas inspiraram filóso-
fos da Antiga Grécia. Por isso, os insectos são uma 
constante na sua obra. Em «S. Narciso das Moscas», 
o mestre decide homenagear S. Narciso, patrono da 
cidade espanhola de Girona. A lenda conta que, na 

Cármen das Castanholas

É uma das figuras com mais sucesso, deixando-nos so-
nhar com o seu rosto, com o vestido florido, que ima-
ginamos cheio de folhos e de cores. «Cármen das Cas-
tanholas» remete-nos para Espanha e para os ritmos 
do flamenco que tanto agradavam a Dali e a Gala. Foi 

exactamente uma dessas dançarinas que inspirou 
o artista, como é visível numa fotografia que 

captou o momento em que o casal assis-
tia a um desses espectáculos. 

CÁRMEN DAS CASTANHOLAS 

CRISTO RETORCIDO  TRITÃO ALADO 
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Idade Média, o túmulo do bispo foi alvo das inves-
tidas de salteadores. Mas aquando do assalto, um 
enxame de abelhas e de moscas atacam os larápios, 
dissuadindo-os de perpetrar o assalto. Foi assim 
que o bispo passou a ser conhecido por «S. Narciso 
das Moscas» e é deste modo que Dali o representa.

Condottiere – Cabeça de 
Guerreiro

Esta peça remete-nos para o renascimento italiano, 
mais concretamente para os chefes militares, nor-
malmente oriundos de famílias nobres transalpi-
nas. Nas suas batalhas, nos séculos XVI e XVII, 
faziam-se acompanhar com os símbolos de poder: 
capacetes ricamente trabalhados. Baseando-se nos 
factos históricos, Salvador Dali retrata a cabeça do 
guerreiro, sem grandes detalhes, colocando no ca-

pacete o enfoque do trabalho. 

Terpsichore

A musa da dança é realçada nesta escul-
tura através da pureza e elegância, em mais 
uma obra onde se evoca a mitologia grega. 
“Através do seu corpo elegante, transmite 
harmonia e movimento, mesmo apesar 
de não lhe terem sido definidas as mãos, 
os pés ou simplesmente o rosto. Apesar 
disso, é uma figura extremamente bonita 
e elegante”, sublinha Manuel Lucena, so-
bre a peça de 2,4 metros presente na sala 
da exposição.

Nu a Subir as Escadas

Uma homenagem ao pintor francês Marcel Du-
champ que anos antes havia criado o «Nú a descer 
as escadas». Um quadro que Dali considerou muito 
negativista e redutor, pelo que optou por colocar a 
figura feminina, lembrando a morfologia do corpo 
da sua mulher Gala, a subir as grandes espiras de 
um caracol. Desta forma, analisa Manuel Lucena, 
“Dali opta por um pensamento positivo, de cami-
nho na eternidade e da perfeição”. 

S. NARCISO DAS MOSCAS  

 TERPSICHORE NU A SUBIR AS ESCADAS
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Rinoceronte 
vestido de 
rendas

Pode ser considerada 
uma das peças mais 
portuguesas da exposição. Em 1515, o pintor ale-
mão Albrecht Durer representa um rinoceronte 
com base em discrições que lhe são feitas na Ale-
manha de um fantástico animal que o rei português 
D. Manuel I tinha recebido de súbditos indianos. 
A «encomenda» não chega a Roma, ao Papa, mas 
foi eternizada pelo pintor. É nessa obra que Dali se 
inspira para criar a tridimensionalidade do «Rino-
ceronte vestido de rendas».

Lábios de Mae West

Esta peça justifica uma sala inteira no Museu Dali, 
em Figueira (Espanha), onde está exposta. Em Por-
tugal pela primeira vez, o sofá representa os lábios 

da grande actriz Mae West, provando uma vez 
mais o carácter inovador de Salvador Dali. 

“Ao longo dos últimos anos fizeram-se 
tentativas em tecido, em madeira, 

em vários materiais... Mas 
só no ano passado, 

uma empresa de 
Barcelona, com 
autorização da 
Fundação Dali, 
criou esta peça 
verdadeiramente 
resistente”, conta 

Manuel Lucena.

O Minotauro

Com corpo humano e cabeça de touro, Dali ma-
terializou a lenda da mitologia grega. Fruto de 
um amor proibido entre uma mulher e um touro 
branco, nasceu o Minotauro. O mestre juntou-lhe 
os elementos que o acompanhavam ao longo da 
sua pintura e da sua escultura: o copo, a garrafa e 
a colher. Símbolos, refere Manuel Lucena, “relacio-
nados com a reminiscência da sua juventude”. Ou, 
simplesmente, um tema caro a Dali, como era o da 
gastronomia e que o poderá ter levado a colocar um 
lavagante na barriga do Minotauro.



33

A reforçar a exposição sobre a escultura de Salva-
dor Dali estiveram ainda aproximadamente meia 
centena de obras de surrealistas que vivem em Por-
tugal. O critério de selecção dos artistas escolhidos 
prendeu-se com a qualidade dos seus trabalhos, 
bem como com a ligação que muitos deles tiveram 
com o mestre do surrealismo. É o caso de Onik 
Sahakian que durante 19 anos viveu na companhia 
do casal, ficando encarregue de fazer o guarda-
roupa de Dali e as jóias de Gala. Natural de Teerão, 
passou por Moscovo, Estados Unidos e Espanha, 
mas actualmente está a viver em Portugal, mais 
concretamente em Lisboa. Os seus símbolos mais 
representativos, como revelou o consultor artístico 
da exposição, Urbano da Cruz, são as borboletas, as 
árvores e a mitologia grega. “Bebe muito de Dali, ou 
não tivesse convivido tantos anos com ele”, refere.
A brasileira Romarina Passos foi outra das estrelas 
desta mostra. Conselheira, no final de vida de 
Dali, concebeu uma pintura única e exclusiva para 
a exposição no Centro Cultural e Congressos da 
SRNOM. O «Bacanal no Músculo do Amor», uma 
tela a óleo, conta um dos desabafos de Dali que, 
agora, foi revelado através da pintura. Actualmente 
a viver em Portugal, Romarina Passos faz do óleo 
quase uma aguarela, numa “pintura difícil que 
evoca os acontecimentos do dia a dia”.
Natural de Moimenta da Beira, o trabalho de Léo é 
reconhecido a nível internacional, sendo bastante 
apreciado sobretudo nos Estados Unidos. O artista 
esteve presente na exposição não só com trabalhos 
de pintura, mas também de escultura. “É uma obra 
polémica, da qual se gosta ou se detesta, quer pela 
simbologia do seu trabalho, quer pelo material que 
utiliza”, analisa Urbano da Cruz.
Sejo Vieira, outro dos pintores surrealistas convida-

dos para esta mostra, nasceu em Lisboa e apresenta 
uma pintura cheia de energia e de cor, utilizando a 
sua obra como veículo de transmissão da sua visão 
sobre o mundo que o rodeia. Para o consultor artís-
tico, está-se perante “um artista rebelde, que utiliza 
o seu trabalho não só para criticar o que se passa 
nas artes plásticas, como no mundo que o rodeia”.
Finalmente Vicent Daffon. Com uma obra que tam-
bém se insere no hiper-realismo, terá sido, a par 
de Romarina Passos e Léo, um dos artistas mais 
apreciados na exposição. “São todos artistas muito 
fortes no surrealismo”, considera Urbano da Cruz, a 
quem competiu dar o apoio aos artistas portugueses 
nesta exibição. ■

OS SURREALISTAS EM PORTUGAL
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EXPOSIÇÃO DO MESTRE ADELINO ÂNGELO 
FOI CONSIDERADA “UM SUCESSO”

« O GRITO DA 
HUMANIDADE SOFRIDA»

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

UM CORPO NU DE CRIANÇA ACONCHE-

GADO NO COLO DA MÃE, UM CHORO SEM 

LÁGRIMAS, UM SORRISO IRÓNICO QUE 

DENUNCIA OS MALES DO MUNDO. O PRO-

METIDO FOI DEVIDO. COMO ANUNCIADO 

NO ÚLTIMO NÚMERO DA «NORTEMÉDICO», 

ADELINO ÂNGELO EXPÔS «O GRITO DA HU-

MANIDADE SOFRIDA», NUM ACERVO RE-

PLETO DE SIMBOLOGIA.
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A julgar pelas opiniões recolhidas na cerimónia de 
inauguração, dia 5 de Maio, os cerca de 60 quadros 
que encheram a Sala Braga, o Bar e os corredores do 
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM obtive-
ram o reconhecimento de quem teve a oportunidade 
de os admirar. “A exposição foi um verdadeiro su-
cesso”, congratulou-se Miguel Guimarães, membro da 
direcção do Conselho Regional.
Visto pela crítica estrangeira como uma das mais re-
levantes personalidades da pintura figurativa na Eu-
ropa e no Mundo, Adelino Ângelo utiliza o pincel para 
eternizar as figuras e as personagens que foi encon-
trando ao longo da vida, dando-lhe uma interpretação 
muito própria. Por isso, mais do que um reprodutor do 
mundo que o rodeia, o mestre caracteriza-se como um 
criador e foi exactamente isso que provou na mostra: 
“Para expor escolhi alguns dos meus trabalhos sobre 
os mendigos, os nómadas, os loucos e a vida cigana. 
Assim, podem constatar que o meu trabalho é efec-
tivamente uma pintura moderna porque o que está 
representado é, no fundo, um pouco de todos nós”. 
Apesar do reconhecimento internacional, Portugal 
ainda não conhece verdadeiramente o trabalho do 

mestre impressionista. Nesta oportunidade de expor 
no Centro de Cultura e Congressos, Adelino Ângelo 
não escondeu o entusiasmo. “Estou muito satisfeito 
por poder dar a conhecer o meu trabalho a um pú-
blico muito especial, como são os médicos. Também 
eles têm a sua psicologia e, por isso, estão em condi-
ções perfeitas para interpretarem esta minha visão 
sobre os loucos ou a vivência dos nómadas”, referiu. 
Os visitantes do primeiro dia da exposição «O Grito 
da Humanidade Sofrida» tiveram ainda a oportuni-
dade de assistir a um recital de canto e piano, que jun-
tou o tenor Pedro Cardoso (ortopedista) e o pianista 
Rui Soares da Costa (cirurgião). A dupla interpretou 
temas do repertório de Erich Wolfgang Korngold, As-
tor Piazzolla, Alberto Ginastera, Ariel Ramirez e Julio 
Perceval, entre outros.  
Quanto à exposição, onde se puderam ver trabalhos 
como «O Chefe da Caravana», a «Mãe Cigana» ou o 
«Choro sem Lágrimas», terminou no passado dia 31 
de Maio. Mas Adelino Ângelo não pára de mostrar a 
sua obra e já tem projectos para expor, em Setembro, 
em Madrid e depois nos Estados Unidos. ■



40 CULTURA

VIAJAR COM... 
JOÃO DE ARAÚJO CORREIA
ÚLTIMO NÚMERO DOS ROTEIROS LITERÁRIOS 
DEDICADO AO MÉDICO E ESCRITOR

DEZ NOMES DA LITERATURA PORTU-

GUESA, DEZ ROTEIROS COM O CARIMBO 

DA DELEGAÇÃO REGIONAL DA CULTURA 

DO NORTE. QUASE DOIS ANOS APÓS O 

LANÇAMENTO DO PRIMEIRO AUTOR 

[COMO A «NORTEMÉDICO» NOTICIOU 

NA EDIÇÃO Nº 16], JÁ ESTÃO NO MER-

CADO TODAS AS OBRAS DO PROJECTO 

«VIAJAR COM...»

OBRAS LITERÁRIAS “VIAJAR COM…”
Aquilino Ribeiro

Camilo Castelo Branco
Eça de Queirós

Ferreira de Castro
Guerra Junqueiro

João de Araújo Correia
Miguel Torga

José Régio
Teixeira de Pascoaes

Trindade Coelho

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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A última Feira do Livro do Porto foi o palco das 
apresentações oficiais, com honras dedicadas a João 
de Araújo Correia: “um médico dos pobres e dos 
ricos”, mas também um apaixonado pela literatura e 
língua portuguesa. “É talvez desta simbiose entre o 
médico, o escritor e o homem que nasce o contista 
transversal e universal, passível de ser lido por to-
dos, porventura de todas as idades, porque pela sua 
literatura passam, de facto, todas as personagens de 
tal comédia humana”, lê-se num dos muitos apon-
tamentos do roteiro «Viajar com... João de Araújo 
Correia», um resumo da vida e obra de um homem 
natural da Régua, que repartiu a sua criação literá-
ria pela crónica, novela, conto, temas linguísticos, 
notas camilianas e a colaboração regular em jornais 
e revistas. Foi, por exemplo, o autor de «Folhas de 
Xisto» e de «Contos Durienses» e, também por isso, 
é considerado como um dos escritores mais puros e 
classicistas na arte de escrever e de contar. 
Mas mais do que as palavras, «Viajar com...» preten-
deu valorizar o pormenor, as referências culturais e 
geográficas, permitindo ao leitor seguir atentamente 
os passos de cada um dos escritores escolhidos: 
Aquilino Ribeiro, Camilo Castelo Branco, Eça de 
Queiroz, Ferreira de Castro, Guerra Junqueiro, João 
de Araújo Correia, Miguel Torga, José Régio, Tei-
xeira de Pascoaes e Trindade Coelho. “Pretendemos 
que este seja um meio de divulgação do património 
cultural da Região Norte de Portugal, através da 
vida e obra de autores portugueses, alertando para 
os monumentos, paisagens, produtos, hábitos e cos-
tumes que são evidenciados na escrita”, assinalou 
Helena Gil, uma das promotoras da iniciativa. 

BALANÇO POSITIVO

Com a apresentação dos dez roteiros, ficou conclu-
ído todo um trabalho que, como explicou a coorde-
nadora, não se extinguiu na publicação dos livros. 
Com o projecto estreitaram-se ligações – com as es-
colas, autarquias e instituições –, estabeleceram-se 
novas dinâmicas e incentivou-se o aparecimento de 
associações. Foi, como deu conta Helena Gil, o que 
aconteceu com a Tertúlia de João de Araújo Correia 
que “nasceu um pouco empurrada pela ideia da 
publicação dos roteiros”. “Havia já um conjunto de 
vontades em torno do escritor. Para poderem parti-
cipar neste projecto agilizaram-se procedimentos e 
constituiu-se a nova associação”. Mas não foi caso 
único. Situações similares aconteceram em torno 
de Trindade Coelho e de Ferreira de Castro. Passos 
que deixam a promotora “muito satisfeita”, dada a 
“importância que este tipo de associações adquirem 
como pólo de desenvolvimento local e regional”.

Não é, por isso, de estranhar que a conclusão de 
«Viajar com...» se faça com uma análise global 
“muito positiva”. Não só pelas “dinâmicas” que as 
diversas instituições culturais foram ganhando, 
como também “pelo envolvimento das autarquias” 
que reconheceram no projecto “a oportunidade de 
chamar a si a animação dos lugares ligados aos escri-
tores”. Mais informação em www.viajarcom.org. ■



AMOR DE PERDIÇÃO
Camilo Castelo Branco

O amor de dois 
jovens, Simão 
Botelho e Teresa 
de Albuquerque, 
contrariado por 
duas famílias 
que se odeiam, 
leva Teresa ao 
convento e Si-
mão à cadeia.

Considerada a obra-prima de ficção da Lín-
gua Portuguesa, “Amor de Perdição” é uma 
novela romântica inspirada em Romeu e Ju-
lieta, de Shakespeare.
Teresa recusa-se a casar com o seu primo 
Baltasar Coutinho e acaba por morrer tísica 
num convento. Simão, por ter assassinado 
Baltasar que se lhe atravessara no caminho, 
é condenado a dez anos de degredo na Índia 
e acaba por morrer no barco, quando estava 
a caminho.
É a mais célebre obra literária de Camilo 
Castelo Branco, que serviu também de en-
redo à sexta longa metragem de Manoel de 
Oliveira.
Nascido em 1825, órfão aos dez anos, Ca-
milo Castelo Branco casou aos 16, mas aca-
bou por deixar a mulher e a filha. Estudou 
Medicina em Coimbra mas não acabou o 
curso. Instalou-se no Porto, onde teve uma 
vida boémia. Chegou a estar preso, por ter 
raptado uma jovem órfã, com quem viveu 
durante algum tempo. E foi exactamente 
na prisão que Camilo escreveu, em 15 dias, 
“Amor de Perdição”.
As dificuldades financeiras, os problemas 
domésticos e a sífilis levaram-no ao suicí-
dio em 1890.
Para quem não leu, trata-se de uma obra 
obrigatória. Para quem já leu, porque não 
reler?

A MONTANHA MÁGICA
Thomas Mann

Um dos roman-
ces mais influen-
tes da literatura 
alemã do século 
XX, “A Monta-
nha Mágica” foi 
f u n d a m e n t a l 
para que Thomas 
Mann conquis-
tasse o Prémio 
Nobel da Litera-
tura em 1929.

O livro, publicado em 1924, tem a particu-
laridade de se basear numa situação real. O 
autor inspirou-se na passagem da sua mu-
lher, Katia Mann, por um sanatório de Da-
vos, nos Alpes suíços, em 1912, para curar 
uma tuberculose. Thomas Mann acompa-
nhou-a durante um mês e aproveitou para 
começar a escrever o enredo do livro, cen-
trado no jovem Hans Castorp. De visita 
a um primo que está no sanatório, Hans 
acaba por lá ficar durante muitos anos, ao 
mostrar sinais de tuberculose. Acaba tam-
bém por ser influenciado por muitas pes-
soas, que lhe transmitem diferentes pers-
pectivas sobre a vida. 
As personagens do livro são representações 
de tendências e pensamentos que predomi-
navam na Europa, no prelúdio da Primeira 
Grande Guerra, em 1914.
Até ao final do segundo conflito mundial 
(1945), Davos foi um esconderijo, onde se 
enfrentava a morte. Depois, a cidade suíça 
transformou-se numa importante estação 
de desportos de Inverno...

