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Colegas

Este editorial vai encontrar-vos em fim de Verão e 
consequente final de período de férias. Gostava de 
fazer um apanhado, em termos de balanço destes 
dois anos e meio de mandato.

O Conselho Regional do Norte esteve envolvido em 
múltiplos debates e posições públicas sobre diversas 
matérias, nomeadamente:

A lei sobre quem detém o processo clínico e a utili-
zação da informação genética.
A nova lei que cria as Unidades de Saúde Familiar.
A polémica criação da Entidade Reguladora da Saúde.
A problemática dos seguros de saúde e as relações 
das seguradoras com os médicos.
O choque informático na saúde pela perspectiva 
dos implementadores e dos médicos utilizadores.
A questão da gripe das aves e quais as soluções cria-
das para a combater.
O estatuto do medicamento versus as formulações 
homeopáticas.
Aplaudimos a medida que implementou a venda 
de medicamentos não sujeitos a receita médica em 
estabelecimentos que não farmácias.
Opusemo-nos às primeiras medidas tomadas no 
final de 2005 sobre as vagas especialmente caren-
ciadas, que obrigavam o interno a ficar no local 
mais anos para além do internato.
Promovemos uma ampla revisão do estatuto da OM 
no sentido de o tornar mais flexível e adaptado aos 
tempos modernos.
Apresentamos ao CNE uma proposta sobre definição 
de acto médico, sufragada pelos médicos do Norte.
Contestamos a política do medicamento e a confu-
são de conceitos que a integram.
Opusemo-nos à medida que visava implementar 
meios complementares de diagnóstico em farmácias.
Contestamos a aplicação de protocolos terapêuticos 
nos hospitais deixando o alerta de que poderia co-
arctar a liberdade de prescrição.
Opusemo-nos ao estatuto dos hospitais EPE nomea-
damente sobre a contratualização de meios externos. 
Aplaudimos a diversificação da propriedade das 
farmácias.
Contestamos a irregularidade das escalas do S.U.
Promovemos os standards mínimos nas equipes de 
urgências.

EDITORIALnortemédico

Contestamos a acusação sem provas de irregularida-
des na medicina convencionada, noticiada pela ERS.
Opusemo-nos à implementação das taxas de inter-
namento.
Contestamos juridicamente o diploma sobre as in-
compatibilidades do exercício profissional.
Protestamos sobre a nova lei de atestados médicos 
para os funcionários públicos.

Ouviram mais alguém contestar, opor-se, protes-
tar, elogiar ou promover discussões públicas?... 
Pois nós também não.

Do ponto de vista da relação inter-pares, promove-
mos 3 fóruns médicos com sindicatos e associações 
de médicos. Promovemos ainda 3 reuniões com 
especialistas de Medicina Geral e Familiar para dis-
cussão de temas pertinentes desta especialidade. 
Remodelamos o nosso site nortemedico.pt e atri-
buímos um e-mail a cada médico. Está também 
programado um fórum das profissões liberais com 
vista a negociar um protocolo conjunto de actuação.

Em termos sociais e culturais, tivemos jovens ar-
tistas médicos e não médicos, a “ArteMédica”, Sal-
vador Dali e os surrealistas, Adelino Ângelo, Raul 
Indipwo, Rogério Abreu, Urbano da Cruz, Santos 
Carvalho, Sobral Centeno, Helena Abreu, “Os Ami-
gos da Ponte Maria Pia”, artistas brasileiros da maior 
qualidade, a exposição de fotografia realizada pela 
Ordem dos Economistas..., e muitos outras realiza-
ções. Adicionalmente aconteceram regularmente 
dois eventos marcantes: um já é um clássico – a festa 
de Natal – que conta sempre com a participação de 
centenas de crianças; o outro, mais recente, mas 
igualmente um fenómeno social, a festa de S. João, 
que mais uma vez mobilizou centenas de médicos.

Não podemos dizer que fizemos tudo e fomos a 
todas, mas ainda assim orgulhamo-nos do trabalho 
até agora realizado.

Muito obrigado pela confiança que depositaram 
em nós.

J. Pedro Moreira da Silva

DOIS ANOS E MEIO DE MANDATO, UMA REVISÃO

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente da SRNOM
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ASSUMIU A LIDERANÇA DA SECÇÃO REGIO-

NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS HÁ 

DOIS ANOS E MEIO. EM JEITO DE BALANÇO, 

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA MOSTRA-SE 

SATISFEITO COM O TRABALHO REALIZADO, 

ENUMERANDO AS DIVERSAS ACTIVIDADES 

PROMOVIDAS EM NOME DOS INTERESSES 

DOS MÉDICOS. DESTE PERÍODO, O PRESI-

DENTE DA SRNOM LAMENTA O “BOICOTE” 

DO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO ÀS 

INICIATIVAS DO NORTE E CRITICA O BASTO-

NÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS PELA “AU-

SÊNCIA DE TOMADAS DE POSIÇÃO”. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

«NINGUÉM NOS PODE 
ACUSAR DE TERMOS ESTADO 
PARADOS»

JOSÉ PEDRO 
MOREIRA DA SILVA 

FAZ BALANÇO DE 
DOIS ANOS E MEIO 
DE PRESIDÊNCIA DA 

SRNOM
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(nortemédico) –  Depois de cerca de dois anos e 
meio a presidir à Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) que balanço faz?
(Moreira da Silva) – O facto de presidir ao Conselho 
Regional do Norte (CRN) deu-me a oportunidade 
de ter acesso a uma realidade diferente daquela 
que tinha enquanto elemento do CRN em anos 
anteriores. Penso que promovemos um conjunto 
de iniciativas muito interessantes, quer do ponto 
de vista interno, quer do ponto de vista político. 
Aplaudimos as medidas tomadas quando se justifi-
cou e criticamos quando assim achamos necessário. 
Apenas lamentamos que tivéssemos de andar a re-
mar contra a maré, nomeadamente contra os outros 
dois Conselhos Regionais [Centro e Sul] que, prati-
camente, se opuseram sempre às nossas propostas.

Mas depois das eleições de 2005, em que a lista 
vencedora do Norte foi a única a apoiar o can-
didato contra o Dr. Pedro Nunes, não estava à 
espera de um clima de conflitualidade?
Não. É verdade que cada um dos presidentes dos 
três Conselhos Regionais tinha um programa elei-
toral para cumprir. Eu tentei seguir o programa 
sufragado pelos médicos do Norte, mas sempre 
na expectativa de que fosse possível alcançar um 
consenso nacional. Posso dar um exemplo muito 
concreto. Promovemos uma sondagem escrita aos 
médicos do Norte sobre aquela que considerávamos 
que deveria ser a posição da Ordem sobre o Acto 
Médico. Obtivemos o maior número de respostas 
que alguma vez se conseguiu numa auscultação aos 
colegas, com 98 por cento dos médicos que votaram 
a manifestarem-se favoravelmente à nossa proposta. 
Perante este resultado, considero muito estranho 
que nenhum dos outros Conselhos Regionais tenha 
optado por seguir o mesmo caminho. Existem coi-
sas que não precisam ser inventadas, podem ser co-
piadas, quando são bem feitas. Na minha opinião, 
a auscultação aos médicos do Norte sobre o Acto 
Médico foi bem feita e se tivesse sido uma iniciativa 
de outro Conselho Regional, não hesitaria em co-
locá-la em prática. 

Mas o CRN apoiou iniciativas de outros Conselhos?
Recordo apenas o episódio do Verão do ano passado, 
quando o ministro da Saúde falou sobre os SAP e 
criticou os profissionais de saúde. Nessa altura, o 
presidente do CRC estava a substituir o bastonário 
e propôs fazer um comunicado, traduzindo a posi-
ção da Ordem. Apesar de achar que deveríamos ter 
sido mais contundentes relativamente ao assunto, 
nomeadamente através de uma conferência de im-
prensa, o CRN aprovou o manifesto proposto. Em 
contrapartida, todas as iniciativas tomadas a Norte 
foram postas de lado, nunca houve abertura para 

«TENTEI SEGUIR O PROGRAMA 
SUFRAGADO PELOS MÉDICOS 
DO NORTE»
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as implementar. Ao contrário do que o Dr. Pedro 
Nunes possa dizer, o CNE é que boicotou todas as 
iniciativas do CRN.
 
Todas as posições que foram sendo assumidas 
pelo CRN foram levadas a CNE?
Claro, mas houve vários assuntos que acabaram 
por ficar na gaveta. O caso do Acto Médico não foi o 
único. Um dos episódios mais gritantes prendeu-se 
com a revisão dos estatutos da Ordem dos Médicos, 
um processo que foi, aliás, despoletado pelo próprio 
bastonário. A SRNOM encetou esforços, formou 
uma comissão de trabalho, recolheu contributos 
de vários médicos, entre os quais o do ex-basto-
nário Dr. Gil Martins, e apresentou uma proposta, 
respondendo ao repto do Dr. Pedro Nunes. O bas-
tonário decidiu meter o projecto na gaveta, ainda 
não se percebeu bem porquê. Terá sido pelo facto 
da única proposta que recebeu ter sido do Norte? 
Não sabemos, porque também não nos foram da-
das quaisquer justificações. Tivemos outras situa-
ções. Recordo-me que quando protestamos contra 
a regulamentação dos hospitais EPE, o Dr. Pedro 
Nunes acabou por dizer que as questões que foram 
levantadas eram de menor importância.    

Desafiámos a Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS) a ser objectiva e a 
concretizar as suspeitas que lançou 
sobre a medicina convencionada. 
Contestámos as taxas dos interna-
mentos, pois consideramos que não 
tem qualquer cabimento e, mais 
recentemente, opusemo-nos ao de-
creto-lei sobre as incompatibilida-
des, por considerarmos que ficava 
à mercê das administrações a auto-
rização do exercício de funções no 
sector privado. Por fim, protestamos 
contra os atestados médicos para a 
função pública, porque considera-
mos que é irregular sobrecarregar 
ainda mais os médicos com um pro-
blema que não lhes diz respeito.

Pelas tomadas de posição que 
enumerou, considera que o basto-
nário não teve uma posição firme, 
quando era necessário?
As pessoas quando dirigem a Or-
dem devem estar nos cargos para 
bem dos médicos e para bem da 
saúde dos doentes. Não gostaria de 
fazer críticas, mas reconheço que o 
presidente da Ordem andou com-
pletamente alheado dos problemas 
da saúde em Portugal. Acordou 
mais ou menos agora, nos últimos 
meses, lembrando-se que havia um 
ministério e um ministro da saúde. 
Realmente é estranho que não se 
tenha manifestado anteriormente 
sobre as políticas que foram sendo 
tomadas, aplaudindo quando tinha 
de aplaudir e criticando quando fosse necessário. 
Este foi, talvez, o grande problema dos dirigentes da 
Ordem, concretamente do CNE. Não foram capazes 
de assumir posições. No Norte, fomos capazes. 

“NÃO SOU CAPAZ DE NÃO 
ASSUMIR POSIÇÕES SOBRE OS 
ASSUNTOS”

Não concorda com a ideia de que os médicos do 
Norte perderam prestígio?
Não. Basta ver aquilo que fizemos para concluirmos 
que os médicos do Norte tiveram sempre todo o 
apoio da Secção Regional e foi graças a algumas 
tomadas de posições que houve medidas que acaba-
ram por não seguir em frente.

Se tivesse de sair da SRNOM, saía satisfeito?
Saía, porque cumpri os principais objectivos a que 
me comprometi. Confesso que estou orgulhoso dos 
dois anos e meio que aqui estive. Fez-se muita coisa, 
tomou-se posição sobre muitas matérias e contamos 
com a ajuda preciosa do Dr. Miguel Leão. 