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
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MADAMME BOVARY
Gustave Flaubert

Dedicado ao 
adultério, este li-
vro (1856) cau-
s o u  g r a n d e 
polémica na so-
ciedade francesa 
do séc. XIX, pela 
forma crua como 
foi exposto.

Na altura, o Ministério Público processou 
mesmo Flaubert por ofender a moral pú-
blica e religiosa. Hoje é considerada a obra 
prima de Flaubert e precursora do Realismo 
na Europa.
Madamme Bovary é a radiografia de uma 
sociedade em crise. O adultério e o deva-
neio romântico são desenvolvidos através 
da relação da personagem central com os 
livros. Emma não encontrou no casamento 
com Charles Bovary a felicidade vislum-
brada na leitura. Por isso, acabou por se en-
volver com um jovem estudante e também 
com um nobre. Emma buscava no amor o 
descontentamento da vida mas as coisas 
complicaram-se. Endividou-se, foi cobrada 
judicialmente e quando pediu ajuda foi ví-
tima de uma tentativa de violação. Esgotada 
e com poucas soluções, o fim foi trágico...
Uma obra a não perder por quem gosta de 
emoções fortes.



AS SUGESTÕES DE 
AGUSTINA BESSA LUÍS
RECEBEU EM 2004 O MAIS IMPORTANTE PRÉMIO 
LITERÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA: O PRÉMIO 
CAMÕES. AGUSTINA BESSA LUÍS NASCEU EM VILA 
MEÃ, AMARANTE, MAS FIXOU-SE NO PORTO, 
ONDE RESIDE. ESTREOU-SE COMO ROMANCISTA 
EM 1948, COM A NOVELA “MUNDO FECHADO”, 
E PUBLICOU DESDE ENTÃO MAIS DE MEIA CEN-

TENA DE LIVROS. AGUSTINA É UMA DAS MAIS 
PREMIADAS E IMPORTANTES VOZES DA FICÇÃO 
CONTEMPORÂNEA E TEM REPRESENTADO AS LE-
TRAS PORTUGUESAS AO MAIS ALTO NÍVEL. PARA 
A “NORTEMÉDICO”, AGUSTINA BESSA LUÍS FEZ AS 
SEGUINTES ESCOLHAS...

3 DISCOS

COMIC STRIP
Serge Gainsbourg

Apetece dizer que 
toda a gente já 
ouviu “Je t’aime, 
moi non plus”. 
Foi uma música 
polémica, proi-
bida em 1969 
nalguns países, 
que celebrizou 
os suspiros e os 

gemidos entre Gainsbourg e Jane Birkin. 
Apesar de feio, Gainsbourg foi amante das 
mulheres mais belas da época. “Je t’aime, 
moi non plus” foi um tema que ficou fa-
moso pela sensualidade e foi um dos mais 
ouvidos nos moteis da altura. Foi escrita 
para Brigitte Bardot, de quem foi amante. 
Mais tarde, o tema foi gravado por Jane Bi-
rkin, com quem Gainsbourg viveu durante 
12 anos. Mas a paixão por “BB” está bem 
expressa em “Comic Strip”, com vários te-
mas escritos para ela, num pop conside-
rado descartável e com “chansons” clássi-
cas, descritas como um soco no estômago 
pela crueza e um golpe no coração pela me-
lancolia. Gainsbourg era um poeta, que de-
clamava as letras com a boca colada ao mi-
crofone, o que dava um ar mais sombrio. 
Actuava sempre envolto numa cortina de 
fumo (mais de 60 “gitanes” por dia) e um 
copo com álcool que era enchido freneti-
camente. Para além da polémica com “Je 
t’aime, moi non plus”, Gainsbourg gravou 
um clip deitado numa cama com a própria 
filha, numa música chamada “Lemon In-
cest” e apareceu bêbado em vários progra-
mas de TV. Também queimou dinheiro em 
directo, em protesto contra o aumento dos 
impostos. Para quem quiser conhecer me-
lhor este “enfant terrible” da música fran-
cesa, “Comic Strip” é uma boa ideia.
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ALL-TIME GREATEST HITS
Louis Armstrong

É considerado 
a voz do Jazz. 
Nasceu em 1901 
em New Orleans 
e influenciou to-
dos os músicos 
de jazz depois 
dele. À custa 
de Armstrong 
foi também for-

mada uma nova geração de trompetistas. 
Morreu em 1971 em Nova Iorque e já na 
parte final da carreira destacou-se também 
como cantor. Com uma voz única, o timbre 
rouco e grave mostrou ser um instrumento 
admirável no jazz. Em “All-Time Greatest 
Hits” temos a oportunidade de apreciar al-
guns dos grandes temas deste músico ex-
traordinário.
Oriundo de uma família muito pobre, Ar-
mstrong passou por muitas dificuldades 
quando criança. Conseguiu comprar uma 
corneta e aprendeu a tocá-la sozinho para 
ganhar alguns trocos nas ruas. O estilo pes-
soal e virtuosismo foram reconhecidos por 
Joe “King” Oliver, que o levou para Chicago 
para tocar nalgumas bandas. Mais tarde 
foi para Nova Iorque, onde começou a gra-
var discos. Em 1925 formou o seu próprio 
grupo, “Hot Five”, com quem teve grande 
êxito. Nos anos 30 foi precursor do estilo so-
lista, ainda hoje uma característica da mo-
derna corrente de jazz.
Armstrong gravou mais de uma centena de 
discos e interveio numa quinzena de filmes. 
Em “All-Time Greatest Hits” podemos en-
contrar alguns dos temas mais conhecidos, 
como “What a Wonderful World”, “Hello, 
Dolly” e “Vie en Rose”, por exemplo.

GUMBO
Dr. John

Outra vez o jazz de New Orleans, mas na 
versão piano. Em “Gumbo”, Dr. John mis-
tura jazz com música tradicional de Loui-
siana e um cheirinho de rock’n’roll. Na voz 
é uma mistura de Screamin Jay Hawkins 
e B.B King. Ouvir este disco é entrar num 
mundo de relaxamento, onde nos deixamos 
levar pelo som do piano.
Dr. John nasceu em 1941 e gravou com Fats 
Domino e Professor Long Hair ainda adoles-
cente. Em 71, gravou “Sun, Moon & Herbs” 
com a ajuda de Clapton e Jagger. Destacou-
se também no filme de despedida dos The 
Band (“Last Waltz”), onde teve uma actua-
ção inesquecível, ao piano, no tema “Such 
a Night”.
“Gumbo” é outra excelente sugestão para os 
que gostam da música oficial do Louisiana.

nortemédico Texto Rui Martins
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POUSADA D. DINIS TEM RUAS LÁ DENTRO!
JÁ PENSOU EM PASSAR UMA NOITE DENTRO 

DE UM PEQUENO BURGO FORTIFICADO DO 

SÉC. XIII? EM VILA NOVA DE CERVEIRA É POS-

SÍVEL TER ESSA EXPERIÊNCIA. A POUSADA 

D. DINIS FOI EDIFICADA DENTRO DE UMA 

MURALHA, COM UM CASTELO QUE SERVIU 

PARA REPELIR VÁRIAS INVASÕES ESPANHO-

LAS E FRANCESAS. É O ENCONTRO COM A 

HISTÓRIA NESTA VILA MILITAR FUNDADA 

POR D. DINIS, EM 1320, QUE COM O TEMPO 

SE TRANSFORMOU NA TERRA DAS BIENAIS, 

ONDE CULTURA, RELIGIÃO, GASTRONOMIA 

E LAZER SÃO OS PRINCIPAIS ATRIBUTOS.
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Quando se entra nas muralhas da Pousada D. Dinis 
entra-se noutra dimensão. As antigas casas, que fo-
ram habitadas até meados do século XX, deram ori-
gem a 29 quartos com suites e pátios independentes. 
O edifício dos Paços do Concelho, o antigo Tribunal 
e a Cadeia são agora as salas de bar e de convívio. 
Não falta um Quarto Escuro que existia na época 
e também um Pelourinho, coluna de pedra onde se 
expunham e castigavam os criminosos.
Há um pormenor que torna esta pousada original. 
Para se ter acesso aos quartos, ao restaurante, ao 
bar ou à recepção é preciso calcorrear as ruas que 
faziam parte da antiga vila. Tudo dentro das mura-
lhas, onde se encontra também o Castelo mandado 
erguer por D. Dinis, além da Igreja da Misericórdia 
e a Capela da Nossa Senhora da Ajuda. 
Natália Pinheiro, adjunta da Direcção da Pousada, 
serviu de cicerone a uma visita pelo empreendi-
mento, que tem uma vista privilegiada sobre o Rio 
Minho.
“Esta foi a principal pousada da região, antes da de 
Santa Marinha”, sublinha a responsável hoteleira, 
referindo-se à Pousada de Guimarães, que foi alvo 
de reportagem na anterior edição da “Nortemédico”.
A pousada tem uma excelente panorâmica. De um 
lado está o Rio Minho; do outro está o Monte da 
Senhora da Encarnação, com um cervo altaneiro, 
símbolo da vila. 
Diz a lenda que os Deuses do Olimpo quiseram que 
um cervo (veado) fosse rei. Criaram uma colónia e 

BURGO FORTIFICADO 
MEDIEVAL EM VILA NOVA DE 
CERVEIRA

POUSADA D. DINIS TEM RUAS LÁ DENTRO!
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o local passou a ser conhecido por “Terras da Cer-
varia”. Mas as guerras e as calamidades dizimaram 
a colónia e o rei ficou sozinho. Quando os nobres 
das Astúrias tentaram conquistar aquilo a que mais 
tarde se chamou o Condado Portucalense, o Rei 
Cervo foi obrigado a enfrentar um jovem fidalgo. O 
velho senhor ganhou e ficou com o estandarte do 
adversário. A partir dessa altura, o seu brasão de 
armas foi a bandeira conquistada. 
Mas o Rei não era imortal. Quando ficou doente e 
cansado da vida morreu com ele a “Terra da Cerva-
ria”. Por isso, para que a lenda não seja esquecida, 
Cerveira colocou um cervo nas suas “armas”.

jas beneditinas, local já com marcada vocação turís-
tica. Ao fundo, na Ribeira, as Ilhas dos Amores e da 
Boega. Depois segue-se ainda para o Solar dos Cas-
tros, do séc. XVIII, imóvel classificado de interesse 
público, antes de chegar à Pousada de D. Dinis.
Quem preferir o outro lado do Rio Minho, a nova 
ponte leva-nos à cidade espanhola de Goyan. É 
muito apreciado um passeio até La Guardia, que 
convida depois a percorrer a bonita costa até 
Bayona. Se chegar a Vigo e quiser seguir pelo inte-
rior tem fácil acesso às auto-estradas de Pontevedra 
e Santiago de Compostela.
Há também quem prefira os passeios de barco pelo 
Rio Minho. Duas empresas (uma portuguesa e ou-
tra espanhola) operam nesta zona e asseguram uma 
viagem de Cerveira até Tuy. O velho ferry-boat, que 
durante muitos anos serviu para a travessia do Rio 
Minho, serve agora para fins turísticos, depois da 
construção da nova ponte, situada entre a Piscina 
Municipal e o Inatel.

TRILHOS
PARA CAMINHADAS

Vale a pena conhecer as paisagens e tradições de 
Vila Nova de Cerveira. Para se aceder aos locais de 
interesse, há vários trilhos celtas por onde se podem 
fazer caminhadas através do monte, ao longo de 20 
quilómetros. Também existem trilhos junto ao rio, 
num percurso muito bonito e que concilia o lazer, 
desporto e cultura da região. 
É fundamental visitar o Cervo, no alto do Monte da 
Senhora da Encarnação. Trata-se de uma notável es-
cultura em ferro, de José Rodrigues, obra que atesta 
a longevidade das “Terras da Cervaria”. Depois po-
demos também conhecer o velho Convento de S. 
Paio, fundado em 1392 por Frei Gonçalo Marinho 
e onde se encontra um atelier com exposições regu-
lares. Através de uma estrada florestal chegamos a 
Covas, onde se encontra a Igreja Matriz, dedicada a 
S. Cipriano, com vestígios datáveis do séc. XVI, de-
signadamente a capela mor. Próximo existe a Casa 
de Carboal, do séc. XVII. Para trás ficam os Montes 
de Goios e depois Loivo, outrora convento de mon-
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Os amantes das motos não têm problemas na orga-
nização de passeios, assim como é possível alugar 
jipes para explorar a região.
Há também várias exposições durante todo o ano 
na Galeria Projecto, no Museu de Arte Contemporâ-
nea da Bienal de Vila Nova de Cerveira e também na 
Pousada de D. Dinis, que tem uma galeria própria.

Para uns, tudo começou com uma torre mandada 
construir por D. Afonso III. Para outros, havia já 
um castelo em 1229 ou mesmo antes dessa data. O 
certo é que já no reinado de D. Afonso III, os mora-
dores de Cerveira tinham o encargo de prestarem 
trabalho nas edificações casteleiras.
Cerveira teve também protagonismo no fim do séc. 
XIV. Depois da crise dinástica, com a morte de D. 
Fernando, houve grande influência dos castelha-
nos, que se opunham à revolução de autonomia 
nacional, defendida por D. João, Mestre de Avis. 
Apesar disso, em 1385, os principais moradores da 
vila disseram a Nun’Álvares que eram portugueses 
e juraram fidelidade a el-rei e ao Reino.
O patriotismo dos habitantes de Cerveira voltou 
a ser posto à prova mais tarde, na Restauração, 
quando a vila resistiu às invasões espanholas de 
1643 e repeliu o exército francês do marechal Soult 
em 1809, que pretendia subjugar Portugal a mando 
de Napoleão Bonaparte.
Do velho castelo restam as pedras das muralhas e as 
torres. Algumas portas ainda estão em bom estado, 
entre as quais a de acesso ao castelo, de tipo ogival, 
correspondente à época da construção.

NAPOLEÃO NEM DE 
FERRY-BOAT

A história de Vila Nova de Cerveira é tão rica que 
até gera alguma polémica. Situada na margem es-
querda do Rio Minho, no alargamento que constitui 
o estuário, teve uma importante posição estratégica 
de defesa daquela fronteira nortenha.
Cerveira foi desde cedo uma povoação fortificada 
mas há divergências entre os historiadores quanto à 
época de fundação das primeiras fortificações.

DEU DE COMER 
AOS PRESOS NA CADEIA 
ONDE AGORA É O BAR

A Pousada de D. Dinis tem uma vizinha muito es-
pecial. Laura Pacheco, de 84 anos, é do tempo em 
que 18 famílias arrendavam as casas do interior das 
muralhas, onde agora funciona a pousada.
“Veio cá um ministro, para aí há uns 60 anos, para 
ver o local. Decidiu então tirar as famílias que viviam 
lá dentro e fazer a pousada. O dr. Pedreira, que era 
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o presidente da Câmara, mandou construir o Bairro 
da Estação, para onde foram as pessoas”, recorda.
Laura Pacheco diz que a mudança foi pacífica por-
que as casas estavam em mau estado: “As condições 
eram más e foram para umas casas melhores. Por 
isso, as pessoas ficaram satisfeitas por deixarem 
aquilo a que chamavam quartéis”.
O funcionamento da cadeia também ainda está bem 
fresco na memória: “Estava cheia de gente e dei muitas 
vezes de comer aos presos. A cadeia dos homens era 
separada das mulheres, onde funciona agora o bar”.
Curioso é o testemunho sobre um quarto escuro, 
situado por baixo da cadeia: “O quarto escuro era 
usado para as pessoas confessarem. Punham-nas a 
pão e água e a polícia entrava lá por volta das 2 ou 3 da 
manhã para as interrogar. Olhe, confessavam tudo!”
Sobre o pelourinho, Laura Pacheco conta uma 
lenda: “Diziam que matavam os criminosos no Ou-
teiro da Forca e penduravam a cabeça deles no pe-
lourinho, que ainda está lá dentro da pousada”.
Lembra-se ainda da Câmara, “que funcionava den-
tro das muralhas, assim como a Guarda Republi-
cana e uma sala de ensaio de música”.
A mãe de Laura Pacheco era proprietária de uma 
pensão/restaurante onde está instalada agora a re-
cepção da Pousada D. Dinis: “Tivemos essa casa 
durante 30 anos mas fechámos quando quiseram 
fazer a pousada”.
Depois de ter terminado o negócio, Laura Pacheco 
nunca acabou com uma vida particularmente activa. 
Ainda hoje cuida de um quintal. De dia trata das 
batatas, couves, cebolas, feijões, árvores de fruto, er-
vilhas de cheiro, flores... e galinhas. À noite... ainda 
tem tempo para fazer bordados!

QUEM PEDIU ROJÕES
COM ARROZ DE 
SARRABULHO?

Vila Nova de Cerveira tem uma gastronomia tão 
rica e variada que é uma importante referência 
para milhares de espanhóis que todas as semanas 
atravessam o Rio Minho. Para eles, o bacalhau é o 
mais apreciado. O restaurante da Pousada D. Dinis, 
de livre acesso, serve bacalhau confeccionado de 
diversas formas, com destaque para o gratinado 
com maionese e puré de batata. O arroz de ma-
risco é também uma especialidade. A lampreia e 
o linguado são sugestões a ter em conta e o sável é 
referenciado de uma forma muito especial, porque 
dizem que é o símbolo do Rio Minho. Era a espécie 
básica, que tanto alimentava a comunidade pis-
catória como lhe servia de suporte económico. As 
mulheres dos pescadores vendiam o sável de porta 
em porta e chegavam ao fim do dia só com as partes 
menores do peixe: a cabeça, o rabo e as ovas. Para 
aproveitar as sobras, inventaram o agora tradicional 
e tão cobiçado Debulho de Sável.