“AS NOSSAS POSIÇÕES NUNCA 
TIVERAM APOIO”

Considera que o bastonário desvalorizou sempre 
as posições do CRN?
Houve uma tomada de posições da nossa parte que 
nunca tiveram o apoio que deveriam ter tido. Desde 
aquelas em que reconhecemos que houve uma ati-
tude positiva por parte do Ministério da Saúde, até 
àquelas em que nos manifestamos contra. Durante 
os últimos dois anos e meio, tomámos posição so-
bre imensas matérias que dizem respeito aos médi-
cos. Aplaudimos o ministro quando foi anunciada 
a venda de medicamentos fora das farmácias, pois 
acreditamos que foi um passo importante para os 
doentes, bem como a decisão de acabar com o mo-
nopólio da propriedade das farmácias. Mas con-
testamos uma série de medidas que nos pareceram 
lesivas. Foi o caso do Estatuto do Medicamento que 
repudiámos, inclusivamente junto do Infarmed, 
porque os medicamentos homeopáticos e os da in-
dústria farmacêutica estavam sujeitos a controlos 
diferentes. Protestámos contra o protocolo assinado 
entre o Governo e a ANF relativamente à imple-
mentação dos meios complementares de diagnós-
tico nas farmácias e que, felizmente, nunca chegou 
a ser colocado em prática. Alertámos para o risco 
das directivas de controlo terapêuticos nos hospitais 
e que visava, essencialmente, menos liberdade de 
escolha na prescrição. Mostrámo-nos desfavoráveis 
às escalas dos serviços de urgência – que acabou 
por valer a pena, pois foi alterado –, e tivemos o cui-
dado de pedir os standards mínimos a todos os co-
légios de especialidade relativamente às equipas de 
urgência que enviámos para o ministro da Saúde. 
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Não tem qualquer receio de assumir que o Dr. Mi-
guel Leão esteve ao lado do Conselho Regional?
Nós somos um grupo que ao longo de vários anos 
se manteve coeso. É natural que, ao fim de algum 
tempo, tenha surgido uma amizade. Quando toma-
mos decisões e posições nas nossas vidas, trocamos 
ideias com os nossos amigos. O CRN ouviu várias 
pessoas, em diversas alturas. É óbvio que ouvimos 
também o Dr. Miguel Leão que sempre se mostrou 
disponível. 

O bastonário acusa-o de ter tomado posições in-
fluenciado pelo Dr. Miguel Leão, até porque diz 
que o Dr. José Pedro Moreira da Silva partilha 
opiniões do Dr. Pedro Nunes.
Acho que essa acusação é completamente gratuita. 
É verdade que tenho alguns pontos de opinião em 
comum com o Dr. Pedro Nunes. Mas existe uma 
coisa que não partilho. Não sou capaz de não tomar 
posição sobre os assuntos: ou sou a favor, ou sou 
contra. Não consigo ficar no limbo. O bastonário 
consegue. Tivemos sempre posição sobre os mais 
variados temas e assumimo-las quer no CNE, quer 
no Porto. É óbvio que o Dr. Pedro Nunes pode não 

ter gostado de algumas conferências de imprensa 
que realizamos. Paciência. Se cá estivermos e se o 
Dr. Miguel Leão for o próximo bastonário, também 
pode contar que a SRNOM irá ter posição sobre os  
diversos temas que se vierem a colocar.

“TIVEMOS MOMENTOS 
COMPLICADOS A PARTIR DO 
TERCEIRO MÊS DO MANDATO”

Qual foi o momento mais difícil do mandato?
Não consigo escolher um momento específico. A 
verdade é que a partir do terceiro mês de mandato, 
os restantes elementos do CNE colocaram-se ime-
diatamente contra nós. Tudo o que fazíamos ou es-
tava mal feito, ou era criticável, ou era para denegrir 
ou retirar protagonismo ao presidente da Ordem. 
Portanto, do nosso ponto de vista, tivemos sempre 
momentos complicados a partir do terceiro mês do 
mandato. Em termos de gestão interna, não há dú-
vidas de que a organização do Congresso Nacional 
de Medicina foi o período mais complexo. O tema 
– «Três décadas do SNS. Onde estamos? Para onde 



vamos?» – era muito abrangente e foi difícil reunir 
tanta gente. Felizmente, correu muito bem. 

Do ponto de vista dos médicos, quais foram as 
medidas mais positivas e menos positivas desta 
legislatura?
A mais positiva foi o abanão na Medicina Geral e 
Familiar. Era preciso fazer alguma coisa e o Mi-
nistério da Saúde fez. Agora vamos ter de avaliar 
o que correu bem e o que correu mal, mas ainda 
é prematuro fazer essa avaliação. Talvez dentro de 
um ano seja possível fazê-la. Uma das atitudes mais 
negativas de Correia de Campos prendeu-se com a 
receita médica. O ministro prometeu perante uma 
plateia de médicos, no Congresso Nacional de Me-
dicina, mudar a receita. Mas nunca mais o fez. Julgo 
que lhe ficou muito mal ter anunciado uma coisa e 
não a ter cumprido. 

Maria Belém, Manuela Arcanjo, Correia de Campos, 
Luís Filipe Pereira e, novamente, Correia de Cam-
pos. Cada ministro tem a sua maneira de estar, mas 
confesso que gostei mais de trabalhar com a Dra. 
Maria de Belém e com a Dra. Manuela Arcanjo, por-
que eram mais sérias naquilo que diziam. A «fase 
um», como costumo dizer, de Correia de Campos 
foi muito má. Agora, a «fase dois» tem sido menos 
má, mas não sabemos o que ainda pode acontecer. 
A verdade é que o mau tem-se vindo a revelar em al-
gumas atitudes que tem tomado ultimamente. Não 
sabemos onde vai parar. De qualquer das formas, 
acho que o início do seu mandato foi francamente 
melhor do que a primeira vez que passou pelo Mi-
nistério da Saúde. 

Acha que os médicos estão mais optimistas em 
relação ao futuro, do que estavam com o anteces-
sor de Correia de Campos?
Em algumas coisas não vejo diferenças entre um e 
outro. Vejo diferenças apenas algumas diferenças 
de estilo. Mas não gostei nada da ideia de imple-
mentar o controlo de ponto por impressão digital 
e a desconfiança que essa medida levantou na po-
pulação em geral, relativamente aos médicos. Por 
outro lado, considero que houve duas medidas que 
na teoria eram positivas, mas cuja aplicação prática 
foi desastrosa. O encerramento de maternidades e 
de Serviços de Atendimento Permanentes (SAP) era 
legítimo, se antes tivessem sido bem discutidas com 
as autarquias e com as populações locais. 

“QUANTO MAIS INFORMADOS 
ESTIVEREM, MELHOR OS 
MÉDICOS PODEM DECIDIR”

Para além das tomadas de posições políticas, de 
que forma é que o CRN defendeu os médicos?
Com uma série de debates que promovemos, dando 
a oportunidade a todos os médicos de se informa-
rem e tomarem posições em consciência. Desta-
cando apenas algumas das iniciativas que tomámos, 
lembro que promovemos um debate sobre a nova lei 
da Assembleia da República sobre a propriedade do 
processo clínico e da Informação Genética, sobre as 
USF, com o Grupo de Missão, debatemos o papel 
da ERS com o seu presidente, promovemos a dis-
cussão sobre a Gripe das Aves com especialistas da 
Direcção-geral de Saúde, sobre o Choque Informá-
tico na Saúde, sobre a Qualidade da Saúde... Nestes 
momentos, os médicos tiveram a oportunidade de 
colocar todas as questões que quiseram, de forma a 
formarem as suas próprias opiniões. 

Estes debates foram também uma forma de cha-
mar os médicos à Ordem?
Quanto mais informados estiverem os médicos, 
melhor decidem. Esse foi o objectivo da SRNOM. 
Tentámos informar os médicos, discutir os assun-
tos, trocar pontos de vista, para quando tivessem de 
optar, o fizessem com consciência. Acho que conse-
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“A «FASE DOIS» DE 
CORREIA DE CAMPOS TEM 
SIDO MENOS MÁ” 

Como tem sido a convivência com o ministro da 
Saúde, Correia de Campos?
Já faço parte dos corpos dirigentes da Ordem há 
nove anos e, por isso, já conheci vários ministros: 
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guimos o objectivo, pois em praticamente todos os 
debates tivemos casa cheia, o que atesta a importân-
cia e o interesse destas iniciativas. 

No início do seu mandato, alertava para a ne-
cessidade de haver uma maior humanização por 
parte dos médicos. Acha que volvidos dois anos 
e meio, os médicos são mais humanistas?
É impossível medir essa questão. No entanto, pela 
minha maneira de estar, até porque nunca deixei 
de ser médico, tentei sempre demonstrar que temos 
de ser humildes e explicar da melhor maneira que 
pudermos as situações aos doentes. Quanto mais 
informado estiver sobre o tratamento que tem, me-
lhor um doente sabe como aplicar as terapêuticas e 
melhor o médico consegue actuar. 

No início do mandato defendeu também uma 
maior descentralização da SRNOM, incenti-
vando a actuação das delegações distritais. Acha 
que esse objectivo foi alcançado?
Penso que sim. As relações mantidas com as delega-
ções distritais foram óptimas e tive a oportunidade 
de participar em várias iniciativas que foram sendo 
promovidas ao longo deste tempo. Braga, por exem-
plo, promoveu diversas actividades interessantes. 
Vila Real, por outro lado, terá já no início do pró-
ximo ano uma sede própria e com condições dignas 
para os médicos daquela região. 

“QUEREMOS QUE OS 
MÉDICOS SE SINTAM BEM NA 
ORDEM”

Para além da parte polí-
tica, houve preocupações 
a nível cultural e social 
por parte da SRNOM ao 
longo deste mandato?
Houve. Promovemos reu-
niões com os médicos de 
clínica geral e familiar, 
numa iniciativa que deno-
minamos «Chá em Famí-
lia» e fizemos três fóruns 
médicos do Norte com 
todas as associações, à 
excepção do Sindicato In-
dependente dos Médicos 
(SIM), e fizemos a remode-
lação completa do site da 
SRNOM. A par disso, fi-
zemos uma requalificação 
do parque imobiliário da 
Casa do Médico, desde a 

zona de hotelaria, passando pelos espaços verdes. 
Já a nível cultural, posso dizer que o Dr. Miguel 
Guimarães, responsável por esta área, excedeu as 
minhas expectativas, pela forma como dinamizou 
o Centro de Cultura e Congressos. Tivemos muitas 
e boas exposições. Ainda agora, estão a anunciar 
que o Porto recebe pela primeira vez a exposição de 
Salvador Dali. Esta grande mostra já esteve patente 
no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM em 
2005. Organizámos, por exemplo, aquela que foi a 
última exposição de Raul Indipwo, antes de falecer 
e ainda três edições da exposição Artemédica. Ti-
vemos uma exposição de grande nível com artistas 
portugueses e brasileiros. A Dra. Maria Vitória, por 
outro lado, promoveu acções muito interessantes, 
nomeadamente com os mais jovens, e os restantes 
elementos da Comissão de Actividades de Cultura 
e Lazer organizaram ainda concertos de bom nível. 
Finalmente, não podia deixar de destacar o trabalho 
da Dra. Fátima Oliveira que conseguiu organizar 
uma festa de S. João que se tornou um estrondoso 
êxito, dada a adesão dos médicos. 

Acha que desta forma os médicos acabam tam-
bém por sentir mais a sua Ordem?
Acho que a Ordem não é só disciplina, não é só téc-
nica. Também tem de ser lazer. Se esta é a Casa dos 
Médicos, eles têm de se sentir bem e têm de usufruir 
dela. É um sítio onde podem vir jantar, nadar e 
até brincar com os filhos no parque infantil. Neste 
contexto, e fazendo um balanço do meu mandato, 
considero que foi francamente positivo. Ninguém 
nos pode acusar de termos estado parados. ■
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“AS USF RECONHECEM O 
DESEMPENHO E PROMOVEM 
A AUTONOMIA”

HENRIQUE BOTELHO DE-

FENDE QUE DO SUCESSO 

DA REFORMA NOS CUIDA-

DOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

“DEPENDE O FUTURO DE 

UM SERVIÇO NACIONAL 

DE SAÚDE ASSENTE NOS 

PRINCÍPIOS E VALORES 

HUMANISTAS”. O COOR-

DENADOR DA EQUIPA RE-

GIONAL NORTE DE APOIO 

À MISSÃO PARA OS CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS ARGUMENTA, CONTUDO, QUE 

“ENCONTRAR MELHORES ALTERNATIVAS 

E SOLUÇÕES LEVA TEMPO”, DESIGNADA-

MENTE PORQUE TEM HAVIDO UMA PRE-

OCUPAÇÃO EM “EVITAR RUPTURAS”. EM 

ENTREVISTA À NORTEMÉDICO, O RESPON-

SÁVEL EXPLICA DE QUE FORMA ESTÁ A SER 

CONDUZIDA ESTA REFORMA. 

HENRIQUE BOTELHO

Henrique Botelho é especia-
lista em Gestão de Serviços 

de Saúde e assume, actualmente, 
o cargo de coordenador da Equipa 
Regional Norte de apoio à Missão 
para os Cuidados de Saúde Primá-
rios. Paralelamente, este médico de 
família é ainda o director do Centro 
de Saúde de Terras de Bouro, no 
distrito de Braga. 

HENRIQUE 
BOTELHO, 
COORDENADOR 
DA EQUIPA 
REGIONAL 
NORTE DE APOIO 
À MISSÃO PARA 
OS CUIDADOS 
DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS

(nortemédico) –  Acredita que a criação das Unida-
des de Saúde Familiares (USF) são uma segunda 
revolução nos cuidados de saúde primários?
(Henrique Botelho) – Tenho alguma difi culdade em 
estabelecer um número de ordem. Os cuidados de 
saúde primários têm experimentado momentos re-
levantes, desde aquela que poderemos considerar 
como a data do seu arranque: 1971. Seguramente, 
1982 foi outra data importante através da criação 
da Carreira Médica de Clínica Geral, assim como 
os anos de 1998 e 1999 se destacaram pelo apareci-
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mento da legislação responsável pelos RRE e pelos 
denominados CS de 3.a Geração. Esta última, muito 
embora nunca tenha sido verdadeiramente imple-
mentada, lançou a ideia e as bases para a criação 
das Unidades de Saúde Familiar. A “revolução” de 
que fala, e à qual assistimos no momento presente, 
consubstancia-se na construção de um modelo de 
prestação de cuidados de proximidade, fundado 
numa lógica organizacional que rompe com o mo-
delo burocrático vigente de “comando-controle”. 
Trata-se de fazer com que as ideias se materializem 
em estruturas palpáveis, em modelos de funciona-
mento mais adequados aos novos desafios e exigên-
cias dos cidadãos e dos profissionais. Trata-se ainda 
de conseguir integrar estas unidades prestadoras 
de cuidados – muito simples na sua organização 
e autónomas do ponto de vista técnico, funcional 
e organizativo –, num modelo integrado em rede 
que assegure a coesão e viabilidade das mesmas: 
os novos Agrupamentos de Centros de Saúde. As 
organizações intermédias de gestão e o conjunto 
de estruturas destinadas a assegurar os serviços 
de apoio técnico e logístico às USF têm tão só de 
garantir e desenvolver estas sinergias. Não podem 
ser obstáculos. Resumidamente, é nesta “revolução” 
que acredito firmemente. Os cuidados de saúde pri-
mários encerram enormes potencialidades criativas 
através do seu saber acumulado e dos profissionais 
que lhe dão corpo e não existe nenhuma contradi-
ção entre estes e os cidadãos-utentes. Do sucesso 
desta operação depende a coesão e o futuro de um 
Serviço Nacional de Saúde assente nos princípios e 
valores humanistas que importa preservar.

O número de USF a funcionar actualmente en-
contra-se aquém do esperado. Há questões buro-
cráticas a mais neste processo? 
Não lhes chamaria “questões burocráticas”. São di-
ficuldades esperadas e próprias de uma realidade à 
qual não podemos fugir e que é a nossa. Neste mo-
mento, o número de USF concretizadas a nível na-
cional corresponde a cerca de 38 por cento das can-
didaturas apresentadas à Missão para os Cuidados 
de Saúde Primários (MCSP). Evidentemente que to-
dos gostaríamos que esta taxa fosse superior. Então 
quais são os constrangimentos? O que impede que 
as intenções se materializem? Essencialmente as 
mobilidades envolvidas nos projectos apresentados 
e a falta de instalações adequadas. Mas encontrar as 
melhores alternativas e soluções leva algum tempo. 
Tem havido uma enorme preocupação da MCSP e 
das ARS em evitar rupturas que poderiam surgir 
por via de mobilidades decididas extemporanea-
mente, sem rigor e sem a preocupação de que as 
mesmas correspondam a ganhos assistenciais. Por 
outro lado, a concretização de uma USF obriga à 

existência de instalações estandardizadas e equipa-
mentos mínimos obrigatórios. Há unidades novas 
em construção, obras de requalificação e adaptação 
em curso, procura de espaços para alugar e projec-
tos em estudo para novas unidades a construir de 
raiz. 

Esta situação pode vir a defraudar as expectati-
vas dos profissionais de saúde?
Compreende-se que, em alguns casos, possa exis-
tir algum sentimento de frustração por parte dos 
profissionais envolvidos, mas a verdade é que as 
dificuldades têm vindo a ser ultrapassadas e com 
ganhos demonstráveis. Há, pois, que saber trans-
formar estes constrangimentos em oportunidades 
e investimento.

MEIA CENTENA DE USF A 
FUNCIONAR NO NORTE ATÉ 
AO FIM DE 2007

Actualmente, quantas USF estão a funcionar no 
Norte? Há ideia de quantas podem estar em fun-
cionamento até ao final do ano?
Neste preciso momento [22 de Junho], na Região 
Norte existem 25 USF em funcionamento, o que 
corresponde a 38 por cento das candidaturas vali-
dadas. Dentro de dias teremos mais uma em fun-
cionamento e poderemos atingir, se tudo correr 
conforme previsto, 50 a 54 até ao final do ano.

Pensa que o princípio da autonomia técnica pode 
estar ameaçado, uma vez que se prevê que a va-
lidação da prescrição por parte do coordenador 
da USF?
De forma alguma. Os médicos trabalham nas USF 
respeitando o princípio da sua autonomia técnica. 
A haver actos sujeitos a uma eventual validação 
administrativa por parte do coordenador, eles de-
correrão, não do estatuto USF, mas das determina-
ções exigidas por força de lei ou regulamento para a 
situação em apreço, como as prescrições específicas 
de determinados medicamentos ou exames comple-
mentares de diagnóstico e terapêutica. Mas até neste 
aspecto, e no quadro da reconfiguração dos CS e 
criação dos ACS, existe algo de inovador que poderá 
contribuir para um enquadramento mais ajustado 
destas questões. Por um lado, o coordenador da 
USF, obrigatoriamente médico, é designado pelo 
seu Conselho Geral – o conjunto dos profissionais. 
Por outro lado, os ACS assegurarão, pela primeira 
vez, a existência de um Conselho Clínico, presidido 
por um médico da especialidade de medicina geral e 
familiar, habilitado pelo menos com o grau de con-
sultor e, no mínimo, com cinco anos de experiência 
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efectiva na especiali-
dade. Ou seja, à seme-
lhança do que existe nos 
hospitais, os CSP pas-
sarão a dispôr de uma 
hierarquia técnica, sepa-
rada da gestáo, respon-
sável pela promoção e 
exercício da governação 
clínica. Isto constitui um 
enorme salto em frente e 
uma garantia acrescida 
para que o nível técnico, 
sustentado na defesa das 
boas práticas, prevaleça 
sobre a cadeia burocrá-
tico-administrativa de 
comando. 

Um dos aspectos que 
é criticado por alguns 
médicos reside no facto 
dos cuidados domicili-
ários não estarem con-
templados com uma 
compensação remune-
ratória. Concorda?
Não. Não concordo 
porque pura e simples-
mente essa crítica não 

tem razão de ser. Os médicos são livres para esco-
lher o modelo a que se querem candidatar. O Mo-
delo B, cujo decreto-lei que o suporta se encontra 
apenas à espera de ser promulgado pelo Sr. Presi-
dente da República, estabelece que na remuneração 
dos médicos serão considerados diversos tipos de 
suplementos. Um destes suplementos diz respeito 
exactamente à realização de cuidados domiciliários. 
Está claramente plasmado no artigo 28o. Quero 
com isto dizer que a compensação remuneratória 
por cuidados domiciliários realizados dependerá, 
em tudo, das opções de cada um e da sua equipa. 
Da opção de cada um em aderir a uma USF. Da op-
ção da equipa em optar pelo Modelo B. 

RECONHECIMENTO, 
INCENTIVOS INSTITUCIONAIS E 
FINANCEIROS

O regime de adesão às USF é voluntário. Que be-
nefício têm os médicos em aderir a este modelo?
Essencialmente dois. O primeiro decorre da auto-
nomia técnica, funcional e organizativa que é con-
ferida a cada USF. Trata-se de reconhecer a maiori-
dade e competência destas pequenas unidades. Para 
se organizarem e procurarem, em equipa, as melho-
res soluções para obter os melhores resultados. O 
segundo diz respeito ao reconhecimento, traduzido 
em incentivos institucionais e financeiros para o 
Modelo A, e num novo sistema remuneratório, sen-
sível ao desempenho, para aqueles que decidirem 

aderir ao Modelo B. Por outras palavras, as USF 
reconhecem o desempenho e promovem a autono-
mia. A contratualização será a chave que assegurará 
a transparência deste processo, tornando explícitas 
as metas e os compromissos estabelecidos entre am-
bas as partes, os profissionais e a administração.

O facto de haver USF e continuarem a existirem 
centros de saúde não pode colocar os profissio-
nais de saúde num patamar de desigualdade?
Desigualdade é, infelizmente, coisa que quase sem-
pre tem inquinado os nossos serviços. Desigual-
dade nas condições de trabalho, nas obrigações e 
no reconhecimento. Desigualdade até no acesso 
a cargos técnicos e de gestão de serviços, de uma 
forma absolutamente discricionária. É, aliás, um 
dos principais factores de desmotivação. Mas a per-
gunta que me coloca parte dum pressuposto dúbio. 
Dá a ideia que vamos ter CS tradicionais por um 
lado e USF por outro. Nada mais errado. Os CS vão 
ser reconfigurados na sua totalidade em Unidades 
Funcionais. As USF são umas destas células orga-
nizacionais. Existirão outras para áreas diversas, 
designadamente saúde pública, cuidados na co-
munidade, cuidados assistenciais partilhados. Até 
existirão unidades funcionais para enquadrar os 
médicos que, legitimamente, não queiram aderir às 
USF. Serão as Unidades de Cuidados de Saúde Per-
sonalizados (UCSP). As USF são parte integrante do 
CS e do ACS da sua área geográfica. Por outro lado, 
o processo de adesão (e de rescisão) é voluntário. 
Cada médico de família é livre para aderir ou para 
dinamizar a constituição de uma USF.  
 