A carne também é bastante elogiada em Vila Nova 
de Cerveira. Para os apreciadores de porco, os ro-
jões com castanhas e legumes é uma das principais 
sugestões. Frango na púcara e lombinhos de vitela 
são também algumas opções interessantes.
Ao nível das sobremesas, a Tijelada D. Dinis é uma 
especialidade. Trata-se de leite creme torrado com 
amêndoa, que faz as delícias dos apreciadores.
O restaurante da Pousada D. Dinis é um edifício 
moderno, construido de raiz dentro das muralhas. 
Dispõe de uma esplanada que tem uma vista privi-
legiada sobre o Rio Minho.
Mas quem deixar o centro da vila e se dirigir ao 
Monte da Senhora da Encarnação pode experimen-
tar também o Restaurante “Casa das Velhas”, situ-
ado no empreendimento turístico da Quinta das 
Mineirinhas. Além das especialidades da região 
pode desfrutar de uma paisagem deslumbrante.
Vila Nova de Cerveira distingue-se também por 
uma variada oferta ao nível de artesanato. Se o pas-
seio e as compras lhe abrirem o apetite tem também 
muitas adegas típicas à disposição. Os rojões à mi-
nhota com arroz de sarrabulho e a lampreia do Rio 
Minho são alguns dos pratos mais requisitados.

TERRA
DO VINHO VERDE

“Se o pão é o símbolo daquilo que o Homem pre-
cisa, o vinho é o símbolo da superabundância, da 
qual também temos necessidade...”  (Joseph Rat-
zinger)

Quando no séc. XII os monges de Cister trouxeram 
o vinho Alvarinho, por caminhos do Românico e 
de Santiago, não imaginavam o quanto ele seria 
apreciado actualmente. Vila Nova de Cerveira está 
situada na região do vinho verde. Os brancos Alva-
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rinhos, de cor amarela palha, são os mais pretendi-
dos. O Alvarinho “Palácio da Brejoeira”, consumido 
fresco, é muito solicitado para acompanhar uma 
refeição principal de peixe, marisco ou de carnes 
brancas.
A casta Trajadura dá também origem a um outro vi-
nho muito parecido com o Alvarinho mas com me-
nor grau alcoólico – “Muralhas de Monção”. Trata-
se de mais um vinho de qualidade da região, com 
bom corpo, aroma delicado mas menos intenso que 
o Alvarinho. O “Adega Cooperativa de Monção” é 
outra boa opção, tal como o “Adega Vinho Rolan”.
Há um outro vinho típico do Alto Minho que tem 
muita saída em Vila Nova de Cerveira. O “Vinhão 
Tinto”, um verde tinto da zona da Ponte da Barca, é 
uma boa surpresa.
Claro que também não faltam os melhores vinhos 
das diversas regiões do país. Quem preferir os ma-
duros não vai ter dificuldades em encontrar os re-
presentantes do Douro e Alentejo, por exemplo.

PREÇOS ESPECIAIS

A diária na Pousada D. Dinis é de 135 euros. Mas 
este preço é apenas uma referência, porque há vá-
rias maneiras de pagar menos. Existem muitas pro-
moções, campanhas e programas especiais. É só 
estar atento no endereço www.pousadas.pt.
O cartão “American Express”, por exemplo, propor-
ciona um desconto de 10% nas refeições e 20% no 
alojamento.
Quem possuir o “Cartão Pousadas” beneficia de 
um desconto de 25% e acumula pontos que podem 
até proporcionar, no futuro, uma estadia completa-
mente grátis.

LOCAIS DE INTERESSE

Castelo
Forte da Abadia
Casa dos Ninhos
Escavações romanas
Igreja da Misericórdia
Miradouro
O Cervo (situado no alto do Monte)
Caminha
Valença
Termas e Serra da Peneda/Gerês
Bom Jesus e Sameiro, em Braga
Viana do Castelo
Ponte de Lima
Ponte da Barca
Palácio da Brejoeira, em Monção
Melgaço
Paredes de Coura

PASSATEMPOS

Na Pousada
Jogos de mesa e snooker

Fora da Pousada
Passeios de barco a motor ou barcos a remos;
passeios pedestres (nos trilhos); passeios de bicicleta; 
passeios de carroça; passeios de motos 4x4 ou jipes.
Cavalos
Canoagem
Vela
Golfe
Pesca
Piscina

FESTIVIDADES

Bienal das Artes (17 de Agosto a 20 de Setembro)
Festival de Música (Paredes de Coura, 15 a 18 de 
Agosto)
Festas da Nossa Senhora da Agonia (Viana, 19 a 21 
de Agosto)
Feiras Novas (Ponte de Lima, 17 a 19 de Setembro)
Festa do Alvarinho e do Fumeiro (Melgaço, Abril de 
2006)
Festa da Coca (Monção, Maio de 2006)
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Vila Nova de Cerveira é a terra das bienais e a edi-
ção deste ano promete bater todos os recordes de 
promotores e visitantes. Segundo Henrique Silva, 
coordenador do certame, “a grande novidade, desta 
vez, é o convite às escolas superiores de arte e de-
sign e o alargamento da bienal a mais seis concelhos 
– os espanhóis de Tomiño e Tuy; e os portugueses 
de Valença, Monção, Melgaço e Paredes de Coura”.
A representação do Vale do Minho e região trans-
fronteiriça ficaram reforçadas e “a expectativa agora 
é ultrapassar em larga medida os 40 mil visitantes 
do ano passado”.
Esta 13.ª edição tem por tema “A relação da Arte 
com a Academia do Séc. XXI – Criatividade e Aca-
demismo”. Decorre de 20 de Agosto a 17 de Se-
tembro e “deverá contar com uma participação de 
estrangeiros na ordem dos 40%, designadamente 
espanhóis, porque também temos representações 
dos centros culturais de Madrid e Ayamonte”, revela 
Henrique Silva. 
Tradicionalmente, a Bienal “tem por objectivo de-
senvolver o turismo e fixar artistas nesta região. Por 
isso se chama a Vila Nova de Cerveira a terra das 
artes”, sublinha o director da Bienal.
Este ano, “fomos mais ambiciosos e pretendemos 
alargar as iniciativas culturais na região, formando 
um grupo que tenha uma política comum para mi-
nimizar os custos”.

Para Henrique Silva, “esta iniciativa vai permitir, no 
futuro, organizar actividades conjuntas, para obter 
uma polarização da cultura do Sul da Galiza e do 
Norte de Portugal”.
No fundo mantém-se a filosofia que presidiu à pri-
meira edição, em 1978. A Bienal de Cerveira “é 
um pólo de encontro e troca de experiências entre 
artistas, através de ateliers abertos em várias áreas, 
desde artes digitais, gravura, cerâmica, pintura e 
desenho, escultura e música, além de debates, con-
ferências e concertos programados para as noites de 
convívio”.
Será também organizado o II Congresso “Artech”- II 
Workshop Luso-Galaico de Arte Digital, na sequên-
cia do já realizado em Lisboa, no ano passado, na 
Faculdade de Ciências.

BIENAL ALARGADA PROMETE
RECORDE DE VISITANTES
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PROGRAMA DESTE ANO
No programa deste ano, a organização da Bienal 
procurou privilegiar exposições de índole educa-
tiva. Foram convidados, pelo comissário Américo 
Silva, designers cuja carreira marcaram a história 
da comunicação em Portugal; o comissário Miguel 
von Haffe seleccionou escolas de arte nacionais e o 
comissário Silvestre Pestana um Festival de artes 
gráficas da Eslovénia.

CONVIDADOS
MEDNARODNI GRAFICNI LIKOVNI CENTER – Ljubljana 
(Eslovénia) – Centro Internacional de Artes Gráficas – Ex-
posição de gravuras e intervenção em espaços públicos 
pelo comissário Silvestre Pestana.
ARTES DIGITAIS DA FACULDADE DE BELAS ARTES DE 
PONTEVEDRA – Apresentação dos trabalhos realiza-
dos nos cursos “inter(médios) - la matriz intangible” e 
“inter(médios) – inestabilidad, creación y cultura digital”, 
em 2004, ao abrigo do programa Interreg. Comissariado 
por Lola Dopico.
EXPOSIÇÃO DE DESENHO CONTEMPORÂNEO, pelo 
comissário Miguel von Haffe Perez.

CONCURSO INTERNACIONAL – Destinado a 
promover jovens talentos em todas as áreas artísticas, 
subjugado ao tema da Bienal.

CONVITE ÀS ESCOLAS DE ARTE  – Faculdade 
de Belas Artes do Porto, Centro Internacional de Artes 
Gráficas da Eslovénia, Escola Superior Artística do Porto, 
Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos, Arca 
de Coimbra, Universidade de Évora, Escola Superior 
Gallaeccia de Vila Nova de Cerveira, Escola Superior de 
Arte e Design das Caldas da Rainha, Faculdade de Belas 
Artes de Pontevedra e Universidade Católica.

ATELIERS de Gravura, comissariado por Dacos, Artes 
Digitais, por Henrique Richard, Cerâmica, por Álvaro 
Queirós, Pintura e Desenho, comissariado por Susana 
Bravo, Henrique do Vale e Conceição Conde.

COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS E DEBATES 
Agosto, às 18 horas.

Dia 24 – Dada-Zen, moderado por Eurico Gonçalves
Dia 27 – Congresso Artech, moderado por Adérito Marcos
Dia 28 – A linguagem dos novos “Média” e o seu enqua-
dramento académico – moderado por Henrique Silva
Dia 31 – Contemporaneidade/Academismo, moderado 
por Miguel Perez

VISITAS GUIADAS a todos os locais da Bienal, pelo 
comissário Eurico Gonçalves.

ESPECTÁCULOS DE DANÇA, MÚSICA E 
ARTES VIRTUAIS
Agosto, 22 horas.

Dia 20 - Rodrigo Leão
Dia 21 - Intervenção pelo artista Pedro Tudela
Dia 22 - Francisco Fanhais
Dia 23 - Sons de Saxo pelo artista Rui Azul
Dia 24 - Dança por Liana Rigon
Dia 25 - Vídeo Arte por Grupo Pedro Oliver
Dia 26 - Piano por Vitorino de Almeida
Dia 27 - Festa Medieval
Dia 28 - Festa Medieval
Dia 29 - Intervenção Digital pelo artista Luiz Girão
Dia 30 - Piano por Olga Prates
Dia 31 – Pintura ao vivo pelo artista Eurico Gonçalves

LIVRARIA, CENTRO DE ACOLHIMENTO 
Biblioteca Municipal

ATELIER CRIANÇAS, comissariado por Conceição 
Conde.



52 LAZER

MOÇAMBIQUE
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BAZARUTO
Obrigatório amar!

Colaboração da revista 
A PRÓXIMA VIAGEM
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RENDIDOS À BELEZA EVIDENTE DE UMA TERRA 

QUENTE E SELVAGEM, ATERRAMOS NESTE 

DESTINO COM A ETERNA ESPERANÇA DE EX-

PLORAR, AO ÍNFIMO PORMENOR, AS PECU-

LIARES FEIÇÕES DAQUELE QUE DIZEM SER UM 

DOS MAIS BELOS ESPAÇOS ECOLÓGICOS DO 

MUNDO. SEJAM BEM-VINDOS AO SUPRA- 

SUMO DA NATUREZA DIVINA: BAZARUTO.

Esta terra conta histórias de batalhas, derrotas de 
povos que, na sombra do azar, se viram incapacita-
dos de vencer os mais fortes, revela costumes vivi-
dos e tradições cumpridas, sonoriza uma miscelâ-
nea de ecos, provindos de tantas partes do Mundo, 
conjuga calor, ritmo, emoção e beleza, espelha a 
vontade de mergulhar num mágico oceano, reflecte 
o desejo de subjugação à esperteza inequívoca de 
uma Natureza pura, assente nas paisagens que so-
mos obrigados a amar. O limite do nosso olhar será 
talvez o horizonte que se parece situar no infinito 
da nossa alma. Atribuímos a culpa de tanto espectá-
culo à inevitável força da Natureza e agradecemos às 
potencialidades perfeccionistas das correntes marí-
timas. Ela nasceu por acaso; porém, não é por acaso 

que por ela nos apaixonamos de imediato. Consu-
mimos o verde da paisagem e com ele alegramos a 
visão tantas e tantas vezes. Longe vai o tempo em 
que estas pequenas ilhas eram local de castigo para 
muitos prisioneiros. Hoje em dia, são o idealismo 
puritano de um paraíso de sonho, caracterizado 
pelas diversas espécies raras de animais que nelas 
habitam, personificado nas linhas e nos traços que 
desenham a sua paisagem absolutamente fantástica 
e definido por uma sonorização pouco comum, que 
nos transmite a paz de espírito e a tranquilidade 
que nos ilumina o coração.

Texto: Cátia Matos (catia.matos@impala.pt)
Fotos: Gentilmente cedidas por Rani Resorts (www.raniresorts.com)
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As preciosidades são sempre um bom motivo para 
nos deslumbrarmos. Que o digam os nossos ante-
passados portugueses, que em 1700 paravam por 
estes lados à procura das tão famosas pérolas, abun-
dantes na região. Por ali ficaram e exploraram as 
ilhas ao máximo. Porém, antes deles já os árabes se 
apoderavam da zona, servindo esta como ponto de 
passagem para as suas rotas comerciais e base para 
os negócios de marfim e chifres de rinoceronte. 
As ilhas de Bazaruto são, actualmente, terras de 
pescadores, que se rendem à enorme riqueza ma-
rinha das suas águas e subsistem eficazmente com 
a pesca diária de marlim azul e outras espécies de 
peixes que abundam nos mares. Realmente, mais 
do que a beleza da paleta de cores que o oceano que 
rodeia este arquipélago consegue manter, a vida 
que nele habita realça-se eficazmente, fazendo deste 
destino uma verdadeira atracção para os pescadores 
de todo o Mundo. Mais do que isso... Os imensos 
recifes de corais apaixonam os mergulhadores e até 
mesmo os turistas se deixam embevecer pela imen-
sidão de beleza que sobressai deste espectacular fe-
nómeno. O que dizer da quantidade de espécies de 
aves que se podem vislumbrar? O seu som fica nos 
nossos ouvidos e é esta verdadeira “banda sonora” 
que nos faz ficar ainda mais atentos ao paraíso que 
nos preenche a alma. 

EM BUSCA DAS 
PÉROLAS DE SONHO

desenvolvimento, simples na sua economia, simples 
nas suas casas, mas muito complexo ao nível da 
fauna e da flora. Em 1971, as ilhas do arquipélago 
foram declaradas Parque Nacional e, a partir dessa 
altura, diversas organizações ambientais começa-
ram a manifestar interesse em proteger ao máximo 
esta terra moçambicana. A manutenção deste es-
tatuto acabaria por ficar a cargo da World Wildlife 
Fund For Nature, da South African Nature Trust e 
da Endangered Wildlife Trust. Para além de assumi-
rem a protecção ambiental da região, estas três or-
ganizações passaram a controlar a venda de peixe, a 
pesca tradicional e a vida selvagem. 
Todas as ilhas que constituem este arquipélago ofe-
recem excelentes condições para passar uma férias 
tranquilas, relaxantes e, simultaneamente, dinâ-
micas e divertidas. A Ilha de Santa Carolina é um 
desses exemplos. Um maciço rochoso idílico, preen-
chido por praias e recifes de coral. Antigamente era 
chamada Ilha Paradisíaca pelos turistas dos anos 
60. Os três quilómetros e meio de comprimento 
deste pedaço de terra estão preenchidos por um 
espectacular recife de coral, excelente para a prática 
de snorkeling. Infelizmente, hoje em dia, toda a ilha 
está dominada por uma enorme instalação hoteleira 
que em nada favorece a apreciação da Natureza pura 
que todo o local transmite. O cientista Paul Dutton 
tem vindo a sugerir que a monstruosidade do edi-
fício seja destruída em prol da protecção do recife. 
Porém, até hoje, ainda ninguém aceitou o desafio. 
À parte do desejo de uma construção favorável ao 
meio ambiente, Dutton queria igualmente prevenir 
a consequente divisão da ilha em duas partes, que 
poderá ser provocada brevemente e infelizmente 
pelas fortes correntes. 
A Ilha de Benguerra é a segunda maior ilha do 
arquipélago e situa-se a menos de um quilóme-
tro de Bazaruto. Este local é caracterizado pelas 
suas extensas dunas, pelos seus lagos interiores e 
as suas praias espectaculares. Conta a lenda que 
era aqui que os portugueses lançavam às águas os 
prisioneiros, deixando às correntes marítimas e aos 
crocodilos a escolha dos seus destinos. Benguerra 

COMO TUDO 
COMEÇOU
Pelas forças das correntes marítimas, Bazaruto nas-
cia há milhares de anos atrás. Pequenas formações 
de terra perfaziam este destino paradisíaco e eleva-
vam a Natureza ao seu mais alto nível. 
Bazaruto é um arquipélago simples, simples no seu 
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possui um total de 164 espécies de pássaros e uma 
original floresta indígena, próxima do ponto Norte. 
Realçam-se nesta zona os chalets de madeira do 
Benguerra Lodge. No ponto mais a Oriente da ilha 
situa-se o Martin Lodge. Relativamente à cultura 
da região, os dhows são o elemento mais vivo da 
cultura que enaltece a ilha. É também no Two-Mile 
Reef que poderá encontrar as melhores condições 
de mergulho em Moçambique, com coral corno 
de veado e diversos peixes tropicais. A sua piscina 
natural, superprotegida, denominada Aquarium, é 
uma tentação para os praticantes de snorkeling.
Poderá passear durante a tarde na Ilha de Maga-
ruque e observar centenas de flores coloridas ao 
longo de todo o canal. Na realidade, a ilha pos-
sui um canal, com uma grande profundidade, que 
corre pelas margens orientais e fornece excelentes 
condições para a prática de snorkeling e scuba di-
ving. Quase todas as tardes, os golfinhos passam a 
poucos metros da praia. Na era colonial, o hotel da 
ilha era muito popular, mas hoje em dia tem poucas 
condições. Se desejar visitar a ilha de dia, será fácil 
o acesso através de Benguerra ou de Vilanculos. 
Por fim, a Ilha de Bazaruto, a maior do arquipé-
lago, possui palmeiras que crescem nas suas mar-
gens. Sustenta imensas dunas e enormes lagos in-
teriores, que alojam uma diversidade de pássaros 
e até mesmo crocodilos. Ninguém sabe ao certo 
como é que estas criaturas chegaram até este des-
tino, mas provavelmente nadaram através do canal 
de Moçambique desde o continente. Até ao princí-
pio deste século, estas espécies tinham como com-
panhia hipopótamos, porém estes desapareceram, 
acabando por ser caçados pelos habitantes das ilhas. 
Outra atracção da ilha é o seu farol (construído pe-
los prisioneiros há cerca de 100 anos atrás), situado 
no ponto Norte e que serve de sinal luminoso aos 
inúmeros barcos que passam pelo canal, subindo 
a costa africana. Durante a Segunda Guerra Mun-
dial, os submarinos japoneses esperaram aqui pelos 
Aliados, tendo em vista derrotá-los. 