“PODEREMOS ASSISTIR À 
TENTAÇÃO DE ÓRGÃOS 
AUTÁRQUICOS QUEREREM 
INTERFERIR EM MATÉRIAS 
TÉCNICAS”

Os utentes que vão ficar inscritos em centros de 
saúde podem sentir-se prejudicados, até discri-
minados, face ao facto de não serem abrangidos 
por uma USF?
Como acabei de dizer os utentes ficam todos inscri-
tos em centros de saúde. Dependendo do médico a 
cuja lista pertençam poderão ser ou não abrangidos 
por uma USF. Evidentemente que o enquadramento 
em USF traz vantagens para os cidadãos. Aqui o 
que é preciso é perceber e assegurar duas coisas: os 
utentes não são propriedade de ninguém nem de 
nenhuma estrutura, e é preciso assegurar-lhes o di-
reito de escolherem o seu médico. Esperemos que o 
único condicionalismo que poderá obstar à vontade 
do cidadão na sua escolha seja a impossibilidade 
de resposta, por esgotamento dos recursos dispo-
níveis em determinado momento. A partir deste 
ponto, os cidadãos saberão fazer as suas escolhas e 
funcionarão mesmo como elementos reguladores 
do sistema. 
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“AUTARQUIAS PODEM 
INCORPORAR COMPETÊNCIAS 
NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO E 
PROMOÇÃO DA SAÚDE“

Como é que encara a possibilidade da participa-
ção das câmaras municipais na gestão das USF?
Vou transmitir uma opinião pessoal sobre essa ma-
téria que apenas a mim compromete. Quando equa-
cionamos essa possibilidade temos de nos situar. 
Em que país estamos, que nível de participação e 
controle exercem os cidadãos sobre as autarquias, 
que potencialidades e massa crítica encerram e que 
riscos e derivas lhes estão associadas? Nesta matéria 
vem-me sempre à memória o título de um artigo de 
Vital Moreira, escrito há já vários anos. Reflectindo 
sobre o poder autárquico no quadro da construção 
da sociedade democrática emergente do 25 de Abril, 
intitulou-o (cito de cor) “De Emblema a Problema”. 
Falarmos de gestão de unidades de saúde num qua-
dro de problema não me parece uma boa ideia. 
Naquilo que à educação e promoção da saúde diz 
respeito, em nada me choca, antes pelo contrário, 
que as autarquias incorporem competências nestas 
áreas. Como também acho desejável a sua participa-
ção na construção, remodelação e manutenção das 
instalações dos centros de saúde e das unidades de 
saúde familiar, no seu contributo para a implemen-
tação da rede de cuidados continuados e na orga-
nização do transporte de doentes não agudos, com 
o objectivo de induzir uma maior racionalidade 
e aproveitamento dos recursos. Já em matéria de 
acompanhamento de programas específicos, essas 
tarefas deverão ser muito bem esclarecidas. Do meu 
ponto de vista, o acompanhamento que caberá às 
autarquias apenas deverá inci-
dir sobre os determinantes da 
saúde, decorrentes de estilos 
de vida e enquadramentos am-
bientais considerados de risco. 
Caso contrário, poderemos as-
sistir à tentação de órgãos au-
tárquicos, pressionados pelas 
suas lógicas e agendas muito 
próprias, quererem interferir 
em matérias para as quais terá 
de prevalecer o nível de deci-
são técnica competente. Mas a 
pergunta que me coloca incide 
na gestão de unidades de saúde, 
e nesta matéria acho que não 
devemos fazer de conta que o 
tal “problema” não existe. Não 
me parece uma ideia nada feliz 
transportá-lo para a gestão de 

unidades de saúde, num espaço e num tempo em 
que se torna cada vez mais claro que do que ne-
cessitamos é de saber, competência técnica, trans-
parência de processos e independência de grupos 
de pressão. Permitir ou facilitar de alguma forma 
que o nível técnico possa vir a ser secundarizado, 
face a lógicas de grupo ou de agenciamento, será 
suicidário. Concordo que temos de requalificar o 
poder autárquico, promovendo a dignidade da sua 
missão e a confiança nos seus agentes. Não acredito 
é que passe pela cabeça de alguém que seja o sector 
da saúde a fazê-lo.

“ESTÁ A SER FEITO UM 
TRABALHO DIGNO DOS 
MAIORES ELOGIOS E QUE A 
TODOS DIGNIFICA”

A par do novo modelo organizacional, foi prome-
tido que haveria uma requalificação dos espaços 
físicos que acolhem os actuais centros de saúde. 
Acha que esta questão está a ser resolvida? 
Acho. Acredito mesmo que, do ponto de vista de 
um olhar externo, essa até poderá ser, no imediato, 
a face mais visível desta primeira etapa de reforma. 
Falo pela Região Norte, espaço onde a ARS e as 
SRS têm promovido a construção de equipamen-
tos de muito boa qualidade. Alguns de altíssima 
qualidade. Mas também ao nível da requalificação 
de espaços existentes, ou na adaptação de edifícios 
alugados destinados a USF. E está a ser feito um 
trabalho digno dos maiores elogios e que a todos 
dignifica. No distrito de Braga encontramos, talvez, 
alguns dos melhores exemplos nesta matéria. Claro 
que ainda persistem muitos equipamentos desade-

quados, incompatíveis com 
os mínimos aceitáveis, mas 
também nesta área o movi-
mento das USF tem pres-
sionado e ajudado a ultra-
passar os constrangimentos 
e inércias de muitos anos. E 
esta requalificação estende-
se também aos equipamen-
tos e à informática. São pro-
cessos em cadeia. Exigentes 
e estimulantes. Por vezes, 
geradores de tensões e algu-
mas polémicas. Tudo con-
jugado é sinal que estamos 
a mudar. Ainda bem. ■
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Doze princípios para “defender e unir os médicos”. 
A candidatura de Miguel Leão a bastonário da Or-
dem dos Médicos apresenta um programa, onde é 
descrito o projecto nacional que o clínico promete 
cumprir, caso vença as eleições de Dezembro. 
Depois de ter lançado o mote da campanha – “De-
fender e Unir os Médicos” –, durante a apresentação 
da sua candidatura em Lisboa, Miguel Leão esteve 
na Aula Magna da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto no passado dia 14 de Junho para 
explicar os princípios que o norteiam nesta cor-
rida. A ideia forte passou pela necessidade de existir 
uma Ordem dos Médicos que “defenda o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), no contexto de Sistema 
Nacional de Saúde, enquanto elemento estruturante 
e decisivo da solidariedade e coesão social, de pro-
tecção dos doentes, de promoção da qualidade do 
exercício da medicina e de diferenciação técnica dos 
médicos, através das carreiras médicas”. 

MIGUEL LEÃO APRESENTOU 
PROGRAMA NA CORRIDA 

A BASTONÁRIO DA 
ORDEM DOS MÉDICOS

CANDIDATURA 
ASSENTE NA DEFESA 
DO SNS

MIGUEL LEÃO APRESENTOU O 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 

À LIDERANÇA DA ORDEM DOS 

MÉDICOS, COM ENFOQUE NA 

DEFESA DO SERVIÇO NACIO-

NAL DE SAÚDE. O CANDIDATO 

PROPÕE AINDA QUE O BASTO-

NÁRIO SEJA “O PORTA-VOZ DE 

UMA EQUIPA NACIONAL DE GOVERNO DA 

ORDEM DOS MÉDICOS, ASSENTE NO CON-

SELHO NACIONAL EXECUTIVO”.

« DEFENDER E UNIR OS
 MÉDICOS»

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografi a António Pinto
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REVITALIZAR O FÓRUM 
MÉDICO

Acompanhado pelo seu mandatário 
nacional, Prof. Sobrinho Simões, e pelo 
mandatário para a Região Norte, Al-
fredo Loureiro, o candidato realçou a 
importância da Ordem dos Médicos 
“agir no pressuposto que a defesa dos 
doentes implica a defesa dos médicos” 
e vice-versa. Para isso, e porque a es-
trutura representativa deve ter uma 
posição fi rme, Miguel Leão considerou 
que o bastonário “deve ser o porta-voz 
de uma equipa nacional de governo da 
Ordem dos Médicos, assente no Con-
selho Nacional Executivo”. Neste con-
texto, um dos compromissos assumi-
dos pelo candidato é apresentar, caso 

seja eleito, uma proposta defi nidora de Acto Mé-
dico, adoptando a formulação da União Europeia de 
Médicos Especialistas. 

Sob o desígnio de “fomentar e defender os interesses 
da profi ssão médica”, o programa da candidatura 
assume ainda o princípio de “dar pareceres sobre 
todos os assuntos relacionados com a organização 
dos serviços de saúde”. Exactamente para fomentar 
a discussão, mas também a unidade entre as orga-
nizações representativas dos médicos, Miguel Leão 
propõe-se a revitalizar o Fórum Médico.
No campo do ensino, o candidato considera que a 
Ordem deve ter um papel de regulação, certifi cação 
e promoção da formação médica pós-graduada. Já 
no domínio do ensino médico pré-graduado, a can-
didatura propõe uma “concertação estratégica” com 
as instituições competentes.
Voltado para dentro, Miguel Leão quer que a Ordem 
dos Médicos venha a exercer uma “acção disciplinar 
universal, de forma transparente e com indepen-
dência”, criando “mecanismos de solidariedade e 
protecção aos médicos”. Por outro lado, “deve ser 
tomada a iniciativa de propor, junto do poder legis-
lativo, a revisão do estatuto e de proceder à modifi -
cação do Código Deontológico”, advogou. ■



Os médicos de Saúde Pública 
estavam e continuam preo-
cupados com o seu futuro. 
Esta foi uma das conclusões 
de um debate promovido 
pela Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), no passado dia 
14 de Junho. O director-ge-
ral da Saúde, Francisco Ge-
orge, acabou por ser o mais 
optimista, ao defender que a 
reestruturação que está em 
curso visa uma Saúde Pú-
blica nova e moderna. “Esta 
nova organização não é uma 
catástrofe. Estamos descon-
tentes com a forma como es-
távamos organizados e com 
as leis antigas”, recordou, 
realçando que o paradigma 
da Saúde Pública mudou nos 
últimos cinco anos em todo 
o mundo, principalmente 
na Europa. Neste contexto, 
acrescentou, “existe uma di-
ferença de missão entre os 
especialistas de Saúde Pú-

blica: Não temos o mesmo perfi l”. A justifi cação 
para a reestruturação acabou por não cair bem na 
plateia de clínicos que estava na sala: “Os médicos 
de Saúde Pública portugueses têm esse perfi l, não 
há um único que não seja capaz de desempenhar as 
funções que o sr. director-geral quer”,  reagiu Carlos 
Daniel, durante o debate moderado pelo presidente 

da SRNOM, José Pedro Moreira da Silva. A crítica 
serviu para Francisco George explicar que as dife-
renças residem no facto de “o perfi l dos postos de 
trabalho não incluir, actualmente, aquilo que deve 
ser feito” pelos médicos desta área.

GESTÃO MUNICIPAL

O encerramento dos Centros Regionais de Saúde 
Pública (CRSP) foi outro dos temas abordados, com 
o presidente da Associação Nacional dos Médicos 
de Saúde Pública (ANMSP), Mário Jorge Santos, 
a alertar para a falta de independência e secun-
darização que a medida pressupõe. José Marques 
Neves, coordenador da Comissão Executiva para 
a Reestruturação dos Serviços de Saúde Pública, 
contrapôs. “Há 10 anos que se tenta criar uma rede 
de cuidados de Saúde Pública. Os centros regionais 
nunca tiveram a dignidade que se exigia. (...) Não 
entendo a reestruturação como uma subalterniza-
ção”, referiu.
Mas foi na mesma linha de preocupação que foi 
levantada a questão da «municipalização» da Saúde 
Pública. Os médicos continuam com muitas dúvi-
das quanto às vantagens de transferir a gestão dos 
serviços para o domínio das autarquias. Até por-
que, como se lembrou durante o debate, as câmaras 
municipais “já trabalham com a Saúde Pública em 
diversos programas”. ■

MÉDICOS DE SAÚDE PÚBLICA 
PREOCUPADOS COM O FUTURO

ARGUMENTOS DE FRANCISCO 
GEORGE NÃO SATISFIZERAM 
OS MÉDICOS PRESENTES

NUM MOMENTO EM QUE ESTÁ EM 

CURSO A REFORMA NOS CUIDADOS 

DE SAÚDE PRIMÁRIOS, A SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS NÃO ESQUECEU A 

REESTRUTURAÇÃO QUE ESTÁ A SER 

LEVADA A CABO NOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE PÚBLICA. AS ALTERAÇÕES 

QUE VÃO SER INTRODUZIDAS E AS 

PREOCUPAÇÕES DOS PROFISSIO-

NAIS QUANTO AO FUTURO ESTIVE-

RAM EM DISCUSSÃO, NUM DEBATE 

BASTANTE PARTICIPADO.
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DEBATE 
PROMOVIDO PELA 
SRNOM
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CONFERÊNCIA DE 

IMPRENSA

[18.JUN. 2007]

Miguel Leão saudou o “consenso” ob-
tido em torno do decreto-lei que esta-
belece o regime jurídico das Unidades 
de Saúde Familiar (USF). Dois meses e 
meio após uma conferência de imprensa 
onde defendeu alguns ajustes ao docu-
mento, na altura em fase de projecto, o 
candidato a bastonário da Ordem dos 
Médicos veio, agora, aplaudir o resul-
tado fi nal. Um desfecho que, congratu-
lou-se, “demonstra a consensualização 
de posições das estruturas médicas que 
se empenharam no processo negocial”, 
designadamente a Federação Nacional 
dos Médicos (FNAM), o Sindicato Independente dos 
Médicos (SIM) e a Associação Portuguesa de Médicos 
de Clínica Geral. “A possibilidade de ter havido um 
consenso entre estas três estruturas médicas é um 
excelente sinal e demonstra que com bom senso é 
possível obter bons resultados”, enfatizou. 
A aguardar promulgação pelo Presidente da Repú-
blica, Cavaco Silva, o decreto-lei contempla algumas 
alterações que Miguel Leão tinha apontado como 
negativas. Assim, concluiu, “os aspectos que eu con-
siderava mais negativos no diploma acabaram por 
ser rectifi cados”. O princípio da solidariedade, por 
exemplo, “passou a aplicar-se a cada grupo profi ssio-
nal, deixando de se aplicar o princípio da substitui-
ção entre grupos profi ssionais diferentes», apontou, 
numa conferência de imprensa realizada no passado 
dia 18 de Junho. Igualmente importante, salientou 
ainda o candidato a bastonário da Ordem dos Médi-
cos, foi o facto da autonomia técnica dos médicos ter 
fi cado preservada, “uma vez que ao coordenador da 
unidade de saúde familiar deixaram de ser cometidas 

DECRETO-LEI QUE 
ESTABELECE O 
REGIME JURÍDICO 
DAS UNIDADES DE 
SAÚDE FAMILIAR

MIGUEL LEÃO 
APLAUDE CONSENSO 
ALCANÇADO

funções de validação da prescrição de outros médi-
cos”. Miguel Leão destacou ainda como positiva o 
facto do Conselho Técnico (um médico e um enfer-
meiro) passarem a ser designados inter-pares e não 
em eleição conjunta.

ASPECTOS MAIS NEGATIVOS 
ACABARAM POR SER 
RECTIFICADOS
 
Apesar do saldo altamente positivo em sequência 
das alterações realizadas ao decreto-lei que foi apro-
vado a 24 de Maio em Conselho de Ministros, admi-
tiu que se mantêm pertinentes algumas das críticas 
que fez anteriormente. Todavia, dado o teor do di-
ploma, Miguel leão preferiu desvalorizar essas ques-
tões. Em alternativa, acentuou: “Como candidato a 
presidente da Ordem dos Médicos posso concluir, 
com satisfação, que é possível defender e unir os 
médicos”, exactamente o mote da sua campanha. ■
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DIA DO MÉDICO 
FESTEJADO COM 
PREOCUPAÇÕES DE 
FUNDO

«GOVERNO DEVE DIZER QUE TIPO 
DE SAÚDE PODE PROMETER»

O DIA DO MÉDICO FOI, UMA VEZ MAIS, 

CELEBRADO PELA SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE. MAS NUMA ALTURA EM QUE O SEC-

TOR DA SAÚDE ATRAVESSA UMA CRISE, JOSÉ 

PEDRO MOREIRA DA SILVA DESAFIOU O GO-

VERNO A “TER A CORAGEM DE DIZER QUE 

TIPO DE SAÚDE PODE PROMETER PARA OS 

PRÓXIMOS ANOS”. 

O dia é dos médicos e de homenagear aqueles que 
estão há 25 ou 50 anos inscritos na sua Ordem. 
Foi assim a tarde de 17 de Junho, um dia antes 
da data oficial, mas que nem por isso deixou de 
contar com a já adesão em massa dos médicos do 
Norte. O Centro de Cultura e Congressos encheu 
e apesar do tempo ser para celebrações, o pre-
sidente do Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos lembrou que a crise no sector 
da saúde ainda não foi ultrapassada, apesar das 
mudanças que têm sido implementadas nos úl-
timos meses. “O sector atravessa uma crise, não 
de prestação de cuidados, mas sim sobre quais 
os cuidados e qual a maneira de os melhorar, 
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rentabilizar e contabilizar”, avaliou José Pedro 
Moreira da Silva. Neste contexto, o responsável 
considerou chegado o momento “do Governo 
ter a coragem de dizer que tipo de saúde pode 
prometer para os próximos anos, com base no 
orçamento previsto e pago por todos nós, através 
dos impostos”. É que, advogou, “não podemos 
continuar a prestar todos os cuidados de saúde, 
utilizando tecnologias de ponta, a todos os do-
entes com o orçamento que temos, sem tentar 
concentrar essas mesmas tecnologias em centros 
de excelência, com rentabilização de custos e 
pessoal, de modo a mantermos uma prestação de 
cuidados adequados”.

PROCESSOS MAL 
CONDUZIDOS
Comentando algumas das medidas políticas que 
têm sido tomadas pelo ministro da Saúde, Correia 
de Campos, nos últimos meses, José Pedro Mo-
reira da Silva lamentou a forma como estas têm sido 
implementadas no terreno. É o caso do encerra-
mento de unidades de saúde que não cumprem os 
requisitos mínimos. “É talvez necessário. Contudo, 
a forma como este processo está a ser conduzido 
não será a mais correcta, nomeadamente em termos 
de informação e diálogo com as populações que se 
encontram pouco ou nada informadas”, condenou.
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Igualmente com “pouca articulação” se avançou 
com o encerramento dos SAP. Para o presidente 
do Conselho Regional do Norte, a decisão impli-
cava “uma reestruturação da rede das urgências, 
devendo os dados demográficos, bem como os tem-
pos reais de deslocação e as necessidades específi-
cas em cuidados de saúde de cada local, terem sido 
acautelados”. 
Pior ainda é a avaliação ao regime das incompatibi-
lidades. Aqui, criticou José Pedro Moreira da Silva, 
“querer transformar os médicos com horário de 35 
horas em médicos de exclusividade, sem as necessá-
rias compensações, é bizarro”.
Por fim, o responsável evocou os problemas que 
a criação das Unidades de Saúde Familiares têm 
enfrentado ao nível da sua implementação e os pro-
blemas de desigualdade entre médicos aderentes 
ao projecto e médicos não aderentes. A concluir, o 
presidente do Conselho Regio-
nal do Norte deixou, contudo, 
uma palavra de esperança: 
“Acredito que a medicina por-
tuguesa pode ombrear com a 
medicina de qualquer país de-
senvolvido do mundo. Por isso, 
a nossa aposta tem de ser na 
qualidade”.

defende que ser “estudante de Medicina é também 
assumir um compromisso de pesquisa permanente, 
para poder acompanhar os avanços que se fazem 
cada dia”. “Ao elogiar a jovem médica, elogiamos 
todos os jovens licenciados que começam verdadei-
ramente a sua vida profissional e também as facul-
dades que os licenciaram”, referiu o presidente do 
Conselho Regional do Norte, durante a cerimónia.

PRIMEIROS GENETICISTAS 
MÉDICOS SÃO DO NORTE

A novidade da cerimónia do Dia do Médico deste 
ano foi a homenagem feita aos dois profissionais 
que terminaram, pela primeira vez em Portugal, 
o Internato Complementar em Genética Médica. 
Ambos do Norte, do curso de Medicina do Instituto 

de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS), 
receberam no dia 17 
de Junho uma medalha 
evocativa pelo feito. 
Gabriela Soares e Jorge 
Pinto Basto acreditam 
que a especialidade não 
faz sentido sem o inter-
nato, apesar de nesta 
área só agora estarem 
a ser dados os primei-
ros passos. O Internato 
Complementar em Ge-
nética Médica foi criado, 

apenas em 2002 mas actualmente existem já 17 
internos em formação. Gabriela Soares acredita que 
este foi o pontapé de saída para “divulgar a Genética 
Médica e, assim, aumentar o número de especia-
listas”. Jorge Pinto Basto realça que a mais-valia 
da especialidade é associar a prática assistencial à 
prática laboratorial. 

PRÉMIO DANIEL 
SERRÃO

A par da homenagem aos mé-
dicos com 25 ou 50 anos de inscrição na Ordem, 
aos quais foi entregue uma medalha comemorativa, 
o Dia do Médico serviu ainda para atribuir o Prémio 
Daniel Serrão ao jovem licenciado que terminou o 
curso com a classificação mais elevada no último ano 
lectivo. Este ano, foi Susete Sá Pires, da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto. Uma aluna que 
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(nortemédico) – Por que 
optaram pelo Internato 
Complementar em Gené-
tica Médica? 
Jorge Pinto Basto ( JPB) 
– Quando acabei o curso, 
comecei a trabalhar na 
área da investigação, no 
Instituto de Biologia Mo-
lecular e Celular (IBMC), 
com o professor Jorge Se-
queiros. Por sorte, no ano 
em que tinha de fazer o 
exame para a especialidade 
foram abertas as primei-
ras vagas e, por isso, optei 
pela Genética Médica. A 
alternativa teria sido uma 
especialidade cirúrgica. Se 
não tivessem criado estas 
vagas, neste momento esta-
ria, muito provavelmente, 
em cirurgia.

Gabriela Soares (GS) – A 
minha opção foi mais for-

tuita, uma vez que nunca tive uma ideia da genética 
nos anos anteriores. Optei, inicialmente, por Anato-
mia Patológica, mas desisti. Depois, repeti o exame 
e das opções que me eram colocadas o facto de ha-
ver, pela primeira vez, um Internato Complementar 
em Genética Médica pareceu-me interessante. Não 
se tratou de uma decisão planeada, foi apenas uma 
opção do momento.

Em termos práticos, quais são as competências 
de um geneticista médico? 
GS – Um geneticista médico faz consultas que es-
tão divididas em duas grandes áreas: o diagnóstico 
pré-natal e o diagnóstico pós-natal. No domínio 

do aconselhamento a pessoas com uma doença 
genética na família, temos um papel importante 
na confirmação do diagnóstico, na identificação 
do risco genético ou na transmissão desse risco. 
Julgo que estas mais-valias são evidentes na área da 
dismorfologia, dos sindromas polimalformativos, 
nas anomalias congénitas... Temos, por exemplo, 
uma grande intervenção na pediatria e, por isso, 
acabamos por trabalhar com muitos colegas de ou-
tras especialidades. Por outro lado, temos um papel 
importante no pedido dos testes genéticos, no sen-
tido de tentar definir com muita precisão se deve 
ser feito, quando e quais as consequências para a 
família. Muitas vezes, quem não está na genética 
não está tão sensibilizado para as consequências do 
resultado de um teste como os que estamos a falar.

Considera que há um exagero de pedido de testes?
GS – Talvez. Mas nesse aspecto foi importante a lei 
da informação genética que define quais as indica-
ções para realizar ou não testes. É preciso avaliar a 
utilidade do teste genético, nomeadamente com as 
consequências que vai ter para a família.  