A MAIOR ATRACÇÃO

Estes são os recifes mais importantes do arquipé-
lago de Bazaruto. Na verdade, serão os que fazem 
deste destino um local verdadeiramente atractivo, 
evocando uma beleza única para todos os visitan-
tes, especialmente para os praticantes de activida-
des aquáticas:

Brindle Bass Ridge: Enorme recife com uma pro-
fundidade de 18 metros.

Potholes: Com uma profundidade de 12 metros, 
neste local só se pode mesmo mergulhar quando o 
mar está flat.

Manta Ray Reef: Recife calmo, com uma profundi-
dade máxima de 15 metros, possui espectaculares 
concentrações de anémonas. Este é igualmente fre-
quentado por tartarugas verdes. 

Rainbow Runner Reef: Este recife tem uma pro-
fundidade máxima de 25 metros, e é aqui que os 
mergulhadores se concentram para observarem o 
oceano. Possui também impressionantes acumula-
ções de árvores verdes e espectaculares corais.

Turtle Ridge: Profundidade de 14 metros, com tar-
tarugas e uma diversidade de peixes, tais como a 
barracuda.

Five Mile Reef: Situado no sudeste das praias de 
Bazaruto, este recife não é muito diferente do Two-
Mile Reef, pelo que acaba por não ser o favorito dos 
mergulhadores locais. Aqui já foram observados 
alguns tubarões Zambezi. 

Two-Mile Reef, uma pequena barreira com um ca-
nal entre Bazaruto e Benguerra. É particularmente 
conhecido pelas condições favoráveis ao snorkeling. 
Os mergulhos vão dos seis aos 21 metros. 
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NATUREZA ESPECTACULAR

Estes são os elementos que fazem deste destino um 
dos mais fantásticos a nível ecológico:
-  Cerca de 2000 espécies diferentes de peixes;
- 127 espécies de corais;
- Possui o maior recife costeiro a nível mundial;
- Quatro espécies de baleias e cinco de golfinhos;
- Todas as cinco espécies de tartarugas marinhas 
da zona oriental do Oceano Índico;

- Possui o maior número de dugongos da África 
do Leste, fazendo dessa área uma prioridade de 
conservação da vida marinha global;

- Crocodilos do Nilo podem ainda ser vistos nos 
lagos e piscinas naturais das ilhas;

- O arquipélago aloja ainda cerca de cinco espé-
cies de tartarugas marinhas do oceano Índico 
Oriental. São espécies em vias de extinção, com 
uma necessidade extrema de preservação. Anu-
almente, as tartarugas dirigem-se até às praias 
para se reproduzirem e os seus ninhos são ex-
tremamente vulneráveis aos predadores.

situada na costa do continente e, na verdade, está a 
tornar-se num lugar bastante reconhecido pelos via-
jantes porque, para além de ser o ponto de partida 
para as ilhas, sustenta igualmente praias fantásticas, 
uma vida nocturna bastante animada e excelentes 
acomodações que oferecem óptimas condições. An-
tigamente, Vilanculos estava dominada pelo Hotel 
Donna Anna, construído pelo magnata Leo Alves. 
Hoje em dia, apesar das suas más condições, poderá 
observar a nostalgia da sua passada glória e apreciar 
as espectaculares paisagens envolventes. Existem 
excelentes restaurantes na cidade, desde os cafés 
boémios aos mais luxuosos, com uma decoração 
requintada e um engraçado ambiente mourisco.
O outro local também importante é Inhassoro, 
uma pequena vila de pescadores bastante pacata. 
Os pescadores e um conjunto de velhos hotéis com-
põem o verdadeiro coração desta vila. O Hotel Seta 
é uma das melhores apostas hoteleiras da zona, 
situado sobre a praia, com uma excelente atmosfera, 
um ambiente tranquilo, boa comida e preços extre-
mamente acessíveis.

DHOWS

A presença árabe na região denota-se pela quanti-
dade de dhows que se podem vislumbrar no mar 
de Bazaruto. Dê uma volta nestas pequenas embar-
cações, tipicamente árabes, e descubra um pouco 
mais sobre este belo arquipélago.

ESPÉCIES RARAS

É na ilha de Bazaruto que podemos apreciar um 
animal raro, o chamado dugongo. A maior ilha do 
arquipélago possui o maior número de dugongos 
da África do Leste, fazendo dessa região uma área 
privilegiada no que concerne ao estatuto de preser-
vação da vida marinha global.

MAIS ATRACÇÕES

Na zona costeira de Moçambique situam-se estas 
duas localidades, que são a autêntica porta de en-
trada para o arquipélago de Bazaruto. É através 
destes dois pontos que nos fazemos transportar até 
ao reportado destino. A cidade de Vilanculos fica 
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GUIA DO VIAJANTE
ONDE FICAR
Indigo Bay Island Resort
Todos os quartos foram construí-
dos em função da Natureza envol-
vente. O resort oferece instalações 
de luxo. Cada noite a partir de 211 
euros por pessoa. Endereço: Indigo 
Bay, Ilha de Bazaruto, Moçambique.
Tel.: 0027 114 671 277.

Martin Lodge
Integralmente envolvido no am-
biente natural da zona, este hotel 
reflecte o luxo, assente nas ins-
talações e facilidades oferecidas 
aos seus clientes. Cada noite a 
partir dos 178 euros. Endereço: 
Ilha de Benguerra, Moçambique.
Tel.: 0027 125 432 134.

Pestana Bazaruto Lodge
Localizado em frente à praia, rode-
ado por jardins tropicais e situado 
na Reserva Natural de Bazaruto. 
Beleza, segurança e descontracção 
são as palavras-chave que descre-
vem esta estância. A partir dos 153 
euros por noite e por pessoa. En-
dereço: Rua da Sé, 114, Ilha de Ba-
zaruto, Caixa Postal 4376 Maputo, 
Moçambique.
Tel.: 002 581 305 000.

ONDE COMER
Os únicos sítios onde poderá sa-
borear uma refeição em Bazaruto 
cingem-se aos hotéis da zona. Os 
resorts têm restaurantes capa-
zes de satisfazer todos os gostos 
e mais alguns. É o caso do Ba-
zaruto Lodge ou do Indigo Bay.
  
CLIMA
Bazaruto goza de um clima tropi-
cal. As temperaturas variam entre 
os 16 ºC (no Inverno) e os 40 ºC 
(no Verão).
Positivo - Nos meses de Maio a 
Setembro... temperaturas frescas e 
clima menos húmido.
Negativo - Nos meses de Novem-
bro a Abril porque... o grau de pre-
cipitação é muito alto.

COMO IR
O avião será a opção mais viável. 
Pela Lufthansa, os preços de avião 
até Maputo rondarão os 1278 
euros + 191,31 euros de taxas de 
aeroporto. A TAP também efec-
tua voos com destino à capital 
moçambicana pelo preço de 1806 
euros + 148,12 euros de taxas de 
aeroporto. A partir de Maputo po-
derá utilizar as ligações feitas pela 
Sabine Air (tel.: 002 581 465 011), 
uma companhia aérea local que 
efectua voos até Bazaruto.

SAÚDE
Como precaução, deverá ir a 
uma consulta de medicina tro-
pical. As vacinas contra a febre 
amarela e a cólera são essenciais 
numa visita a este país.

INFORMAÇÕES
Moeda: 1 metical = 0,00004167 
euros.
Idioma: Português, embora se 
falem outros dialectos locais.
Fuso horário: + 2 horas do que 
em Portugal Continental.
Documentos: Passaporte e visto 
de entrada.
Religião: Indígena (50%), cris-
tianismo (30%), muçulmana 
(20%).

CUSTOS: 
Alimentação
Barato: entre 1 e 5 euros
Mediano: entre 5 e 10 euros
Caro: entre 10 e 15 euros
De luxo: acima dos 15 euros
Alojamento
Barato: entre os 5 e 25 euros
Mediano: entre 25 e 45 euros
Caro: entre 45 e 50 euros
De luxo: acima dos 50 euros

Consulado de Portugal em Ma-
puto: Av. Mao Tsé Tung, nº 519, 
Maputo; Tel.: 002 581 490 150

Embaixada de Portugal em Mo-
çambique: Av. Julius Nyerere, nº 
720, 4696, Maputo, Moçambi-
que; Tel.: 002 581 490 316

BAZARUTO
Obrigatório amar!
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

1 – QUALIDADE DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

1 – O CRN (Conselho Regional do Norte) recebeu do Di-
rector do Serviço de Anestesiologia do Hospital Senhora da 
Oliveira – Guimarães um pedido de auditoria à Unidade de 
Dor Crónica daquele Serviço, tendo nomeado para o efeito 
os Drs. Nelson Marçal e Luís Agualuza.
2 – Tendo recebido cópia da carta enviada ao Presidente do 
CNE da OM pelo Presidente do Colégio de Medicina Geral 
e Familiar onde é manifestada a intenção daquele Colégio 
de, face às queixas apresentadas por Maria Laura Teixeira, 
Assistente Graduada de Clínica Geral a exercer funções no 
Centro de Saúde dos Carvalhos, ir verificar in loco as con-
dições de exercício da Medicina naquele Centro de Saúde, 
decidiu o CRN pedir que essa verificação fosse estendida 
aos Centros de Saúde mais problemáticos do Norte do país 
(Doc. 1) e dar dessa solicitação conhecimento a todos os 
Médicos de Medicina Geral e Familiar (Doc. 2). 
3 – O Presidente do CRN, acompanhado pela Dra. Anabela 
Correia, Presidente do Conselho Distrital de Braga, face 
às notícias divulgadas pela Comunicação Social sobre 4 
casos de negligência médica, efectuou uma visita ao Centro 
de Saúde de Cabeceiras de Basto, após a qual foi emitido 
o Comunicado de Imprensa que se transcreve no Docu-
mento 3.
4 – O CRN recebeu cópia do abaixo assinado de 74 profis-
sionais do Centro de Saúde dos Carvalhos relativo à notícia 
do jornal Expresso de 16/04/2005 (Doc. 4).
5 – Assessorado pelo Coordenador da Comissão Regional 
Consultiva (CRC) para o SNS, Dr. Miguel Leão, o Presi-
dente do CRNOM reuniu com o Presidente da Entidade 
Reguladora da Saúde, Prof. Rui Nunes. O relatório dessa 
reunião consta do Documento 5.

2 – DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA

1 – O CRN recebeu, previamente à sua divulgação junto 
dos órgãos da comunicação social, a carta aberta ao CNE 
elaborada pelo Dr. Miguel Leão a propósito de uma re-
portagem na revista Sábado intitulada “Os 10 melhores 
médicos” (Doc. 6).

3 – FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS

1 – Por solicitação da Colega Isabel Antunes, o CRN 
apreciou a Norma de Serviço do IPO – Porto publicada 
no n.º 23 (19/05/2005) do Boletim Informativo daquela 
Instituição (Doc. 7) e decidiu enviar ao seu Director Clínico 
a carta que consta do Documento 8.
2 – O CRN deu a sua aprovação ao documento emitido 
pelo CNE sobre o Mapa de Vagas Carenciadas (Doc. 9).

4 – ACTO MÉDICO

1 – Em 2 de Junho o CRN promoveu uma Conferência 
de Imprensa para divulgar publicamente os resultados da 

consulta efectuada aos médicos inscritos na SRNOM 
sobre o texto proposto como projecto de Decreto-Lei 
relativo à definição de Acto Médico, como se destaca nas 
páginas 18 a 20 desta revista.
2 – A acompanhar o texto da referida proposta de pro-
jecto de Decreto-Lei, foi enviada aos médicos inscritos na 
SRNOM a Carta que consta do Documento 10.

5 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1 – A recentemente publicada Portaria n.º 491/2005, de 
24 de Maio, autoriza o Instituto de Gestão Informática e 
Financeira da Saúde a celebrar contratos-programa com 
os hospitais sociedades anónimas pela prestação de ser-
viços a utentes do Serviço Nacional de Saúde (Doc. 11).

6 – POLÍTICA DO MEDICAMENTO

1 – O CRN promoveu no passado dia 26 de Junho um 
debate sobre a venda de Medicamentos Não Sujeitos 
a Receita Médica em que estiveram presentes o Presi-
dente da SRNOM, Dr. José Pedro Moreira da Silva, o 
Dr. Miguel Leão, o Dr. Martins Soares e o Prof. Silva 
Leal, da CRC para o SNS, o Dr. José Pedro Nunes, da 
CRC para o Medicamento, bem como representantes 
da DECO, da Associação Nacional de Revendedores de 
Combustíveis, da União das Misericórdias Portuguesas 
e do Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia.
2 – A propósito da notícia do jornal Público de 6 de Maio 
“Farmacêuticos nem sempre vendem genéricos mais bara-
tos”, o CRN recebeu do Coordenador da CRC para o SNS,  
Dr. Miguel Leão, a carta que consta do Documento 12.

7 – ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS

A. ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1 – A reunião do CRN do passado dia 10 de Maio foi rea-
lizada na sede do Conselho Distrital de Braga.

B. ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1 – O CRN decidiu aprovar diversas obras de beneficia-
ção nas instalações da SRNOM (instalação de sistema de 
rega, drenagem do lago dos cisnes, parque infantil, etc.).
2 – O CRN aprovou os seus representantes nas Comis-
sões de Verificação de Idoneidades de Serviço (Doc. 13).
3 – Em resposta ao convite do Presidente da Comis-
são Instaladora, o Presidente do CRN aceitou integrar a 
Comissão Consultiva Externa da Escola de Ciências da 
Saúde da Universidade do Minho.
4 – O CRN fez-se representar pelo seu Presidente, José 
Pedro Moreira da Silva no debate “Segurança do Medi-
camento” realizado no âmbito da Comemoração do Dia 
Internacional do Enfermeiro, na Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Enfermeiros.
5 – O CRN fez-se representar na Sessão de Abertura dos 
II Temas Médicos “Tratar no Envelhecer”, realizados no 



dia 6 de Maio no Hospital Militar Regional n.º 1 – Porto, 
pelo Colega António Santa Comba.
6 – O CRN decidiu aceitar a proposta da empresa Opti-
mus relativamente a condições especiais para aquisição 
de telemóveis e de tarifário para médicos e seus familia-
res (ver página 72 - Benefícios sociais). 
7 – Realizou-se no passado dia 18 de Junho mais uma 
cerimónia do Dia do Médico, que incluiu a entrega do 
Prémio Daniel Serrão e do Prémio Corino de Andrade, e 
de Medalhas de 25 e 50 anos de inscrição na Ordem dos 
Médicos. A reportagem detalhada deste evento consta 
das páginas 22 a 26 desta revista.

C. RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS CONSULTIVOS 

1 – O CRN decidiu aprovar a proposta formulada pelo Co-
ordenador da CRC para o SNS, Miguel Leão, no sentido 
de que o CRNOM patrocinasse uma reunião conjunta 
entre aquela Comissão, a direcção do Colégio de Saúde 
Pública e a Associação Portuguesa dos Médicos de Saúde 
Pública com vista a elaboração de um documento sobre a 
questão referida no Programa do XVII Governo: “aumen-
tar a adesão às profissões de saúde pública” (Doc. 14).
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2 – Em resposta à solicitação da ARS-Norte, o CRN 
decidiu indicar os Drs. João Paulo Oliveira e António 
Manuel Neves Cabrita para integrarem a 1.ª Comissão de 
Verificação Técnica na área da Hemodiálise.
3 – Em nome da Direcção do Colégio de Especialidade 
de Pediatria, o seu Presidente, Dr. Jorge Amil, enviou ao 
Presidente do CRN uma carta lamentando a posição por 
este publicamente assumida sobre a decisão do Ministro 
da Saúde relativamente ao Centro Materno-Infantil do 
Norte (Doc. 15). 
4 – O CRN decidiu nomear os Drs. António Jorge Pene-
tra Baldaia e Serafim Miguel Sousa Barreto Guimarães 
para integrarem a 2.ª Comissão de Verificação Técnica 
na área da Hemodiálise.
5 – O CRN deliberou nomear o Dr. António Manuel 
Machado Henriques Carneiro e o Prof. Dr. Jorge Pires 
Maciel Barbosa para o Conselho Nacional Executivo 
para a Evidência em Medicina presidido pelo Prof. Dr. 
António Vaz Carneiro.

CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO TÉCNICO E PROFISSIONAL 
NO CENTRO DE SAÚDE DOS CARVALHOS

DOCUMENTO 1 
(04-05-05) 

Ex.mo Senhor 
Dr. José Maria da Silva Henriques 

Decidiu essa Direcção do Colégio de Medicina Geral e 
Familiar verificar as condições de exercício técnico e 
profissional no Centro de Saúde dos Carvalhos, reve-
lando uma salutar preocupação pela dignidade profis-
sional dos médicos que aí trabalham.

O Conselho Regional do Norte na sua reunião de 26 
de Abril de 2005 deliberou assim solicitar à Direcção 
do Colégio de Medicina Geral e Familiar que alargasse 
aquela iniciativa a todos os outros Centros de Saúde e 
Extensões da Região Norte em situação comparável à do 

Centro de Saúde dos Carvalhos, para que se possa actuar 
preventivamente, e apelar à tutela melhores condições 
e dignidade de trabalho que assim ficariam salvaguar-
dadas.

O Conselho Regional do Norte espera pois a melhor 
colaboração da Direcção do Colégio da Especialidade de 
Medicina Geral e Familiar, ficando a aguardar até ao fim 
do corrente ano o relatório em causa.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Regional

Dr. José Pedro Moreira da Silva

CARTA AO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE 
DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR  

Ex.mo Colega:

A Direcção do Colégio de Medicina Geral e Familiar co-
municou ao Conselho Regional do Norte que iria tomar 
a iniciativa de verificar as condições de exercício pro-
fissional no Centro de Saúde dos Carvalhos, revelando 
uma salutar preocupação pela dignidade profissional 
dos médicos que aí trabalham.

É do conhecimento formal ou informal do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos que existem 
muitos outros Centros de Saúde (e suas extensões) onde 
as condições de trabalho dos médicos são igualmente 
precárias.

Assim, deliberou o Conselho Regional do Norte solicitar 
àquela Direcção que alargasse aquela iniciativa a todos 
os outros Centros de Saúde da Região Norte em situação 
comparável à do Centro de Saúde dos Carvalhos.

DOCUMENTO 2
(06-05-05) 

CARTA AOS MÉDICOS DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR

O Conselho Regional do Norte espera pois a melhor 
colaboração da Direcção do Colégio de Medicina Geral 
e Familiar e, muito particularmente, dos Colegas Silva 
Henriques, Isabel Castro e Marlene Lemos, no sentido 
de, até ao fim do ano, poderem, graças ao conhecimento 
profundo da situação da sua Especialidade, correspon-
der à solicitação do Conselho Regional do Norte.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Regional

Dr. José Pedro Moreira da Silva
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O Conselho Regional do Norte e o Conselho Distrital de 
Braga da Ordem dos Médicos visitaram hoje (5.5.05) o 
Centro de Saúde de Cabeceiras de Basto no âmbito das 
notícias veiculadas pela comunicação social na última 
semana, referindo 4 óbitos ocorridos em circunstâncias 
que poderiam configurar negligência médica.

1.º) Podemos constatar que dos quatro casos referidos só 
dois foram atendidos naquele Centro de Saúde.

2.º) Um caso reporta-se a Fevereiro de 2003 e outro caso 
a Novembro de 2004.

3.º) Ambos os casos estão em processo de averiguações a 
cargo da Inspecção-Geral de Saúde.

DOCUMENTO 3
(05-05-05) 

CENTRO DE SAÚDE DE CABECEIRAS DE BASTO

4.º) Podemos pois assegurar que neste momento o Cen-
tro de Saúde de Cabeceiras de Basto e extensões mantêm 
o seu normal funcionamento, com uma prestação de 
cuidados permanente em grande parte devido a esforço 
suplementar do quadro clínico, insuficiente para a popu-
lação a seu cargo.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Regional
(Dr. J. P. Moreira da Silva)

A Presidente do Conselho Distrital de Braga
(Dra. Anabela Correia)

COMUNICADO DE IMPRENSA

DOCUMENTO 4
Exmo. Senhor Director do Jornal Expresso

No Jornal que V. Exa. superiormente dirige, na edição de 
16/04/05, na página 25, foi publicada urna peça jornalís-
tica com o título “Coro de Médicos acusado de prejudicar 
doentes”.

Porque o teor da notícia é absolutamente falso, os abaixo 
assinados pretendem exercer o direito de resposta res-
pectivo anexando o texto que pretendem ver publicado 
(art. 25.º, da lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro).

“O Centro de Saúde dos Carvalhos tem efectivamente 
um grupo coral, que é constituído não apenas por mé-
dicos, mas também por profissionais administrativos, 
enfermeiros e auxiliares. Este coro ensaia uma vez por 
semana no intervalo de almoço, ou seja fora do horário 
de serviço dos respectivos profissionais, ficando sempre 

todo o serviço assegurado. As consultas urgentes du-
rante esse período são garantidas por médicos que não 
integram o coro. Em nenhum caso estes ensaios prejudi-
caram sequer ao de leve o atendimento dos utentes.

Por isso, aquela notícia é absolutamente falsa e pelo 
que dela se depreende fundou-se em queixa de alguns 
profissionais de saúde que viram alteradas algumas 
das suas condições de trabalho no Centro de Saúde, em 
benefício da qualidade de atendimento dos utentes. Isto 
é, queixa que se baseou em interesses pessoais e que 
consubstancia uma vingança mesquinha que, oportuna-
mente, terá a resposta adequada.”

Os profissionais de Saúde do Centro de Saúde dos Carvalhos

CENTRO DE SAÚDE DOS CARVALHOS
ABAIXO ASSINADO DE 74 PROFISSIONAIS RELATIVO À NOTÍCIA DO 
JORNAL EXPRESSO DE 16/04/2005 

DOCUMENTO 5  
(12-05-05) A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

(SRNOM) manifestou o seu interesse em ter acesso aos 
relatórios elaborados pela Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS) relativos à avaliação das unidades de saúde loca-
lizadas no território de jurisdição da SRNOM. A ERS, 
manifestou a sua disponibilidade para anuir à solicitação 
da SRNOM.

A SRNOM solicitou formalmente à ERS que lhe fossem 
enviadas todas as queixas de utentes relativas à prática 
de actos médicos no território de jurisdição da SRNOM, 
tendo em conta as competências em matéria disciplinar 

do Conselho de Disciplinar Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. A ERS anuiu a este pedido da SRNOM.

A SRNOM deu formalmente conta à ERS de uma notícia 
do Jornal Tempo Medicina onde são mencionadas alega-
das práticas de discriminação negativa contra doentes 
com esclerose múltipla, no acesso às terapêuticas ade-
quadas nos Hospitais SA.

A SMOM apelou à intervenção da Entidade Reguladora 
da Saúde na avaliação de um relatório da Inspecção Geral 
de Saúde relativo a queixas de doentes onde, de acordo 

RELATÓRIO 

REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CRNOM, ASSESSORADO PELA 
COMISSÃO REGIONAL CONSULTIVA PARA O SNS, COM A ERS
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A PROPÓSITO DE UMA REPORTAGEM SOBRE OS ME-
LHORES MÉDICOS DE PORTUGAL

A Revista Sábado do dia 3 de Junho dedica a sua capa, 18 
páginas de texto e um desdobrável a cores, a uma repor-
tagem designada por “Os 10 melhores médicos”.

De acordo com aquela reportagem, após a realização de 
centenas de contactos foi escolhido um júri de 50 médi-
cos, de 10 especialidades, que elegeram o melhor médico 
de cada uma dessas especialidades.

Nos textos dedicados a cada um dos 10 médicos escolhi-
dos constam, em vários casos, os respectivos contactos 
bem como os preçários de consulta praticados por aque-
les médicos.

Na mesma reportagem existe um desdobrável a cores 
onde se encontra reproduzida uma fotografia de con-
junto dos 10 médicos escolhidos como os melhores, 
constando no verso do mesmo o anúncio às revistas 
“Máxima”, “Vogue” e “Go”.

Quem acompanha notícias sobre médicos não tem dúvi-
das que se trata de uma reportagem original, já que não 
recordo nenhuma situação em que um conjunto de 50 
médicos tenha realizado uma eleição destinada a esco-
lher os melhores especialistas e que a mesma tenha tido 
semelhante divulgação.

Como médico não tenho que apreciar o interesse ou a 
qualidade jornalística da reportagem em causa, ainda 
que o texto aponte para uma elevada correcção na forma 
como o seu autor conduziu a sua realização.

Relativamente aos colegas protagonistas da referida re-
portagem tenho a honra de conhecer muitos e de ser 
amigo de vários.

Contudo, considerando a relevância da mesma reporta-
gem, importa que todos os médicos portugueses, parti-
cularmente os 33000 anónimos que não mereceram o 
estatuto de júri ou de eleitos, tenham a possibilidade de 
proceder à divulgação da sua actividade profissional de 
modo eventualmente semelhante.

Neste contexto, venho publicamente solicitar ao Conse-
lho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos a emissão 
de um parecer que avalie a conformidade da participação 
dos médicos referenciados na reportagem da Revista 
Sábado com as disposições do Regulamento Geral so-
bre Publicidade, Divulgação e Expressão da Actividade 
Médica, publicado na Revista da Ordem dos Médicos de 
Março de 2002, para que a doutrina daí emergente seja 
universalmente praticada por todos os médicos em con-
dições de exercer legalmente a Medicina em Portugal.

Miguel Leão
Médico
Cédula Profissional 29126

com o relatado pela comunicação social, se regista um 
acréscimo de 43% nos Hospitais SA. A SRNOM aventou 
como hipóteses para esse acréscimo a aplicação do Pro-
tocolo de Manchester ou a modificação da composição 
das equipas de urgência com recurso a médicos tecnica-
mente não diferenciados. A ERS manifestou interesse em 
analisar esta situação.

A SRNOM e a ERS concluíram da importância da articu-
lação das intervenções da Ordem dos Médicos, da Enti-
dade Reguladora da Saúde e do instituto da Qualidade 
em Saúde no âmbito das respectivas competências.

A SRNOM apelou à intervenção da ERS no sentido 
desta entidade, nos termos definidos por lei, zelar pelo 
cumprimento uniforme e universal das regras de boas 
práticas definidas pela Ordem dos Médicos em todas as 
unidades de saúde. A ERS mostrou-se disponível para 
esta intervenção, solicitando que lhe fossem fornecidas 
todas as disposições aprovadas pela Ordem dos Médicos 
relativamente a normas de boa prática médica. A SRNOM 
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comprometeu-se a corresponder com brevidade a esta 
pretensão da Entidade Reguladora da Saúde.

A SRNOM manifestou a sua apreensão pelo conteúdo da 
legislação referente ao registo e inscrição das unidades 
de saúde na ERS, fortemente penalizadora da actividade 
médica exercida em regime individual. A ERS mostrou-
se disponível para recolher os contributos da SRNOM re-
lativamente a esta matéria e a enviá-los a Sua Excelência 
o Senhor Ministro da Saúde.

A SRNOM procurou inteirar-se da intervenção da ERS 
no que se refere à prática convencionada da especiali-
dade de Patologia Clínica na Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos tendo recebido a informação que este 
assunto se encontrava a ser analisado pela ERS e pela 
Autoridade da Concorrência.

O Coordenador da Comissão Regional Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde

Dr. Miguel Leão

“OS 10 MELHORES MÉDICOS”
CARTA ABERTA DE MIGUEL LEÃO AO CNE DA ORDEM DOS MÉDICOS



DOCUMENTO 7

63

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA FRAN-
CISCO GENTIL
Centro Regional de Oncologia do Porto, SA
Boletim Informativo número 23 / 2005
Data: 19/05/2005

DESMARCAÇÕES DE ACTIVIDADE CLÍNICA PRO-
GRAMADA

O enorme número de desmarcações de actividade clí-
nica programada (essencialmente consultas externas) 
provoca pesadas disfuncionalidades na actividade assis-
tencial e tem um elevado custo financeiro.

Por deliberação do Conselho de Administração de 11 
de Maio de 2005, determina-se que as ausências que 
ocorram em virtude de comissões gratuitas de serviço 
ou dispensas de serviço para participação em palestras 
ou conferências não sejam autorizadas se originarem 
desmarcações de actividade clínica programada. 

Assim, essas ausências só poderão ser autorizadas se 
for possível aos respectivos serviços assegurar toda a 
actividade programada pelos restantes profissionais do 
serviço dentro dos seus horários normais.

DESMARCAÇÕES DE ACTIVIDADE CLÍNICA 
PROGRAMADA NO IPO – PORTO
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Ex.mo Senhor Director Clínico do 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA FRAN-
CISCO GENTIL
Centro Regional de Oncologia do Porto, SA

Assunto: DESMARCAÇÕES DE ACTIVIDADE CLÍ-
NICA PROGRAMADA

O Conselho Regional do Norte teve conhecimento da 
Deliberação aprovada pelo Conselho de Administração 
dessa Instituição relativa às “Desmarcações de actividade 
clínica programada”, publicada no Boletim Normativo 
n.º 23/2005.

Em face do exposto, informo o Colega que este Conselho 
Regional requer que V. Exa. reaprecie os critérios de 

desmarcações da actividade clínica para atribuição de 
comissões gratuitas de serviço ou dispensas de serviço 
para participação em Palestras ou Conferências.

O Conselho Regional entende que aquela Deliberação 
equivale a obrigar os médicos a abrirem mão da possi-
bilidade de requererem comissões gratuitas de serviço 
e/ou dispensas, passando apenas a poderem frequentar 
Palestras e/ou Conferências em dias de férias.

Como sabe, a participação em Palestras e Conferências é 
absolutamente essencial à formação profissional e estão 
contempladas em diploma legal.

Com os melhores cumprimentos. 

O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva.

CARTA DO PRESIDENTE DO CRNOM AO DIRECTOR CLÍNICO
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O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médi-
cos expressa a sua desilusão relativamente ao mapa de 
vagas carenciadas publicado recentemente no Diário da 
República.
São questionáveis o número e a distribuição das vagas 
carenciadas, pelo que a Ordem dos Médicos solicita ao 
Ministério da Saúde a divulgação pública dos critérios 
que presidiram à sua definição e uma explicação coe-
rente para o facto de não serem abertas vagas para todos 
os jovens especialistas.
A estabilidade laboral e geográfica é essencial para o bom 
desempenho e dedicação do Médico, pelo que a Ordem 
dos Médicos apela para a definição de uma nova política 
de contratações.
As restrições de abertura de novos concursos para a fun-
ção pública não podem ser aplicadas aos Médicos, face às 
reconhecidas carências destes profissionais em muitas 
instituições de saúde.

A instabilidade profissional e a insuficiência de meios 
humanos são factores que afectam muito negativamente 
a produtividade das instituições de saúde.
Tem-se assistido ao paradoxo de, em algumas instituições 
de saúde, não serem renovados contratos com profissio-
nais indispensáveis, que depois têm de ser substituídos 
por outros que vão ser pagos em onerosas horas extraor-
dinárias, agravando os seus custos de funcionamento. A 
gestão inteligente do Serviço Nacional de Saúde obriga a 
uma equilibrada gestão de recursos humanos, o que nem 
sempre se tem vindo a verificar.
Assim, recordando que o grande capital de qualquer 
organização está nos seus recursos humanos, a Ordem 
dos Médicos recomenda ao Ministério da Saúde que en-
care com outro cuidado a colocação dos jovens Médicos 
especialistas, em defesa da qualidade dos cuidados de 
saúde prestados aos cidadãos e da própria efectividade 
de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.

VAGAS CARENCIADAS
DOCUMENTO EMITIDO PELO CNE SOBRE O MAPA DE VAGAS



SUMÁRIO: Autoriza o Instituto de Gestão Informática e 
Financeira da Saúde a celebrar contratos-programa com 
os hospitais sociedades anónimas pela prestação de ser-
viços a utentes do Serviço Nacional de Saúde
Com a transformação, em Dezembro de 2002, de 34 
hospitais em 31 sociedades anónimas de capitais exclu-
sivamente públicos, foi alterado o modelo de financia-
mento, que passou a basear-se, fundamentalmente, nos 
serviços prestados aos seus utentes.
Com este objectivo, na legislação que criou as referi-
das sociedades, prevê-se que o pagamento dos serviços 
prestados a terceiros terá como base os valores da tabela 
de preços em vigor e as condições fixadas nos contratos-
programa.
Por sua vez, nos contratos-programa estipula-se que a 
facturação dos serviços prestados num determinado mês 
aos utentes do Serviço Nacional de Saúde que não devam 
ser suportados por terceiras legal ou contratualmente res-
ponsáveis seja apresentada até ao dia 21 de mês seguinte 
e que os hospitais recebam mensalmente um adianta-
mento por conta dos pagamentos a efectuar, que será ob-
jecto de acerto de contas em 2006, de acordo com a dis-
ponibilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde.
Para fazer face a este normal desfasamento entre a re-
alização da despesa e a sua liquidação, torna-se neces-
sário assegurar as condições que permitam ao Instituto 
de Gestão Informática e Financeira da Saúde, a quem 
cabe outorgar os contratos com cada um dos hospitais 
sociedades anónimas, as indispensáveis condições fi-
nanceiras.

Nestes termos, em conformidade com o artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Fi-
nanças e da Saúde, o seguinte:
1.º – O Instituto de Gestão Informática e Financeira 
da Saúde fica autorizado a celebrar contratos-programa 
com os hospitais sociedades anónimas pela prestação 
de serviços a utentes do Serviço Nacional de Saúde até 
ao montante global máximo a repartir pelos diferentes 
contratos de (euro) 1.650.000.000.
2.º – Os encargos resultantes dos contratos-programa 
não poderão exceder, em cada ano económico, os se-
guintes valores: Em 2005: (euro) 1.206.228.174, o que 
corresponde aos montantes inscritos no Orçamento 
do Estado para 2005 e reportados aos hospitais trans-
formados em sociedades anónimas; Em 2006: (euro) 
443.771.826.
3.º – Os encargos decorrentes da presente portaria serão 
suportados por verbas adequadas do orçamento do Insti-
tuto de Gestão Informática e Financeira da Saúde.
4.º – A presente portaria entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação e produz efeitos a partir do dia 12 
de Março de 2005.

Em 26 de Abril de 2005.