AS VAGAS QUE TÊM 
SIDO ABERTAS, TÊM SIDO 
TOTALMENTE PREENCHIDAS

Foram os primeiros especialistas, com Internato 
Complementar, em Genética Médica. É necessá-
rio abrir mais vagas nesta área da Saúde?
JPB – As vagas que têm sido abertas, até agora, têm 
sido totalmente preenchidas. A grande questão é 
que só há três anos é que os serviços do Instituto de 
Genética Médica, do Hospital Pediátrico de Coim-
bra e dos hospitais Dona Estefânia e Santa Maria 
estão a formar internos nesta área. 
A verdade é que não há capacidade para formar 
mais internos em Genética Médica. ■



Conscientes desta situação, a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) e a Con-
federação Nacional das Associações de Família 
(CNAF) organizaram, a 15 de Junho, um jantar/de-
bate que reuniu diversos especialistas, nas mais di-
ferentes áreas relacionadas com o tema. O objectivo 
do encontro, como explicou na altura a presidente 
da CNAF, Maria Teresa Costa Macedo, “é alcançar 
um consenso alargado, de forma a tomar posições e 
propor soluções às entidades competentes”. “Urge 
debater uma questão que já se tornou um problema 
nacional”, acrescentou ainda o presidente da SR-
NOM, José Pedro Moreira da Silva. 
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JANTAR/DEBATE REUNIU DIVERSOS ESPECIALISTAS 

SRNOM E CNAF UNEM 
ESFORÇOS PARA COMBATER 
OBESIDADE INFANTIL

Para além de médicos de 
pediatria, endocrinologia 
e medicina geral e familiar 
e de nutricionistas, estive-
ram presentes elementos 
de diversas instituições, 
como a Administração Re-
gional de Saúde do Norte 
e a Direcção Regional de 

Educação. O problema da educação alimentar, 
desde o aleitamento materno, até às refeições esco-
lares; o papel das famílias no combate à doença; a 
mudança de mentalidades; e a regulamentação da 
publicidade televisiva foram alguns dos assuntos 
em análise, no sentido de se trocar opiniões e parti-
lhar experiências. A obesidade infantil, realçou Ma-
nuel Pavão, um dos dinamizadores desta iniciativa, 
“é uma das epidemias do século XXI”. “Eu próprio 
estava longe de imaginar as dimensões que tem”, 
reagiu o pediatra, depois de conhecer alguns dos 
números da consulta de obesidade do Hospital de 
S. João, no Porto. Em 685 doentes, 13 por cento das 
crianças apresentam alterações do metabolismo da 
glicose, prevendo-se um futuro de diabetes. Neste 
contexto, realçou ainda Manuel Pavão, “parece-nos 
importante que duas instituições como a SRNOM 
e a CNAF unam esforços, no sentido de apresenta-
rem pareceres técnicos às entidades competentes, 
designadamente ao Ministério da Saúde, para que 
possam ser tomadas medidas que combatam a obe-
sidade infantil”.
Entre os convidados contou-se com a participação 
de Maria Manuela Carmona, da DREN, Carla Rego, 
da Faculdade de Medicina do Porto, Conceição Ba-
celar da ARS/Norte, Mário Pinto, da área da Medi-
cina Familiar e Diana Maria Veloso Silva, nutricio-
nista do Hospital de S. João. ■

A OBESIDADE INFANTIL É UMA DOENÇA QUE 

ESTÁ A ATINGIR CADA VEZ MAIS CRIANÇAS E 

JOVENS PORTUGUESES. SEGUNDO AS ÚLTI-

MAS ESTIMATIVAS, UM TERÇO DAS CRIAN-

ÇAS ENTRE OS SETE E OS NOVE ANOS TEM 

EXCESSO DE PESO. ALÉM DISSO, OS ADO-

LESCENTES PORTUGUESES ESTÃO JÁ ENTRE 

OS MAIS OBESOS DA EUROPA, CORRENDO 

RISCOS QUE SE ASSOCIAM A OUTRAS DO-

ENÇAS  GERADAS PELO PROBLEMA.
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O encontro serviu para 
discutir os avanços doutri-
nários e científi cos, numa 
altura em que esta área da 
medicina começa a assumir 
um papel cada vez mais re-
levante na sociedade. 
Para responder aos novos 
desafi os, designadamente 
à modernização, este en-
contro contou com a par-
ticipação de especialistas 
internacionais que parti-

lharam conhecimentos e experiências. 
Nortemédico foi ouvir os dois principais responsáveis 
pela organização deste evento, Prof.a Teresa Maga-
lhães e Prof. Agostinho Santos, ambos da Delegação 
do Porto do INML.

MAIS DE 700 REPRESENTANTES DE 48 PAÍSES 
PASSARAM PELO PORTO

MEGA-CONGRESSO ORGANIZADO 
PELO INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL

O INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 

(INML) PROMOVEU A ORGANIZAÇÃO CON-

JUNTA DE TRÊS EVENTOS: O III CONGRESSO 

DA ACADEMIA MEDITERRÂNICA DE CIÊNCIAS 

FORENSES, O V CONGRESSO LATINO-AMERI-

CANO DE DIREITO MÉDICO E O III CONGRESSO 

(nortemédico) – Como surgiu a oportu-
nidade de realizar um tão grande evento 
aqui no Porto?
AS/TM – Surgiu da circunstância do Prof. 
Duarte Nuno Vieira, Presidente do INML, 
ter sido eleito em 2005, em Monastir, na Tu-
nísia, Presidente da Academia Mediterrânica 
de Ciências Forenses, o que lhe conferiu o di-
reito a organizar o Congresso de 2007 desta 
Academia. A este facto associou-se também 
o de naquele mesmo ano ter sido igualmente 
eleito Presidente da Associação Latino-Ame-
ricana de Direito Médico, em Montevideu, 
no Uruguai, competindo-lhe igualmente or-

ganizar o Congresso de 2007 desta Associação. Resolveu-
se assim associar estes dois eventos e realizá-los no Porto, 
como reconhecimento pelo desenvolvimento particular-
mente notável que a medicina legal registou nesta cidade 
desde a criação do Instituto Nacional de Medicina Legal, 
que felizmente hoje nada tem a ver com a triste realidade 
dos últimos tempos do então Instituto de Medicina Legal 
do Porto, acrescendo o facto da cidade possuir também 
um forte apelativo do ponto de vista turístico. Aproveitou-
se o ensejo para associar ainda a estes dois eventos um 
encontro dos profi ssionais da medicina legal de Espanha e 
Portugal, que se reúnem periodicamente de 4 em 4 anos.

Se fosse possível fazer essa distinção, qual o tema 
mais interessante que aqui foi abordado?
Para quem trabalha no âmbito da Medicina Legal 
e das Ciências Forenses, essa é uma distinção im-
possível. Na organização do congresso houve o par-
ticular cuidado de seleccionar temas todos eles da 
maior acuidade e relevância. Estiveram em análise 
e discussão os mais recentes avanços científicos, 
tecnológicos e doutrinários nas diversas áreas de 
intervenção pericial: da patologia à clínica forense, 
da toxicologia à genética forense, da antropologia à 
psiquiatria e psicologia forenses, passando por mui-
tas outras domínios, como a criminalística, o direito 
médico, etc.

Em termos comparativos, como se poderia clas-
sifi car o panorama actual da Medicina Legal em 
Portugal relativamente aos países mais desenvol-
vidos? Quais os principais desafi os que a especia-
lidade enfrenta?
Cremos, muito sinceramente, que Portugal se situa 
hoje no pelotão da frente da Medicina Legal inter-
nacional. Temos um prestígio internacionalmente 
reconhecido, que motiva o facto de Portugal assumir 
actualmente a Presidência de várias das principais as-
sociações científi cas internacionais no âmbito da me-
dicina legal e das ciências forenses. Deve aliás acres-
centar-se que o modelo de organização médico-legal 
português vem suscitando uma atenção crescente por 
parte da comunidade científi ca médico-legal inter-
nacional, sendo actualmente apontado como exem-
plo e como um dos melhores sistemas funcionais. 
Tudo isto não signifi ca que não existam ainda muitas 
defi ciências e insufi ciências, herdadas do passado, 
mas que pouco a pouco se irão corrigindo. Esta-
mos indiscutivelmente muito melhor do que há seis 
anos atrás, quando foi criado o Instituto Nacional de 
Medicina Legal. É certo que existem algumas (pou-
cas, felizmente) vozes críticas. São daqueles que no 
passado foram incapazes de promover as mudanças 
necessárias e que perderam a infl uência que tinham 
ou pensavam ter nos tempos dos então Institutos 
de Medicina Legal de Lisboa, Porto e Coimbra. São 
vozes que todavia não merecem qualquer crédito. A 
realidade fala por si e as diferenças são evidentes e 
reconhecidas por todos quantos directa ou indirecta-
mente estão envolvidos nesta actividade. ■

IBÉRICO DE MEDICINA LEGAL. ENTE 21 E 23 

DE JUNHO, PASSARAM PELA FUNDAÇÃO 

ENGENHEIRO ANTÓNIO DE ALMEIDA, NO 

PORTO, MAIS DE SETE CENTENAS DE PAR-

TICIPANTES DE 48 PAÍSES. 

A marcar o congresso, o ministro da Justiça, Alberto Costa, realçou 
as “inovações legislativas” que estão a decorrer em Portugal, de-
signadamente a criação da “base de dados de perfi s de ADN” e a 
“primeira Tabela Nacional de Incapacidades Permanentes em sede 
do Direito Civil” para avaliação médico-legal do dano corporal. 

Organizadores do Congresso 
(da esquerda para a direita): 
Prof. Agostinho Santos, 
Prof.a Teresa Magalhães e 
Prof. Duarte Nuno Vieira)



São 18h00 e o dia já vai longo 
no Instituto de Patologia e 
Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto (IPA-
TIMUP). Inserido no Campus 
Universitário da Asprela, quase 
em frente à Faculdade de Eco-
nomia, o ambiente sereno de 
um final de tarde solarengo e a 
«roupagem» de árvores, cujas 
folhas deambulam ao sabor de 
um vento suave, parecem ser o 
cartão de visitas da instituição, 
ao quererem dizer: aqui há es-
perança. Todos os dias, mais 
de uma centena de investiga-
dores buscam novos conhe-
cimentos, numa batalha pela 
vida e, por inerência, na luta 
por um mundo melhor.
O IPATIMUP é uma associa-
ção privada sem fins lucrativos 
e de utilidade pública, criada 

em 1989 com a missão de tentar compreender as 
causas e a evolução das doenças oncológicas huma-
nas. Atingiu a maioridade este ano e assume legiti-
midade para afirmar que cancro não é sinónimo de 
sentença de morte. 
O instituto está na vanguarda da investigação cien-
tífica, procurando afincadamente contribuir para a 
diminuição da incidência do cancro na população 
portuguesa e mundial, avançar no diagnóstico pre-
coce, maximizar a eficiência do tratamento e melho-
rar a qualidade de vida dos doentes. É por isso que 
está, indubitavelmente, ligado à comunidade onde 
está inserido, não esquecendo a vida terrena de todos 
os dias, como dirá mais à frente Sobrinho Simões. 
No interior, as instalações são agradáveis à vista, 
com gabinetes espaçosos e laboratórios com tecno-
logia de ponta. E quando o equipamento começa a 
ficar desactualizado, como explica Raquel Seruca 
mais adiante, o IPATIMUP até dispõe de uma pro-
vedora, a quem compete apresentar as necessidades 
dos investigadores à direcção.  

     IPATIMUP:NA 
VANGUARDA DA  
  INVESTIGAÇÃO
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NASCEU HÁ 18 ANOS E, CONTRARIANDO 

AQUELA QUE ERA A TENDÊNCIA, FOI 

FUNDADO POR MÉDICOS INVESTIGA-

DORES. HOJE, O IPATIMUP É UM PÓLO 

DE INVESTIGAÇÃO DE EXCELÊNCIA, 

RECONHECIDO NACIONAL E INTER-

NACIONALMENTE. A NORTEMÉDICO 

FOI CONHECER UM POUCO MELHOR 

O TRABALHO QUE É DESENVOLVIDO 

POR ESTE INSTITUTO, ABRINDO NA RE-

VISTA UM CICLO DE REPORTAGENS E 

ENTREVISTAS QUE VISAM DESCOBRIR 

ALGUNS DOS MELHORES CENTROS 

DE INVESTIGAÇÃO EM PORTUGAL, 

LOCALIZADOS NO NORTE DO PAÍS. 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto



É neste ambiente que encontramos um dos pólos 
de referência e excelência ao nível da investigação. 
Um instituto feito a partir do Norte mas que quer 
descobrir horizontes para o mundo. O professor 
Manuel Sobrinho Simões, director do IPATIMUP, 
abre as portas. 