O Ministro de Estado e das Finanças, 
Luís Manuel Moreira de Campos e Cunha. 
Pelo Ministro da Saúde, 
Francisco Ventura Ramos, Secretário de Estado da Saúde.
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CONTRATOS-PROGRAMA COM OS HOSPITAIS 
SOCIEDADES ANÓNIMAS 
PORTARIA N.O 491/2005 DE 24 DE MAIO

Ex.mo (a) Colega:

De acordo com o programa eleitoral com o qual fomos 
eleitos, é nossa intenção obter a promulgação de legisla-
ção relativamente ao ACTO MÉDICO.
Para a elaboração do projecto que agora submetemos a 
apreciação de todos os médicos do Norte, e sendo mani-
festamente impossível obter a opinião de todos, obteve-
se o contributo de colegas que, no passado, tiveram fun-
ções de máxima responsabilidade na Secção Regional do 
Norte, ou seja, os Ex-Presidentes do Conselho Regional. 
O Conselho Regional agradece por isso a colaboração 
dos Colegas António Meireles, Eva Xavier, Guimarães 
dos Santos e Miguel Leão.
Desta discussão interna resultou o projecto que lhe en-
viamos em anexo e que consta do seu Boletim de Voto.
A convocatória desta consulta aos médicos radica na 
convicção de que o Conselho Regional defenderá este 
projecto de legislação sobre o ACTO MÉDICO com le-
gitimidade acrescida se o mesmo for aprovado pelos 
médicos da Secção Regional do Norte.
Temos a convicção que a iniciativa referente à liberali-
zação da venda de medicamentos não sujeitos a receita 
médica realizada em Junho de 2004 foi decisiva para que 
o actual Governo, através do Primeiro Ministro e na sua 
tomada de posse, iniciasse o combate relativamente ao 
monopólio da venda de medicamentos.
Porque queremos mobilizar os médicos em torno deste 
projecto, entendemos que a posição que o Conselho 
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Regional vier a adoptar não deve estar condicionada por 
secretismos de opinião.
O projecto que lhe apresentamos, sendo diferente da-
queles que anteriormente estiveram em discussão, visa 
três objectivos:
1) Garantir a defesa dos doentes;
2) Definir o âmbito de acção médica;
3) Estabelecer a indispensável hierarquia de responsa-
bilidade decisória nas equipas de saúde.
É exactamente por causa destes três objectivos que não 
queremos uma qualquer definição de acto médico e que 
não estamos a sufragar um projecto de definição de acto 
de saúde, o qual seria seguramente diferente.
Não podemos prometer que este projecto venha a ser 
adoptado como posição final da Ordem dos Médicos ou 
que venha a ser consagrado legislativamente.
Apenas podemos assumir o solene compromisso que, 
caso este projecto venha a ser sufragado pelos médicos 
do Norte, como esperamos e desejamos, por ele nos ba-
teremos de acordo com as competências estatutárias que 
nos estão atribuídas.

POR ISSO LHE PEDIMOS QUE VOTE DE IMEDIATO 
ATRAVÉS DO ENVELOPE RSF QUE LHE É EN-
VIADO.

E QUE VOTE SIM.

O CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 
DOS MÉDICOS

CONSULTA REFERENTE À DEFINIÇÃO DE ACTO MÉDICO
CARTA ENVIADA AOS MÉDICOS DA SRNOM
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Com a perspicácia e a qualidade que caracteriza o jornal 
Público, particularmente das notícias das suas jorna-
listas que mais frequentemente tratam de assuntos da 
saúde (Joana Ferreira da Costa, Alexandra Campos e 
Catarina Gomes), este Jornal noticiou no dia 6 de Maio 
que “Farmacêuticos nem sempre vendem genéricos mais 
baratos”. Com a devida vénia às autoras (JFC e CG) vou 
resumir o artigo:
a) A notícia baseia-se no estudo do INFARMED “Mo-
nitorização de prescrição por Denominação Comum 
Internacional e aplicação da receita médica”.
b) O estudo revela que em 30% dos casos os farmacêu-
ticos optam por substituir o produto inicialmente pres-
crito por outro de marca em vez de um genérico.
c) O Ministro Correia de Campos afirma: 
– APESAR DA LEI OBRIGAR A DISPENSAR SEMPRE O GENÉRICO 

MAIS BARATO QUANDO O MÉDICO AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO, 

OS FARMACÊUTICOS NEM SEMPRE O FAZEM E CHEGAM MESMO 

A VENDER AO DOENTE O PRODUTO SEM MARCA MAIS CARO.

– QUE SE VERIFICA A NEGAÇÃO DO PRINCÍPIO LEGAL QUE 

OBRIGA O FARMACÊUTICO A DISPENSAR O MEDICAMENTO 

GENÉRICO MAIS BARATO (LEI 14/2000). 

– QUE O ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO É LEGÍTIMO MAS 

QUE ESSE PODER TEM VINDO A SER USADO, EM PARTE, PARA 

ACONSELHAR MEDICAMENTOS MAIS CAROS.

– O FARMACÊUTICO, NA SUBSTITUIÇÃO, ACABA POR SER SEN-

SÍVEL A DESCONTOS DE QUANTIDADE, QUE SÃO LEGÍTIMOS E 

PREVISTOS NA LEI.

Se tudo isto é verdade (ou seja que o Público não inven-
tou este estudo e que o Ministro da Saúde disse o que 
disse) importa concluir:

a) Que em 30% dos casos em que os médicos autorizam 
a substituição da sua prescrição por um medicamento 
genérico os farmacêuticos estão a violar a lei;

b) Que, quando o farmacêutico aconselha medicamen-
tos mais caros, está a aumentar a sua margem de lucro 
porque esta é tanto maior quanto mais caros forem os 
medicamentos;

c) Que, como há incentivos de quantidade, os farmacêu-
ticos podem escolher os genéricos de laboratórios que 
lhe oferecerem mais vantagens, isto é, os mais caros;

d) Que, se os laboratórios que oferecerem maiores incen-
tivos de quantidade forem aqueles que comercializam os 
genéricos mais caros, está encontrada a explicação para 
não estarem disponíveis nas farmácias os genéricos mais 
baratos.

Se os genéricos são iguais aos medicamentos de marca, 
se, por maioria de razão, todos os genéricos são iguais 
entre si, se tudo isto é verdade, quem fiscaliza as farmá-
cias? O INFARMED, a Inspecção Geral das Actividades 
Económicas? Ou será que estamos perante a história do 
Romeiro? Ninguém !!??
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«FARMACÊUTICOS NEM SEMPRE VENDEM GENÉRICOS 
MAIS BARATOS»
CARTA DO PRESIDENTE DA CRC/SNS, DR. MIGUEL LEÃO

Anatomia Patológica: António Franklim Ribeiro Ramos
Anestesiologia: Pedro José Pimenta Vasconcelos
Angiologia e Cirurgia Vascular: José Fernando Abreu 
Braga Nunes Teixeira
Cardiologia: Henrique José Cyrne Castro Machado 
Carvalho
Cardiologia Pediátrica: José Manuel Monterroso Nery 
Moreira
Cirurgia Cárdio-torácica: Fátima Maria Conceição Leite 
Sousa Neves
Cirurgia Geral: Filipe Alexandre Sá Santos
Cirurgia Maxilo-facial: Horácio Urgel Silva Monteiro Costa
Cirurgia Pediátrica: Maria Fátima Soares Costa Carvalho
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética: Edgardo 
Luís Azevedo Sá Malheitro
Dermatovenereologia: Maria Conceição Moreira Sousa 
Rosário
Doenças Infecciosas: João Manuel Rocha Cunha Seabra
Endocrinologia: Manuel Celestino Silva Neves
Estomatologia: João Geraldo Reis Correia Pinto
Farmacologia Clínica: José Pedro Lopes Nunes
Gastrenterologia: João Manuel Teixeira Rodrigues 
Carvalho

Genética Médica: Margarida Maria Fernandes Reis Lima
Ginecologia/Obstetrícia: Sónia Maria Nascimento 
Oliveira Sousa
Hematologia Clínica: Fernando Júlio Carvalho Príncipe
Imunoalergologia: José Manuel Ferraz Oliveira
Imunohemoterapia: Fernando Manuel Ferreira Araújo
Medicina Desportiva: Basil Valente Ribeiro
Medicina Física e de Reabilitação: António Pedro Pinto 
Cantista
Medicina Geral e Familiar: Fernando Ferreira Silva An-
drade e Maria Luciana Gomes Domingues Couto Carvalho
Medicina Intensiva: Rui Manuel Castro Seca
Medicina Interna: Luís Jorge Santos Granjeia
Medicina Nuclear: Maria Inês Ribeiro Amorim Dias Silva
Nefrologia: António Jorge Penetra Baldaia
Neurocirurgia: Mário António Leite Resende Martins
Neurofisiologia Clínica: Fernando Alexandrino Pei-
xoto Silveira
Neurologia: Ângela Eduarda Ferreira Sousa Silva
Neuropediatria: Célia Rosa Morais Barbosa
Neurorradiologia: Maria Luís Seixas Ribeiro Silva
Oftalmologia: Pedro Miguel Alves Moreira Menéres
Oncologia Médica: José Manuel Machado Lopes
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REPRESENTANTES DO CRNOM NAS COMISSÕES REGIONAIS 
DE VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DOS SERVIÇOS 
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Ortopedia: Nuno Paulo Alegrete Silva
Otorrinolaringologia: Carla Isabel Ferreira Pinto Moura
Patologia Clínica: Valquíria Maria Gita Costa Alves
Pediatria: Carla Maria Barreto Silva Sousa Rego
Pneumologia: Rui Manuel Leite Neveda Costa
Psiquiatria: Carlos Alberto Pereira
Psiquiatria da Infância e Adolescência: Maria Goretti 
Machado Dias

Radiodiagnóstico: Paulo Manuel Peixoto Conceição 
Vilares Morgado
Radioterapia: Carmen Dolores Peres Pinto Calçada 
Costa
Reumatologia: Maria Carmo Ramos Afonso
Saúde Pública: Manuel Gomes Afonso
Urologia: Avelino Manuel Fraga Ferreira

Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos

Reuniu, no passado dia 27 de Março de 2005, a Co-
missão Regional Consultiva para o Serviço Nacional de 
Saúde com a presença de todos os seus membros.
A CRC/SNS procedeu a uma análise genérica do Pro-
grama do Governo no que se refere à política de Saúde e 
áreas conexas.
A Comissão considera o Programa de Governo generica-
mente positivo, ainda que generalista. De entre os pontos 
positivos mais significativos destacam se:
– o compromisso de defesa do Serviço Nacional de Saúde 
a revogação da legislação referente aos cuidados de saúde 
primários;
– a preocupação pelo desenvolvimento dos cuidados de 
saúde continuados tendo em conta o envelhecimento da 
população portuguesa;
– o compromisso em não proceder à abertura de novos cur-
sos ou de novas escolas superiores, que, no nosso enten-
dimento, abrange novos cursos/faculdades de medicina.
Constata a Comissão que o Programa é vago no que se 
refere à avaliação de resultados em saúde, é omisso no 

que se refere à política de financiamento do SNS e é am-
bíguo no que se refere aos Hospitais SA.
A análise pontual do Programa de Governo, que tomo 
a liberdade de anexar para facilidade de consulta, será 
continuada em próximas reuniões e terá em vista aqueles 
aspectos que são susceptíveis de intervenção da Ordem 
dos Médicos.
Para já a Comissão analisou os pontos “Proteger / pro-
mover a Saúde” e “Plano Nacional de Saúde”. Sobre este 
último, no que se refere a “aumentar a adesão às profis-
sões de saúde pública”, a Comissão sugere a realização 
de uma reunião conjunta entre a CRC/SNS, a Direcção 
do Colégio de Saúde Pública e a Associação Portuguesa 
dos Médicos de Saúde Pública, sob o patrocínio do CR-
NOM, com vista à elaboração de um documento sobre 
esta matéria. A CRC/SNS fica ao dispor do CRNOM para 
organizar este encontro.

Com os melhores cumprimentos.

O Coordenador da CRC/SNS

Dr. Miguel Leão
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Ex.mo Senhor
Dr. José Pedro Moreira da Silva
Presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos

ASSUNTO: POSIÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS SO-
BRE O CENTRO MATERNO INFANTIL DO NORTE

Em nome da Direcção do Colégio de Especialidade de Pe-
diatria venho manifestar a maior estranheza e lamentar 
as declarações feitas à imprensa em nome do CRN sobre 
a decisão recentemente anunciada pelo Senhor Ministro 
da Saúde relativa ao Centro Materno-Infantil do Norte. É 
seguramente do conhecimento do CRN o teor da análise 
deste Colégio de Especialidade baseada em questões de 
princípio, de funcionalidade e de complementaridade 
dos recursos disponíveis. Esperaríamos ser consultados 
antes de ser expressa opinião pública sobre o problema, e 
que a mesma não se limitasse a discutir o tamanho deste 
ou daquele hospital como argumento de fundo.

A Direcção do Colégio de Especialidade de Pediatria tem 
consciência do seu papel de órgão técnico consultivo 
dos órgãos directivos da Ordem dos Médicos, mas por 

esse carácter técnico espera ser ouvido nas questões do 
seu âmbito. Na presente situação os seus membros não 
deixarão de intervir e fazer ouvir a sua opinião, assente 
em questões de princípio, em todas as oportunidades de 
intervenção pública.

Com os cumprimentos,

O Presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria,

Dr. Jorge Amil Dias 

DOCUMENTO 15
(28-04-05) 

PROGRAMA DO GOVERNO - PLANO NACIONAL DE SAÚDE
CARTA DO COORDENADOR DA CRC/SNS, MIGUEL LEÃO

CENTRO MATERNO INFANTIL DO NORTE
CARTA ENVIADA PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE 
DE PEDIATRIA, DR. JORGE AMIL DIAS
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Convocatória

Nos termos da alínea e) do Artigo 
10º do Regulamento das Secções de 
Subespecialidade e das Comissões 
de Competência e do Artigo 7º do 
Regulamento Geral dos Colégios das 
Especialidades, convoco os médicos 
detentores do título de Competência em 
Emergência Médica para a Assembleia 
Geral a realizar em Coimbra, no dia 23 de 
Setembro de 2005, pelas 15h00, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1) Informações;
2) Especialização em Medicina de 
Urgência
  • Conferência
  • Debate

Pela Comissão Técnica da Competência 
em Emergência Médica

O Presidente: Carlos Mesquita

ORDEM DOS MÉDICOS
COMPETÊNCIA EM EMERGÊNCIA MÉDICA

ASSEMBLEIA GERAL

II ENCONTRO NACIONAL

TRAUMA: 
UM FLAGELO DO SÉCULO XXI
Coimbra, 23 e 24 de Setembro de 2005
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos

COMPETÊNCIA EM EMERGÊNCIA MÉDICA

PROGRAMA

Dia 23.............................................................................................
9:00 h - 13:30 h  Mesa Redonda Nacional - Consensos em Trauma 
2005 (Abordagem no SAP; Abordagem pré-hospitalar; Redes de 
referenciação; Organização e resposta na Sala de Emergência; Esta-
bilização do traumatizado crítico; Transporte secundário de doentes; 
Sumário “Standards em Trauma” - Recomendações).
15:00h - 18:00h  Assembleia Geral da Competência em Emergência 
Médica (ver convocatória, ao lado).

Dia 24.............................................................................................
9:00 h - 12:10 h  Mesa Redonda Nacional - Síndromes Compartimen-
tais (na perspectiva da Medicina Intensiva; na perspectiva da Cirurgia 
Geral; na perspectiva da Neurocirurgia; na perspectiva da Ortopedia; 
na perspectiva da Cirurgia Vascular).
12:10h - 12:40h  Conferência: “Aspectos Médico-Legias do Trauma”.
12:40h  Sessão de Encerramento.

HOSPITAL DE S. JOÃO

Ana Rosa Machado da Costa
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia 
Assistente Hospitalar de Ginecologia e 
Obstetrícia

António Jorge Santos Almeida
Serviço de Medicina A
Assistente Hospitalar de Medicina Interna

Vítor Manuel Magalhães Devesa
Serviço de Cirurgia A
Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral

Artur Manuel Flores Fernandes
Serviço de Cirurgia A
Interno Complementar de Cirurgia Geral

Carla Rego 
Serviço de Pediatria
Assistente Hospitalar de Pediatria

DELEGADOS DA ORDEM DOS MÉDICOS NOS LOCAIS DE TRABALHO

HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO

Américo Dias Pereira
Serviço de Cirurgia
Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral

CENTRO HOSPITALAR DO VALE DO 
SOUSA

Carla Augusta Fernandes Rodrigues 
Freitas
Serviço de Cirurgia Geral
Assistente Hospitalar Eventual de Cirurgia 
Geral

Jorge Miguel Silva Ribeiro
Serviço de Ortopedia
Interno Complementar de Ortopedia

RELAÇÃO DOS MÉDICOS JÁ NOMEADOS PELO CONSELHO DISTRITAL DO PORTO 
PARA O TRIÉNIO 2005/2007

HOSPITAL DE VALONGO

Maria Helena Fernando Bessa
Serviço de Cirurgia
Directora de Serviço

HOSPITAL DA PÓVOA DE VARZIM 
(CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA 
– VILA DO CONDE)

António Carlos Besteiro Mexedo
Serviço de Cirurgia
Director de Serviço

HOSPITAL DA PRELADA

Aidé Lencastre
Serviço de Cirurgia Plástica, Reconstru-
tiva e Estética
Assistente Hospitalar Graduada

Decorre até 15 de Setembro o período de candidatura ao INBEV-BAILLET LATOUR 
HEALTH PRIZE 2006, atribuído pelo Fonds National de la Recherche Scientifique 
– Bélgica, no valor de 150.000 Eur., e que terá como tema “Immunity and Infectious 
Diseases”.

Mais informação em http://www.inbev-baillet-latour.be/.



cursos de verão para jovens em
escolas inglesas

(Julho/Agosto, 2 a 3 semanas)
Oxford Cambridge – Top Atlântico

Telf. 217 621 390
Fax. 217 621 399

www.topatlantico.com

parque biológico de gaia
(Actividades para jovens)

Telf. 227 878 120 ou 227 878 138
www.parquebiológico.pt

apcc – associação para a
promoção cultural da criança

Curso de Férias, Ateliers e Formação
Delegação Regional do Norte

Telf. 222 004 284

museu de serralves
Oficinas Temáticas e Cursos

Telf. 226 156 456
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Delfim Maia, 405 – 4200-256 Porto
Telef. 225070100 • Fax 225502547

a comissão de actividades culturais e de lazer da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos mantém, na con-
tinuidade do trabalho efectuado pela anterior equipa desta
àrea, as linhas orientadoras e programáticas a seguir descri-
tas. Este programa poderá acompanhar o seu trabalho dentro
das matrizes de cultura e lazer onde a dinamização, a ped-
agogia, a aquisição/expansão, a confrontação e clarificação
de conhecimento e de novos saberes poderão tornar possível
um melhor entendimento para uma vida saudável e de maior
qualidade, mantendo a Pessoa a sua dignidade e tornando-
se cada vez mais Pessoa.

Seguem-se algumas sugestões iniciáticas e diversificadas
respeitantes ao trimestre de Julho, Agosto e Setembro para
poder contribuir numa reorganização de estilos de vida. Os
princípios estão fundamentados numa Medicina antro-
pológica, ecológica e holística, modelo já utilizado desde
Hipócrates e de Galeno. Hipócrates, na sua obra “Ar, Água
e Lugares”, contempla estas matrizes para o bem-estar do
Homem/Pessoa.