“TEMOS CONTADO COM A 
NOSSA CAPACIDADE DE GERAR 
RECEITAS”

(nortemédico) – Como é que 
surgiu o Instituto de Patolo-
gia e Imunologia da Universi-
dade do Porto?
(Sobrinho Simões) – O IPATI-
MUP nasceu com a ideia de 
fazer investigação em patolo-
gia humana e, com base neste 
princípio, apostou-se numa re-
lação muito forte com o Hospi-
tal de S. João e o IPO do Porto. 
Os seus fundadores foram mé-
dicos investigadores, uma ca-
racterística muito rara em Por-
tugal. Na verdade, os diferentes 
institutos de investigação que 
actualmente existem têm na 
sua génese biólogos, ou bioquí-
micos... O facto de haver médi-
cos investigadores na fundação 
do IPATIMUP permitiu uma 
grande comunicação com a co-
munidade onde estamos inse-
ridos, com a vantagem de pres-
tarmos serviços de saúde e, assim, termos acesso a 
estudar as doenças mais frequentes. Foi uma mais-
valia extraordinária, da qual conseguimos obter 
bons resultados, com a ajuda, obviamente, de inves-
tigadores que recrutamos de outros ramos. 

O IPATIMUP foi, há 18 anos, pioneiro nesta área 
da investigação científica. Que balanço faz hoje 
da sua actividade?
Estamos muito bem em termos económicos, uma 
vez que um terço do nosso orçamento é proveniente 
de projectos de investigação que ganhamos quer a 
nível nacional, quer a nível internacional, e outro 
terço tem origem em serviços que prestamos à co-
munidade. Só um terço do orçamento é que está 
dependente do Estado, através do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Esta gestão, que não é muito 
comum em Portugal, permitiu-nos ganhar uma di-
nâmica que incrementou a produtividade. Sem pro-
dução, não se ganham projectos.  

Ainda assim existem atrasos no pagamento das 
verbas atribuídas pelo Estado. Isso não causa, 
por exemplo, problemas ao nível da contratação 
de investigadores?
Temos alguma insegurança quanto às verbas esta-
tais, mas apesar dos atrasos elas têm chegado. De 
qualquer das formas, temos contado muito com a 
nossa capacidade de gerar receitas, sem perder a ca-
pacidade de investigação. Os nossos investigadores 
integram redes internacionais, afirmam-se nesse 
plano e ganham projectos. Por outro lado, temos 
médicos, nomeadamente do Hospital de S. João, 

que são nossos in-
vestigadores. Uma 
das palavras-chave 
no IPATIMUP é 
a investigação de 
translação. Tudo 
tem início na pa-
tologia humana e 
através dos casos 
com que nos depa-
ramos no terreno, 
partimos para a 
investigação la-
boratorial. Hoje 
em dia, já se pode 
fazer ciência bioló-
gica no laboratório 
e se nos confron-
tamos com uma 
alteração genética, 
já a podemos in-
troduzir numa li-
nha celular. Temos 
a consciência de 

que nós, os patologistas, somos o elo entre os casos 
clínicos e a investigação. Mas para se produzir, são 
precisas as duas vertentes.
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“ESTAMOS AO NÍVEL DOS 
MELHORES DA EUROPA”

Acredita que o IPATIMUP é, actualmente, um 
pólo de investigação que pode ser considerado 
um dos melhores da Europa?
Nas nossas áreas específicas, como seja o cancro do 
estômago, o cancro da tiróide, o cancro da mama 
ou a citologia patológica humana, estamos ao nível 
dos melhores da Europa. Isso é indiscutível. Todos 
os anos, recebemos entre 200 a 300 casos difíceis 
de consulta de todo o mundo, desde os Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, passando pela China, Ja-
pão, Coreia e, claro, da Europa, a quem prestamos 
consultadoria. 



O segredo do sucesso do instituto passa, então, por 
haver sinergias entre os clínicos e os cientistas?
Julgo que sim. Muitos dos profissionais do IPATI-
MUP fazem investigação, mas também continuam 
a ter a sua profissão fora de portas. Temos cirur-
giões, endocrinologistas, gastrenterologistas que 
estão ligados ao terreno. Depois, temos cientistas de 

primeira linha. As pessoas têm de 
perceber que a investigação na área 
das Ciências da Saúde tem de ser 
multidisciplinar.

A relação entre a clínica e a inves-
tigação tem sido pacífica?
Tem sido uma relação muito boa. À 
medida que o tempo passa, conse-
guimos obter diagnósticos cada vez 
mais precoces. As pessoas começam 
a ter a noção de que a prevenção é 
fundamental e esta postura deixa-
nos mais tempo para casos que não 
são totalmente conclusivos. Hoje em 
dia, felizmente, mais de 50 por cen-
tos das pessoas com um cancro têm 
cura ou, pelo menos, vêem a doença 
controlada. Significa isto que come-
çámos a diagnosticar muito mais 
precocemente a doença e dispomos 
de melhores armas terapêuticas para 

a tratar. Mesmo assim temos de ter muito cuidado, 
porque também estamos a correr o risco de aumen-
tar os erros de diagnóstico. Não há dúvida de que 
quer do lado da clínica, quer do lado da ciência 
temos gente muito boa. 

Existe ou não cada vez mais médicos interessa-
dos na vertente da investigação?
Aquilo que acontece é que a colaboração entre os 
médicos e o IPATIMUP tem vindo a melhorar. Mui-
tos médicos do Hospital de S. João, do IPO e dos 
centros de saúde percebem que podem beneficiar 
de uma colaboração com o instituto. 

Como se faz essa colaboração?
Acontece, por exemplo, quando 
têm um caso difícil, ou quando têm 
um caso que querem saber se tem 
um carácter hereditário ou não. 
Passamos a ter uma relação muito 
simpática de procura e troca de in-
formação. Mas voltando à pergunta 
anterior, por enquanto, em Portugal, 
não estamos a conseguir recrutar 
mais médicos para a investigação. 

Porquê?
Existem, essencialmente, dois mo-
tivos. Assumir a profissão de mé-
dico é compensador, tanto do ponto 
de vista afectivo, como do ponto de 
vista económico. Em contrapartida, 
é muito inseguro ser-se investiga-
dor. Por outro lado, a nossa socie-

dade continua a dar muito prestígio social a um 
médico, designadamente aos que têm sucesso. Por 
oposição, a sociedade dá pouco prestígio ao profes-
sor universitário e reconhece ainda menos prestígio 
ao investigador. 

Não acha que essa é um cenário que já está a 
mudar?
Nós, por acaso, não temos tido razão de queixa. É 
verdade que as pessoas que trabalham no IPATI-
MUP são muito acarinhadas, provavelmente fruto 
das circunstâncias de termos sido os primeiros 
nesta área. No entanto, Portugal é hoje uma socie-
dade muito mediatizada. Os jovens sabem muito 
bem quem são as pessoas importantes... São aquelas 
que têm bons carros, ou que fazem férias nos sítios 
mais esquisitos do mundo. A miudagem que surge 
na área da medicina é muito competitiva e não é 
fácil, de repente, dizer-lhes que vão perder o ob-
jectivo de ser o melhor cirurgião plástico, o melhor 
otorrino, o melhor dermatologista, para passarem 
a ser o melhor investigador. Não há, ainda, essa 
tradição em Portugal. Além disso, também não há 
reconhecimento económico.

Como se mudam as mentalidades?
Essa mudança vai acontecer à medida que o número 
de médicos for aumentando em Portugal. A curto 
prazo, nomeadamente com uma melhoria da orga-
nização dos serviços de saúde, vamos ter médicos 
a mais. Nessa altura, a investigação e a docência 
vão assumir um papel de maior relevo. Contudo, se 
tivesse de eleger a coisa que mais me preocupa nesta 
altura, diria que é a formação dos novos médicos. 
Quer se faça ou não investigação, nos últimos 50 
anos a medicina passou de algo que era exclusiva-
mente uma profissão, para uma profissão que tam-
bém é científica. A quantidade de informação nova 
que surge todos os dias na medicina é assustadora. 
Neste contexto, ou passamos a ter nas faculdades de 
medicina docentes que fazem investigação e que, 
por isso, são capazes de incorporar e transmitir as 
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SABIA QUE…
O IPATIMUP COMEÇOU A 
FUNCIONAR NAS INSTALAÇÕES 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO.

A construção do edifício em que 
actualmente está sedeado ini-

ciou-se em Janeiro de 1993, tendo 
o lançamento da primeira pedra 
sido comemorado com a largada de 
um balão e com a plantação de um 
carvalho americano, pela mão do 
reitor da Universidade do Porto de 
então, Alberto Amaral. A árvore fi-
cou conhecida como o “carvalho do 
Sr. Reitor”, mas acabou por morrer 
dois anos depois. O lugar foi, entre-
tanto, ocupado por dois carvalhos 
portugueses.

“NÃO ESTAMOS A 
CONSEGUIR RECRUTAR 
MÉDICOS PARA A 
INVESTIGAÇÃO”



novidades, ou passamos a ter alunos que 
aprendem a ser médicos numa altura em 
que a profissão já é muito mais do que 
era. Portanto, o meu medo reside em 
perceber se vai ou não haver capacidade 
de assegurar a formação dos médicos. 

A MEDICINA 
TRANSFORMOU-SE 
NUMA PROFISSÃO 
COM UMA GRANDE 
COMPONENTE 
CIENTÍFICA

Acha que é nesta vertente que instituições como 
o IPATIMUP, que presta formação, podem ser 
importantes?
Exactamente. Acho que instituições como o IPA-
TIMUP, o IBMC, o INEB e os hospitais universi-
tários podem ser instrumentais, para manter viva 
a ligação à investigação. Não acho que um jovem 
possa ser formado em medicina para o século XXI 
se não aprender o fundamento da investigação cien-
tífica. Tem de aprender as bases científicas e de 
investigação da sua profissão para ser capaz de se 
manter vivo. Na classe médica sabemos que temos 
dois problemas que são muito complicados. Um é 
o erro médico, porque há medida que queremos 
ter diagnósticos mais precoces, a hipótese de erro 
médico aumenta. O outro problema é o conflito 
de interesses, porque há medida que houve uma 
organização dos diferentes tipos de prestação de 
serviços, a medicina deixou de ser uma actividade 
exclusivamente liberal e feita em instituições pú-
blicas. Penso que organismos como o IPATIMUP 
podem ser importantes ao criar uma espécie de te-
cido de investigação de base que penetre a formação 
médica. Os médicos têm de ter formação científica. 
Os médicos têm de ser capazes de ler artigos cientí-
ficos modernos e que, hoje em dia, praticamente só 
têm linguagem da biologia molecular. Os médicos 
têm de aprender a fazer ensaios clínicos muito bem 
feitos. Podem não os fazer, mas têm de aprender 
como é que as coisas funcionam.

Qual tem sido, na sua opinião, o problema de 
ainda não se ter olhado para este novo paradigma?
A medicina está muito massificada. A Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto está a receber 
entre 240 a 270 alunos por ano. Não existem, nesta 
altura, condições logísticas nem humanas para que 
esses alunos aprendam, por exemplo, a falar com o 
doente. Aprender a comunicar, a ouvir, a apalpar 
uma barriga não se aprende em massa. A medicina 

transformou-se numa profissão que tem uma com-
ponente científica enorme. Os miúdos têm de apren-
der todos os dias o que sai de novo, no que se refere 
à sua prática profissional. A verdade é que não te-
mos investigação científica suficiente para fazer boa 
formação em ciência, e por outro lado não temos 
tempo, nem organização social, nem tradição, nem 
exemplos. Estes são os problemas de uma socie-
dade que é muito injusta e a medicina ressente-se.