Não esquecendo os avanços e a conquista da investigação
científica na saúde, e sempre de mãos dadas com as últimas
tecnologias, adiantamos, também, a informação de próximas
agendas da Comissão.
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domingo, dia 3
Vá ao final do festival
internacional de guitarra em
Santo Tirso.

parque de doñana
Sugere-se visita ao parque de doñana
no Outono (turismo ecológico no sul
de Espanha.
Refúgio do Lince Ibérico e da Águia
Real – riquíssimo em fauna e flora)
El Rocia – Telf. 959 443 808
Palácio de Acebron – Telf. 956 506 162

Como alternativa, pode fazer a rota
de d. quixote que percorre as três
províncias da região castelhano-
manchega: Ciudad Real, Cuenca e
Toledo
turismo de ciudad real
Telf. 926 216 486
www.castillalamancha.es

natação
Não esquecer o recomeço da
natação, do Jacuzzi e das massagens
para relaxamento de fim-de-semana,
sozinho ou com os filhos.

exposições

artemédica
De 8 a 29 de Setembro de 2005
realiza-se na SRNOM mais uma

Exposição de Arte Médica

quarta e quinta, dias 29 e 30
Pina Baush

(Dança no Teatro de S. Luís)

1ª semana
Sugestão de ocupação de tempos

livres e cursos de férias para os seus
filhos (dos 6 aos 17 anos)

2ª semana
Passeie e visite com o seu filho a

estação litoral da aguda
(Centro de Educação e

Investigação Ambiental), em Vila
Nova de Gaia, com 15 aquários

e com mais de mil habitantes das
60 espécies identificadas

Passeie e visite com o seu filho o
centro de educação ambiental

das ribeiras de gaia (Passeie
nos passadiços ao longo das

dunas, nas praias de Gaia)
Telf. 227 539 678

Compre um livro de férias para
crianças. Sugestões:
“descobrir a praia”

“descobrir as ribeiras”
“descobrir as poças de maré”

Autores: Mike Weber, Ana Ferreira
e Assunção Santos.

Edição Afrontamento.

sugestões para tempos livres

exposições

Exposição na leira,
em agra de baixo (inauguração

no dia 16 de Julho)

Exposições
periódicas em caminha, na

Galeria do Terreiro

Exposição de arte sacra, de
Esculturas e de Desenhos, no

Convento de S. Paio (Atelier do
Mestre José Rodrigues), em vila

nova de cerveira (decorre até
Outubro, com visitas guiadas)

Exposição periódica de
Antiguidades, Pintura e Escultura
na Galeria Maria Braga – Casa da

Azenha France, em vilar de
mouros

descobrir o gerês

sugestões 1ª e 2ª Semanas
Fins-de-semana ou férias no
Gerês. Turismo em espaço rural,
com a descoberta da natureza,
do património sagrado e profano,
gastronomia e tradições
percursos:
sidrós – Salamonde
(Posto de Turismo do Gerês.
Telf. 253 391 133)
Ponte de Misarela
Fojo do Lobo
herança imperial
(via romana de Braga a Astorga)
(Posto de Turismo do Gerês
Telf. 253 391 133)
rota de miguel torga
(Câmara Municipal das Terras de
Bouro)
informações:
Planalto, Turismo Ambiental
Campo do Gerês, Terras de Bouro
Telf. e Fax. 253 311 807
 www.planalto.com.pt
sugestões para pousar:
pousada santa maria de bouro
Telf. 253 371 970
pousada de são bento da
caniçada
Telf.253 647 190
casa do penedo da quinta do
negral
Telf. 253 640 352
Tlm. 917 630 088

praias do minho

sugestões 2ª a 4ª Semanas
Passe alguns dias das suas férias
pelas praias do minho
(Viana – Praia Norte; Afife –
Mariana e Bicos; Carreço – Paçô,
Âncora e Moledo)
informe-se em:
Posto de Turismo de Viana do
Castelo e de Caminha (solicite
visitas guiadas, informação sobre
feira local, exposições, romarias
e procissões)
viaje pelo rio minho em barco
fluvial (Náutica de Vila Nova de
Cerveira)
sugestões para pousar:
casa da eira de moledo
(Casa Mãe, com restauro de Siza
Vieira) Telf. 258 722 180
www.casadaeira.com
casa de esteiró (à entrada de
Caminha) Telf. 258 721 333
casa de leiras (Solar do século
XVII – Sobranceiro ao Rio Minho)
Telf. 258 921 299
Tlm. 919475014
hotel meira - Vila Praia d’Âncora
hotel porta do sol - Caminha

gosta de música?

Pode ir ao Festival de Salzburgo
que se realiza de 25 a 31 de

Agosto.

Informe-se sobre os concertos de
Verão na Casa da Música do Porto,
na Casa de Mateus em Vila Real,
e sobre o Festival de Música em

Sintra

Informe-se sobre os
festivais de rock:
Sunrise (Albufeira)

Sudoeste
Paredes de Coura

vá de férias!

Aventura, Sol, Mar, Montanha,
Campo…
(em grupo, em família ou
sozinho)

os dias são seus, e acontecem
conforme lhe apetece!

rotas
Sugerem-se rotas de
personagens de romance ou
rotas de alguns dos seus heróis...
Ou, através de uma peça de arte
que tenha em casa, viaje com
ela!

jogos de tabuleiro
Sugere-se para este mês jogos
de tabuleiro (nova redescoberta)
Descobridores de Catan
Guerra do anel
Warcraft

de férias…
Aos fins-de-tarde não se esqueça
 de passear na praia - sozinho,
com a família ou com amigos.
Durante o dia mergulhe no mar
e seja golfinho!

explorar o local de férias
Onde se encontrar a fazer férias,
vá a um Posto de Turismo e
recolha toda a informação sobre
a região (Passeios, Visitas,
Gastronomia, Feiras, Romarias,
Procissões e Desportos)

o minho…

turismo termal no minho

(mantém-se as sugestões
centradas no Minho)
Sugestão para fins-de-semana
ou para próximos dias de férias
(Outubro – turismo termal)

termas de caldelas (coração
do Minho de bosques verdes e
água cristalina)
www.termasdecaldelas.com
Telefone: 253 360 100 / 160
termas do gerês (entre lagos,
parques e pedras com história)
Site: www.aguasdogeres.com
termas de vizela
Site: www.termasdevizela.com
Telf. 253 480 360
termas de melgaço (entre as
margens encantadas do Rio
Minho)
Telf. 251 402 647
termas de monção
Telf. 251 649 440
termas das caldas das taipas
Telf. 253 577 898

Descubra não só a beleza
paisagística que enquadra as
nossas termas. Contemple
também toda a envolvência e
ritual ligado aos saberes
contemporâneos e ancestrais.

passeio por matas e bosques e
hotéis de sonho

Sugere-se uma estadia pelo
excelente Parque Hoteleiro das

termas do luso e da curia,
visitando também a mata do

buçaco e o seu belíssimo Hotel.
A gastronomia e os vinhos são de

grande prestígio e devem ser
saboreados.

Posto de Turismo do Luso
Telf. 231 939 133

Grande Hotel do Luso
Telf. 231 930 450

Palace Hotel da Curia
Telf. 231 510 300

Palace Hotel do Buçaco
Telf. 231 930 101

litoral encantado
parque natural do sudoeste
alentejano e costa vicentina.
Desde Almograve, com as suas
dunas douradas, encontramos

Odeceixe, harmoniosa com a sua
falésia, o seu rio e as suas belas

areias. Descobrimos, então,
Bordeira/Carrapateira. A Praia do
Amado é a última deste trajecto.

Sugere-se um passeio na orla
marítima do Concelho de Vila do

Bispo. Pode visitar a Praia da
Cordoama e do Castelejo, e dirigir-

se depois até à Ponta de Sagres.

onde pousar:
Pousada do Infante – Sagres

Telf. 282 620 240
Hotel Salema

Telf. 282 695 328
Pousada de Santa Clara

Telf. 283 882 250

informações:
Posto de Turismo de Vila do Bispo

Telf. 282 624 873

Açores (Eco-Turismo, Faial e Pico)
São Tomé e Príncipe
Cruzeiro às Ilhas Gregas, Istambul e Kusadasi, de 5 a 16 de Setembro (Cruzeiro ACP)
Canadá Ocidental e Cruzeiro no Alasca, de 10 a 24 de Julho.
México e Patagónia

viagem de férias - destinos de sonho

próximos aconteceres:

mini-curso sobre o “barroco português”, pelo Prof. Doutor
José M. Tedim. Dias 4, 12 e 19 de Outubro, das 21h às 22h, na
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
visita guiada “do barroco ao romântico”: Mafra e Sintra.
Dias 21, 22 e 23 de Outubro. Autocarro/Avião. Para mais
informações contactar a SRNOM. Telefone 225070100.

passeio a caminha e vila nova de cerveira com visita ao
convento e atelier do Mestre José Rodrigues (3 exposições
a decorrer) – 8 de Outubro.

passeio pedonal pela cidade do Porto (Passeio Romântico),
com o Dr. Hélder Pacheco – 15 de Outubro.

Realização de um Evento de Degustação
Realização de um Evento de Carácter Humanitário
Viagem pelo Românico

Ano de 2007, a dedicar a Garcia de Orta, com eventos de
carácter científico, social e cultural que abrangem o médico,
o cientista, o investigador, o filósofo, o artista e o humanista.
Possibilidade de uma viagem desde Castelo de Vide até Goa.

património natural
Vá a uma das últimas florestas

primitivas da Europa.
parque nacional de bialowieza

Polónia

Uma reserva no coração dos
Cárpatos Orientais.

parque nacional de bieszczady
Polónia

Mais de 350 mil hectares de um
cenário idílico. O melhor de todas
as paisagens naturais americanas.

parque nacional de olímpia
EUA

leitura

breve história de quase tudo
(histórias sobre a ciência)
Bill Bryson – Ed. Quetzal
os novos mistérios de sintra
(sete escritores em roda livre
inventam um romance
alucinante)
Ed. Oficina do Livro
a misteriosa chama da rainha
loana
(um romance ilustrado
surpreendente)
Umberto Eco – Ed. Difel
contos médicos
(o lado humano da medicina)
Vol IV e V
Ed. Padrões Culturais
a alma dos ricos
Agustina Bessa Luís
Ed. Guimarães
revista “tribuna da natureza”
Publicação trimestral

www.universia.pt
Universia - O portal dos

universitários

www.infoforum.pt
Infoforum - Centro de informação

www.aiesec.pt
Estágios profissionais

internacionais

informação on-line
para estudantes

festas e romarias
n. sª da agonia em Viana
(20-23 Agosto)
festas da cidade (Gualterianas)
em Guimarães (Agosto)
n. sª da peneda em Arcos de
Valdevez (6-7 Setembro)
n. sª dos remédios em Lamego
(8 de Setembro)
feiras novas em Ponte de Lima
(17-21 Setembro)

bienal de vila nova de
cerveira

Decorre até 17 de Setembro

bienal de vila nova de cerveira
De 20 de Agosto

a 17 de Setembro

comissão de actividades culturais e de lazer

à descoberta das cores e das formas

à descoberta do património (ambiental, arquitectónico e
humano)

à descoberta dos sons

viagem ao douro
dia 24
Saída às 9h e regresso às 21h
Viagem de barco, pequeno almoço,
Porto de honra, almoço e lanche.
Visitas várias.
Embarque no comboio em Pinhão com
regresso ao Porto.
95 euros

viagem ao douro – dia 24. navegando douro acima.
Saída às 9h e regresso às 21h.
programa: Viagem de barco, pequeno almoço, Porto de Honra, almoço e lanche.
Visitas várias. Embarque de comboio em Pinhão com regresso ao Porto.
Marcações até 15 dias antes da viagem. Máximo 45 pessoas. 95 euros.
contacto: Ordem dos Médicos SRN | Telf. 225 070 100

viagens

repúblicas e s. petersburgo*
De 3 a 13 de Julho

e de 19 a 30 de Agosto
Contemple a impressionante

riqueza histórica e cultural dos
países Bálticos.

escandinávia fabulosa*
De 18 a 28 de Julho

e de 1 a 11 de Agosto
Inclui um inesquecível cruzeiro
no Báltico e visita aos Fiordes.

* Viagens ACP

o minho…



cursos de verão para jovens em
escolas inglesas

(Julho/Agosto, 2 a 3 semanas)
Oxford Cambridge – Top Atlântico

Telf. 217 621 390
Fax. 217 621 399

www.topatlantico.com

parque biológico de gaia
(Actividades para jovens)

Telf. 227 878 120 ou 227 878 138
www.parquebiológico.pt

apcc – associação para a
promoção cultural da criança

Curso de Férias, Ateliers e Formação
Delegação Regional do Norte

Telf. 222 004 284

museu de serralves
Oficinas Temáticas e Cursos

Telf. 226 156 456
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Delfim Maia, 405 – 4200-256 Porto
Telef. 225070100 • Fax 225502547

a comissão de actividades culturais e de lazer da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos mantém, na con-
tinuidade do trabalho efectuado pela anterior equipa desta
àrea, as linhas orientadoras e programáticas a seguir descri-
tas. Este programa poderá acompanhar o seu trabalho dentro
das matrizes de cultura e lazer onde a dinamização, a ped-
agogia, a aquisição/expansão, a confrontação e clarificação
de conhecimento e de novos saberes poderão tornar possível
um melhor entendimento para uma vida saudável e de maior
qualidade, mantendo a Pessoa a sua dignidade e tornando-
se cada vez mais Pessoa.

Seguem-se algumas sugestões iniciáticas e diversificadas
respeitantes ao trimestre de Julho, Agosto e Setembro para
poder contribuir numa reorganização de estilos de vida. Os
princípios estão fundamentados numa Medicina antro-
pológica, ecológica e holística, modelo já utilizado desde
Hipócrates e de Galeno. Hipócrates, na sua obra “Ar, Água
e Lugares”, contempla estas matrizes para o bem-estar do
Homem/Pessoa.

Não esquecendo os avanços e a conquista da investigação
científica na saúde, e sempre de mãos dadas com as últimas
tecnologias, adiantamos, também, a informação de próximas
agendas da Comissão.
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domingo, dia 3
Vá ao final do festival
internacional de guitarra em
Santo Tirso.

parque de doñana
Sugere-se visita ao parque de doñana
no Outono (turismo ecológico no sul
de Espanha.
Refúgio do Lince Ibérico e da Águia
Real – riquíssimo em fauna e flora)
El Rocia – Telf. 959 443 808
Palácio de Acebron – Telf. 956 506 162

Como alternativa, pode fazer a rota
de d. quixote que percorre as três
províncias da região castelhano-
manchega: Ciudad Real, Cuenca e
Toledo
turismo de ciudad real
Telf. 926 216 486
www.castillalamancha.es

natação
Não esquecer o recomeço da
natação, do Jacuzzi e das massagens
para relaxamento de fim-de-semana,
sozinho ou com os filhos.

exposições

artemédica
De 8 a 29 de Setembro de 2005
realiza-se na SRNOM mais uma

Exposição de Arte Médica

quarta e quinta, dias 29 e 30
Pina Baush

(Dança no Teatro de S. Luís)

1ª semana
Sugestão de ocupação de tempos

livres e cursos de férias para os seus
filhos (dos 6 aos 17 anos)

2ª semana
Passeie e visite com o seu filho a

estação litoral da aguda
(Centro de Educação e

Investigação Ambiental), em Vila
Nova de Gaia, com 15 aquários

e com mais de mil habitantes das
60 espécies identificadas

Passeie e visite com o seu filho o
centro de educação ambiental

das ribeiras de gaia (Passeie
nos passadiços ao longo das

dunas, nas praias de Gaia)
Telf. 227 539 678

Compre um livro de férias para
crianças. Sugestões:
“descobrir a praia”

“descobrir as ribeiras”
“descobrir as poças de maré”

Autores: Mike Weber, Ana Ferreira
e Assunção Santos.

Edição Afrontamento.

sugestões para tempos livres

exposições

Exposição na leira,
em agra de baixo (inauguração

no dia 16 de Julho)

Exposições
periódicas em caminha, na

Galeria do Terreiro

Exposição de arte sacra, de
Esculturas e de Desenhos, no

Convento de S. Paio (Atelier do
Mestre José Rodrigues), em vila

nova de cerveira (decorre até
Outubro, com visitas guiadas)

Exposição periódica de
Antiguidades, Pintura e Escultura
na Galeria Maria Braga – Casa da

Azenha France, em vilar de
mouros

descobrir o gerês

sugestões 1ª e 2ª Semanas
Fins-de-semana ou férias no
Gerês. Turismo em espaço rural,
com a descoberta da natureza,
do património sagrado e profano,
gastronomia e tradições
percursos:
sidrós – Salamonde
(Posto de Turismo do Gerês.
Telf. 253 391 133)
Ponte de Misarela
Fojo do Lobo
herança imperial
(via romana de Braga a Astorga)
(Posto de Turismo do Gerês
Telf. 253 391 133)
rota de miguel torga
(Câmara Municipal das Terras de
Bouro)
informações:
Planalto, Turismo Ambiental
Campo do Gerês, Terras de Bouro
Telf. e Fax. 253 311 807
 www.planalto.com.pt
sugestões para pousar:
pousada santa maria de bouro
Telf. 253 371 970
pousada de são bento da
caniçada
Telf.253 647 190
casa do penedo da quinta do
negral
Telf. 253 640 352
Tlm. 917 630 088

praias do minho

sugestões 2ª a 4ª Semanas
Passe alguns dias das suas férias
pelas praias do minho
(Viana – Praia Norte; Afife –
Mariana e Bicos; Carreço – Paçô,
Âncora e Moledo)
informe-se em:
Posto de Turismo de Viana do
Castelo e de Caminha (solicite
visitas guiadas, informação sobre
feira local, exposições, romarias
e procissões)
viaje pelo rio minho em barco
fluvial (Náutica de Vila Nova de
Cerveira)
sugestões para pousar:
casa da eira de moledo
(Casa Mãe, com restauro de Siza
Vieira) Telf. 258 722 180
www.casadaeira.com
casa de esteiró (à entrada de
Caminha) Telf. 258 721 333
casa de leiras (Solar do século
XVII – Sobranceiro ao Rio Minho)
Telf. 258 921 299
Tlm. 919475014
hotel meira - Vila Praia d’Âncora
hotel porta do sol - Caminha

gosta de música?

Pode ir ao Festival de Salzburgo
que se realiza de 25 a 31 de

Agosto.

Informe-se sobre os concertos de
Verão na Casa da Música do Porto,
na Casa de Mateus em Vila Real,
e sobre o Festival de Música em

Sintra

Informe-se sobre os
festivais de rock:
Sunrise (Albufeira)

Sudoeste
Paredes de Coura

vá de férias!

Aventura, Sol, Mar, Montanha,
Campo…
(em grupo, em família ou
sozinho)

os dias são seus, e acontecem
conforme lhe apetece!

rotas
Sugerem-se rotas de
personagens de romance ou
rotas de alguns dos seus heróis...
Ou, através de uma peça de arte
que tenha em casa, viaje com
ela!

jogos de tabuleiro
Sugere-se para este mês jogos
de tabuleiro (nova redescoberta)
Descobridores de Catan
Guerra do anel
Warcraft

de férias…
Aos fins-de-tarde não se esqueça
 de passear na praia - sozinho,
com a família ou com amigos.
Durante o dia mergulhe no mar
e seja golfinho!

explorar o local de férias
Onde se encontrar a fazer férias,
vá a um Posto de Turismo e
recolha toda a informação sobre
a região (Passeios, Visitas,
Gastronomia, Feiras, Romarias,
Procissões e Desportos)

o minho…

turismo termal no minho

(mantém-se as sugestões
centradas no Minho)
Sugestão para fins-de-semana
ou para próximos dias de férias
(Outubro – turismo termal)

termas de caldelas (coração
do Minho de bosques verdes e
água cristalina)
www.termasdecaldelas.com
Telefone: 253 360 100 / 160
termas do gerês (entre lagos,
parques e pedras com história)
Site: www.aguasdogeres.com
termas de vizela
Site: www.termasdevizela.com
Telf. 253 480 360
termas de melgaço (entre as
margens encantadas do Rio
Minho)
Telf. 251 402 647
termas de monção
Telf. 251 649 440
termas das caldas das taipas
Telf. 253 577 898

Descubra não só a beleza
paisagística que enquadra as
nossas termas. Contemple
também toda a envolvência e
ritual ligado aos saberes
contemporâneos e ancestrais.

passeio por matas e bosques e
hotéis de sonho

Sugere-se uma estadia pelo
excelente Parque Hoteleiro das

termas do luso e da curia,
visitando também a mata do

buçaco e o seu belíssimo Hotel.
A gastronomia e os vinhos são de

grande prestígio e devem ser
saboreados.

Posto de Turismo do Luso
Telf. 231 939 133

Grande Hotel do Luso
Telf. 231 930 450

Palace Hotel da Curia
Telf. 231 510 300

Palace Hotel do Buçaco
Telf. 231 930 101

litoral encantado
parque natural do sudoeste
alentejano e costa vicentina.
Desde Almograve, com as suas
dunas douradas, encontramos

Odeceixe, harmoniosa com a sua
falésia, o seu rio e as suas belas

areias. Descobrimos, então,
Bordeira/Carrapateira. A Praia do
Amado é a última deste trajecto.

Sugere-se um passeio na orla
marítima do Concelho de Vila do

Bispo. Pode visitar a Praia da
Cordoama e do Castelejo, e dirigir-

se depois até à Ponta de Sagres.

onde pousar:
Pousada do Infante – Sagres

Telf. 282 620 240
Hotel Salema

Telf. 282 695 328
Pousada de Santa Clara

Telf. 283 882 250

informações:
Posto de Turismo de Vila do Bispo

Telf. 282 624 873

Açores (Eco-Turismo, Faial e Pico)
São Tomé e Príncipe
Cruzeiro às Ilhas Gregas, Istambul e Kusadasi, de 5 a 16 de Setembro (Cruzeiro ACP)
Canadá Ocidental e Cruzeiro no Alasca, de 10 a 24 de Julho.
México e Patagónia

viagem de férias - destinos de sonho

próximos aconteceres:

mini-curso sobre o “barroco português”, pelo Prof. Doutor
José M. Tedim. Dias 4, 12 e 19 de Outubro, das 21h às 22h, na
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
visita guiada “do barroco ao romântico”: Mafra e Sintra.
Dias 21, 22 e 23 de Outubro. Autocarro/Avião. Para mais
informações contactar a SRNOM. Telefone 225070100.

passeio a caminha e vila nova de cerveira com visita ao
convento e atelier do Mestre José Rodrigues (3 exposições
a decorrer) – 8 de Outubro.

passeio pedonal pela cidade do Porto (Passeio Romântico),
com o Dr. Hélder Pacheco – 15 de Outubro.

Realização de um Evento de Degustação
Realização de um Evento de Carácter Humanitário
Viagem pelo Românico

Ano de 2007, a dedicar a Garcia de Orta, com eventos de
carácter científico, social e cultural que abrangem o médico,
o cientista, o investigador, o filósofo, o artista e o humanista.
Possibilidade de uma viagem desde Castelo de Vide até Goa.

património natural
Vá a uma das últimas florestas

primitivas da Europa.
parque nacional de bialowieza

Polónia

Uma reserva no coração dos
Cárpatos Orientais.

parque nacional de bieszczady
Polónia

Mais de 350 mil hectares de um
cenário idílico. O melhor de todas
as paisagens naturais americanas.

parque nacional de olímpia
EUA

leitura

breve história de quase tudo
(histórias sobre a ciência)
Bill Bryson – Ed. Quetzal
os novos mistérios de sintra
(sete escritores em roda livre
inventam um romance
alucinante)
Ed. Oficina do Livro
a misteriosa chama da rainha
loana
(um romance ilustrado
surpreendente)
Umberto Eco – Ed. Difel
contos médicos
(o lado humano da medicina)
Vol IV e V
Ed. Padrões Culturais
a alma dos ricos
Agustina Bessa Luís
Ed. Guimarães
revista “tribuna da natureza”
Publicação trimestral

www.universia.pt
Universia - O portal dos

universitários

www.infoforum.pt
Infoforum - Centro de informação

www.aiesec.pt
Estágios profissionais

internacionais

informação on-line
para estudantes

festas e romarias
n. sª da agonia em Viana
(20-23 Agosto)
festas da cidade (Gualterianas)
em Guimarães (Agosto)
n. sª da peneda em Arcos de
Valdevez (6-7 Setembro)
n. sª dos remédios em Lamego
(8 de Setembro)
feiras novas em Ponte de Lima
(17-21 Setembro)

bienal de vila nova de
cerveira

Decorre até 17 de Setembro

bienal de vila nova de cerveira
De 20 de Agosto

a 17 de Setembro

comissão de actividades culturais e de lazer

à descoberta das cores e das formas

à descoberta do património (ambiental, arquitectónico e
humano)

à descoberta dos sons

viagem ao douro
dia 24
Saída às 9h e regresso às 21h
Viagem de barco, pequeno almoço,
Porto de honra, almoço e lanche.
Visitas várias.
Embarque no comboio em Pinhão com
regresso ao Porto.
95 euros

viagem ao douro – dia 24. navegando douro acima.
Saída às 9h e regresso às 21h.
programa: Viagem de barco, pequeno almoço, Porto de Honra, almoço e lanche.
Visitas várias. Embarque de comboio em Pinhão com regresso ao Porto.
Marcações até 15 dias antes da viagem. Máximo 45 pessoas. 95 euros.
contacto: Ordem dos Médicos SRN | Telf. 225 070 100

viagens

repúblicas e s. petersburgo*
De 3 a 13 de Julho

e de 19 a 30 de Agosto
Contemple a impressionante

riqueza histórica e cultural dos
países Bálticos.

escandinávia fabulosa*
De 18 a 28 de Julho

e de 1 a 11 de Agosto
Inclui um inesquecível cruzeiro
no Báltico e visita aos Fiordes.

* Viagens ACP

o minho…
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CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS

1 e 2, 8 e 9, 15 e 16, 22, 29 
e 30 Abril Curso Master In 
Business Strategy II

1 Abril Reunião Inter-Hospitalar 
do Norte de Pediatria

9 Abril Reunião Científica 
– Clínica de Radioterapia do 
Porto

14 Abril Reunião da Comissão 
Nacional da Luta Contra a Sida 
– Núcleo do Porto

20 Abril Colóquio da Associação 
Portuguesa de Deficientes

21 a 23 Abril Congresso 
Nacional de Anatomia Patológica

6 e 7, 13 e 14, 20 e 21 Maio  Curso 
Master In Business Strategy II

20 e 21 Maio Reunião 
Monotemática sobre Gravidez 
Múltipla / Gemelaridade

3 Junho Reunião Inter – 
Hospitalar do Norte de Pediatria

3 Junho Conferência “Ambiente 
e Saúde Respiratória” (Associação 
Nacional de Tuberculose e 
Doenças Respiratórias)

3 e 4 Junho Curso Master In 
Business Strategy II

3 e 4 Junho IV Master de 
Implantologia (Straumann)

8 Junho Reunião de Médicos 
Espanhóis (Centro de Saúde de 
Ponte da Barca)

14 Junho Reunião da Associação 
Portuguesa de Tabagismo

17 Junho Reunião da Direcção 
da Associação Médica de 
Desporto, Cultura e Laser

17 e 18 Junho CGC 
2005: Doenças Raras – 4th 
Internacional Alstrom Syndrome 
Medical

22 Junho Reunião de 
Consultadoria – Manual de 
Qualidade do Instituto de 
Qualidade em Saúde

2 Julho Curso Master In Business 
Strategy II

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

1 e 2, 8 e 9, 15 e 16 Abril Curso 
de Formação para Orientadores 
dos Internatos Médicos

1 e 2, 7 e 8 Abril 2ª Edição 04/05 
do Curso de Pós-Graduação 
“Gestão para Médicos” 
(Universidade Católica / Ordem 
dos Médicos, S.R.N.)

9 Abril Seminário de Integração 
Profissional aos Novos Internos

13 e 14, 20 e 21 Maio Curso 
de Segurança e Organização 
de Laboratórios (Ordem dos 
Médicos, S.R.N./S.R.Sul)

18 Junho Dia do Médico e 
Atribuição dos Prémios Daniel 
Serrão 2005 e Corino de Andrade 
2004

29 Junho Reunião de Trabalho do 
Conselho Nacional de Disciplina 
da Ordem dos Médicos

30 Junho e 2 Julho 2ª Edição 
04/05 do Curso de Pós-Graduação 
“Gestão para Médicos” 
(Universidade Católica / Ordem 
dos Médicos, S.R.N.)

ACTIVIDADES DE CULTURA 
E LAZER

Concertos

8 Abril Concerto pelo Tenor 
Carlos Guilherme

5 Maio Recital de Canto e Piano  
– Pedro Cardoso e Rui Soares da 
Costa

12 Maio Concerto original 
«Jovens Cantores Líricos», 
programado e organizado pela 
soprano Mónica Lacerda Pais

13 Maio Concerto de Piano 
Solverde Big Band

15 Maio Concerto de Música 
Clássica – Obras de J. Haydn,
L. Beethoven, F. Chopin, J. 
Brahms e S. Rachmaninov – Nuno 
Cernadas (piano), Francisco Reis 
(piano), Rui Pina e Daniel Pina 
(piano a 4 mãos)

29 Maio Concerto de Música 
Clássica – Obras de J. Haydn, F. 
Chopin, F. Doppler e A. Yashiro 
– Sérgio Leite (piano), Anabela 
Freire (flauta), Lígia Borges 
(flauta)

12 Junho Concerto de Música 
Clássica – Obras de F. Schubert e 
H. Dutilleux – Gonçalo Vasquez 
(piano), Marco Pereira (flauta)

15 Junho Concerto dos 
Laureados do I Concurso de 
Guitarra do Conservatória de 
Música do Porto

22 Junho Concerto pelo Grupo 
Coral da Póvoa de Varzim, 
organizado pela soprano Mónica 
Lacerda Pais

25 Junho Recital de Piano e 
Violino (Piano: Youri Popov; 
Violino: Nuno Soares) 

26 Junho Concerto de Música 
Clássica – Obras de J. S. Bach, 
J. Haydn, F. Liszt e J. Brahms 
– Jan Wierzba (piano), Ariana 
Znachonak (violino), Ianina 
Kmelik (violino), Carina Rocha 
(viola d’arco), Lydia Pinho 
(violoncelo)  

10 Julho Recital de Canto e 
Piano (encerramento oficial da 
Exposição Dali e os Surrealistas 
em Portugal) com Antonie 
Denygrová (soprano), João 
Merino (barítono) e Miguel 
Campinho (piano) 

11 a 16 Julho Master Class de 
Canto com a Professora checa 
Antonie Denygrová 

Exposições

1 a 29 de Abril Exposição de 
Pintura de Maria de Lurdes 
Carvalho

1 a 22 de Abril Exposição 
Colectiva de Pintura de  Almeida 
Teixeira e Matias Lima

5 a 31 de Maio Exposição do 
Mestre Adelino Ângelo

12 Maio a 17 Julho Exposição 
“Dali e os Surrealistas em 
Portugal”

Pedro Cardoso - Tenor
Rui Soares da Costa - Piano

Recital de Encerramento da Exposição 
«Dali e os Surrealistas em Portugal»
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VAI ACONTECER... 
REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

1 e 2, 21 a 23 Julho 2ª 
Edição 04/05 do Curso de 
Pós-Graduação “Gestão para 
Médicos” (Universidade Católica / 
Ordem dos Médicos, S.R.N.)

8 a 10, 29 e 30 Setembro e 1 
de Outubro 2ª Edição 04/05 do 
Curso de Pós-Graduação “Gestão 
para Médicos” (Universidade 
Católica / Ordem dos Médicos, 
S.R.N.)

OUTRAS REUNIÕES 

12 Setembro Reunião da 
Comissão Regional Consultiva 
para o Serviço Nacional de 
Saúde – Plenário de Médicos 
Especialistas em Medicina Geral e 
Familiar e de Saúde Pública (Salão 
Nobre do Centro de Cultura e 
Congressos, 21h30) 

ACTIVIDADES DE CULTURA 
E LAZER

Exposições

8 a 29 Setembro Exposição de 
Arte Médica

Exposições de pintura

1 a 13 Outubro Exposição de 
Almeida Teixeira (paredes do bar)

1 a 18 Outubro Exposição 
colectiva de Jorge Marques e Rui 
Lima (corredores)

14 a 31 Outubro Exposição de 
Graciete Pinheiro (paredes do bar 
e sala Braga)

18 a 31 Outubro Exposição de 
Paulo Renato Vieira (corredores)

III EXPOSIÇÃO DE ARTE MÉDICA
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
8 a 29 de Setembro 2005

Mais informações: 
www.nortemédico.pt

Destinada a divulgar e promover 
os “artistas médicos”, vai realizar-
se entre 8 e 29 de Setembro, no 
Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM, a III Exposição de 
Arte Médica.

Todos os  interessados em participar 
deverão inscrever-se na Secretaria da 
SRNOM (Sr. José Maria ou Sr. Vicente 
Brandão), até 19 de Agosto, indicando a 
área (pintura, escultura, fotografia, etc.) 
em que pretendem expor.

1 a 15 Novembro Exposição 
colectiva de João Alexandre e 
Cardoso Henriques (paredes do 
bar e sala Braga)

1 a 15 Novembro Exposição de 
Lúcia Amândio (corredores)

1 a 30 Novembro Exposição de 
Arte Contemporânea – Galeria 
Vera Lúcia. Obras de José de 
Guimarães, Cruzeiro Seixas, 
Mário Cesariny, Helena Abreu, 
Armanda Passos, entre outros. 
(Galeria e Átrio)



NOVOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 
ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM TEM VINDO A ACORDAR COM DIVERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. NA SEQUÊNCIA DAS LISTAS QUE 

TÊM VINDO A SER PUBLICADAS (VER NÚMEROS ANTERIORES DESTA REVISTA), SEGUE UMA LISTAGEM DE NOVAS EMPRESAS ADERENTES, E AL-

GUMAS ACTUALIZAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.

Hotel Tivoli Palácio de 
Seteais
Sintra
T: 226077905 (Dept. Comercial) 
Desc.: 40% 
Hotel Tivoli Tejo
T: 226077905 (Dept. Comercial) 
Desc.: 70%
Casa de Turismo Rural de 
Monsaraz 
Monte Alerta
www.montealerta.pt
Desc.: 20%

OFICINAS DE AUTOMÓVEIS

Auto Arca D’Água
Praça 9 de Abril, 193
4200 Porto
T: 228326502 • F: 228302246
 Desc.: variável entre 10% e 30% 

HOTÉIS

Hotel Louxo La Toja
 Isla de La Toja - Pontevedra
T: 986730200 • F: 986732791
hotel@louxolatoja.com 
Época alta: Desc.: 10%
Época média: Desc.: 15%
Época baixa: Desc.: 20%
GuestHouse
Rua Pêro da Covilhã, 345
4150-612 Porto
T: 226170656 • F: 226170657
345guesthouse@mail.telepac.pt
Desc. Semana: 15%

72 BENEFÍCIOS SOCIAIS

Uma mãe e uma criança do Bairro de Mumemo (Marracuene-Moçambique), onde 
já habitam 600 famílias desalojadas pelas cheias de 2001. A prova de que é possível 
ultrapassar todas as crises com perseverança, dedicação e solidariedade.
A determinação dos seus habitantes é um exemplo que apela ao que de melhor há 
em todos nós. 
Sabia que pode com o seu tempo, oferecendo-se como voluntário ou, com a sua 
ajuda financeira, apadrinhando algumas das suas infra-estruturas?
Junte-se ao grupo de voluntários que adoptaram Mumemo!

Cooperação com Moçambique.
Porque não. Um convite e um desafio.

Informe-se em:
http://mumemo.100free.com  e-mail: sodre.borges@sapo.pt

http://mz.web.pt   Telf.: 917208033