“ESTAMOS A DAR OS 
PRIMEIROS PASSOS NA ÁREA 
DA INOVAÇÃO”

Como tem sido a aplicação clínica dos resultados 
das investigações que vão sendo alcançados no 
IPATIMUP?
Temos uma estrutura de ligação cada vez maior com 
projectos que interessam à indústria farmacêutica. 
Portanto, temos simultaneamente pessoas que que-
rem ir sempre mais a fundo no conhecimento, mas 
estamos a começar a ter jovens que acham graça em 
experimentar a inovação. Estamos apenas a dar os 
primeiros passos nesta matéria, porque continua-
mos a ter demasiada gente a querer fazer papers e 
muito pouca gente a querer fazer a inovação, na sua 
ligação à indústria. Estamos a melhorar.

O que é que está a mudar?
Em Portugal, não temos capacidade económica para 
mantermos muitos grupos de investigação a tra-
balhar em grande escala. As pessoas começaram 
a perceber que é difícil arranjar dinheiro para o fi-
nanciamento da investigação pura e dura. Portanto, 
em vez de continuar a estudar em profundidade 
um caminho, é preciso ver se é possível interferir, 
a determinada altura, com uma droga. Mas está a 
ser muito difícil, porque é um percurso muito longo 
e não se pode passar logo para o doente. Para os 
jovens muito motivados é uma chatice. Gostam é 
de ir à raiz dissecar as questões, tornando o pro-
cesso mais complexo. Mas é preciso que alguma 
desta miudagem pare e diga o que é preciso fazer 
para resolver o problema. Este circuito é feito, es-
sencialmente, com a indústria farmacêutica, com a 
indústria dos kits de diagnóstico e com a indústria 
alimentar. Estamos a evoluir muito nesse sentido.

O IPATIMUP tem tido, desde a sua origem, a 
preocupação de viver de perto os problemas da 
comunidade. Como tem sido esta experiência?
Acho que temos sido muito simpáticos do ponto 
de vista de ligação à sociedade, porque a sociedade 
tem sido muito simpática connosco. Estamos gemi-
nados com muitas escolas primárias e secundárias, 
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SABIA QUE…

Os jardins envolventes 
à sede do IPATIMUP 

estão repletos de árvores e 
arbustos dos mais diversos 
tipos, devidamente identi-
ficados, graças ao apoio do 
Departamento de Botânica 
da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto.



por uma questão de responsabilidade social. Esta 
aposta nos alunos de liceu não nos beneficia direc-
tamente, mas achamos que é uma forma de retri-
buir à sociedade a nossa gratidão. Não nego que se a 
sociedade portuguesa for mais sensibilizada para os 
problemas da investigação e das ciências da saúde 
fica mais consciencializada para diagnósticos pre-
coces, mas também para nos dar dinheiro quando 
fazemos angariação de fundos. As sociedades mais 
informadas são sociedades mais saudáveis e que 
estão mais disponíveis para a filantropia. 

UM CLUSTER DE 
INVESTIGAÇÃO NO NORTE 

Agora que o IPATIMUP atingiu a maioridade, 
quais são os principais desafios?
Estes 18 anos foram de crescimento e consolidação 
indiscutíveis e muito bons do ponto de vista pessoal 
e institucional. Agora, estamos numa crise de cres-
cimento. É sempre assim. É por isso que estamos 
em fase de negociações com outros institutos de 
investigação, para fazer uma espécie de consórcio. 
Precisamos de diversificar as nossas áreas de inte-
racção e de aumentar a nossa massa crítica. Somos 
muito bons na fase inicial da patologia das doenças 
e da genética, mas agora precisamos de experimen-
tar em modelos animais. O IBMC, por exemplo, é 
extraordinário nessa área. O INEB tem tudo o que é 
biomateriais. A investigação científica é nacional e a 
junção de esforços complementares na investigação 
dá resultados muito bons.

A criação deste cluster é uma vontade manifes-
tada pelo professor há muito tempo. O que tem 
faltado para que o projecto se concretize?
Pedimos dinheiro à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento da Região Norte (CCDRN) para 
nos deixar contratar especialistas estrangeiros com 
experiência nesta área, para nos dizerem que tipo 
de organização devemos ter, onde devemos ou não 
apostar. Ao mesmo tempo estamos interessados que 
a nossa actividade tenha reflexos na Região Norte. 
Somos claramente regionalistas e internacionais. 

Pode explicar?
Regionalistas no sentido de que dependemos muito 
de todo este núcleo duro do Norte. Não nos afirma-
mos contra Lisboa. Se Portugal se quer desenvolver 
tem de estar centrado em duas áreas de desenvolvi-
mento regional sustentado: uma a Norte, no Porto, 
outra a Sul, em Lisboa. Elas têm de ser complemen-
tares e sinérgicas no que tiverem de ser e têm de 
ganhar capacidade de se estender para a Europa. 
Acho que Portugal fica assimétrico se ficar apenas 
centrado em Lisboa. 

Seria mais fácil, se os pólos estivessem centra-
dos em Lisboa?
Não sei. Talvez houvesse mais inveja. A ideia seria 
que estas instituições constituíssem uma espécie de 
cluster das ciências da saúde que tivesse efeitos po-

tenciadores nas áreas de negócios e nas ciências da 
saúde da Área Metropolitana do Porto e na Região 
Norte, incluindo Minho e Aveiro. Estamos a jogar 
num tabuleiro puramente científico e institucional e 
vamos jogar a sério. Temos de reforçar as instituições 
e ser capazes de fazer boa actividade. Ao mesmo 
tempo, com a ligação à Bial, com a articulação com 
a CCDRN, com as forças vivas da Universidade do 
Porto e da Universidade do Minho, gostaríamos que 
este projecto tivesse reflexos na competitividade e 
no valor acrescentado. O grande problema é que se 
só fizermos investigação pura e dura, temos muita 
dificuldade em sobreviver. Embora as grandes des-
cobertas ainda venham da investigação fundamen-
tal, as instituições para sobreviverem têm de ter um 
misto de investigação fundamental e aplicada. É 
muito importante que as instituições tenham a ver 
com a vida de todos os dias. A Bial é o grande centro 
de investigação na indústria farmacêutica. As uni-
versidades do Porto e de Braga tem uma engenharia 
biomédica muito boa. O facto de nos juntarmos es-
timula que mais pessoas se juntem. Damos o exem-
plo. Acho que vamos ter sucesso. 
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“PUBLICAMOS EM MÉDIA 
100 ARTIGOS CIENTÍFICOS 
POR ANO”

E a internacionalização do IPATIMUP, de que 
forma é que tem sido alcançado esse objectivo?
Este ano entramos em muito maior número de redes 
internacionais e já ganhamos, através delas, alguns 
projectos. Isso é uma forma de ligação institucional. 
Além disso, existe ainda a ligação pessoal que é a 
circulação. Os nossos estudantes de doutoramento 
e os nossos investigadores seniores passam tempo-
radas no estrangeiro e nós recebemos investigadores 
de outros países. Hoje, a internacionalização passa 
muito pela capacidade de atrair e exportar jovens 
com valor. São eles que constituem plataformas e 
um elo com a ciência internacional. Se tivermos 
investigadores que vão para os Estados Unidos ou 
Inglaterra, onde se tornem conhecidos e reconheci-
dos, é um exemplo. Outro factor na internacionali-
zação que temos de reforçar é a produção científica. 
Já temos muita, mas quanto mais melhor. 

Quantos artigos são, em média, publicados pelo 
IPATIMUP?
Em média, 100 artigos por ano e metade deles em 
revistas com um índice de impacto extraordinário. 
Não temos baixado o número de artigos, o que te-
mos conseguido é que, todos os anos, uma percen-
tagem maior seja publicada em revistas de grande 
circulação. 

O registo de patentes, em contrapartida, tem 
sido o «calcanhar de Aquiles»?
Realmente não estou a conseguir que se responda 
tão bem na inovação, como na produção científica. 
Mas este é também um problema português, pois 



não temos essa tradição. 
Basta ver que não temos 
bons advogados de pa-
tentes. Apesar disso, a 
reitoria da Universidade 
do Porto está a começar 
a criar um gabinete de 
patentes com advogados 
que sabem, ensinam e 
ajudam. Nesta vertente 
também é necessário 
recompensar as pessoas 
que fazem inovação. A 
produção científica tem 
uma recompensa ime-
diata que é a projecção 
científica, é ser convi-
dado para ir falar a congressos e até maiores possibili-
dades de se fazer uma carreira universitária. Estamos 
muito treinados na academia portuguesa a recom-
pensar a produção científica e os papers. Temos de 
começar a recompensar as patentes, dar-lhes maior 
prestígio académico e, em última instância, estímulos 
materiais. O IPATIMUP já começou a implementar 
essa filosofia. Uma parte do valor obtido com 
o registo da patente vai para a universidade, 
outra para o instituto e outra vai para o inves-
tigador. Além disso, assumimos os custos do 
processo. Mas, mesmo assim, há resistência. 

Considera que a evolução dos conheci-
mentos científicos evoluiu tão rapida-
mente como seria desejado, no nosso país?
Acho que sim. Portugal tem tido uma res-
posta muito boa relativamente à aprendiza-
gem das descobertas, porque somos curio-
sos, porque estamos conscientes do mundo 
onde estamos inseridos. Do ponto de vista 
científico, homogeneizamos imenso os co-
nhecimentos. O nosso principal problema é 
sabermos muitas coisas, mas às vezes não as 
sabemos fazer, isto é, continuamos a ter al-
guma dificuldade na endogeneização, a pas-
sar da teoria para a prática. O que nos tem 
faltado, também, é fazer com que as universi-
dades se transformem nesses pólos difusores 
do saber fazer. Era muito importante que a 
universidade incorporasse uma nova atitude 
perante a ciência e a propagasse. Quando 
fundámos o IPATIMUP, incorporámos a ci-
ência porque éramos muito poucos e muito 
ávidos. Além disso, houve muito dinheiro 
da Europa e houve um ministro da Ciên-
cia chamado Mariano Gago. O problema é 
que esta postura não foi acompanhada pelas 
universidades que são mais conservadoras. 

De sorriso aberto e discurso fluente, Raquel Seruca 
contraria a imagem do cientista meio louco, longe 
do mundo terreno que o rodeia. Nem as inúme-
ras publicações de artigos científicos em revistas 
internacionais indexadas, ou os diversos prémios 
que ganhou a fazem subir a um patamar acima do 
comum dos mortais. Mas, não há dúvidas: Raquel 

Seruca é uma investiga-
dora de topo.
Licenciada em Medi-
cina pela Universidade 
do Porto, seguiu para a 
Holanda, onde foi bol-
seira de investigação 
no Departamento de 
Genética Humana da 
Universidade de Gro-
ningen. 
O seu percurso de vida 
acaba por coincidir com 
o do IPATIMUP. Actu-
almente a coordenar o 
Grupo de Genética do 
Cancro, Raquel Seruca 
tem-se dedicado ao es-
clarecimento dos me-
canismos moleculares, 
subjacentes ao desen-
volvimento dos tumores 
gástricos, tanto na sua 
forma esporádica como 
hereditária. Por outro 
lado, tem-se debruçado 
sobre os mecanismos 
moleculares subjacen-
tes à invasibilidade das 
células neoplásicas. 
Aquilo que nos preo-
cupa, esclarece, ”é per-
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RAQUEL SERUCA, FÁTIMA CARNEIRO E 
FERNANDO SCHMITT

INVESTIGADORES DE TOPO
SÃO ALGUNS DOS ROSTOS DO IPATIMUP. RAQUEL SERUCA, FÁTIMA 

CARNEIRO E FERNANDO SCHMITT SÃO TAMBÉM NOMES DE REFE-

RÊNCIA AO NÍVEL DA INVESTIGAÇÃO MUNDIAL. EM ENTREVISTA À 

NORTEMÉDICO, FALAM DOS SEUS TRABALHOS, DOS SEUS ESTUDOS 

E DA PREOCUPAÇÃO DE APLICAR AS DESCOBERTAS CIENTÍFICAS AOS 

CASOS CLÍNICOS. 

“É difícil ser investigador em 
Portugal, mas temos mui-
tas mais pessoas a procurar o 
IPATIMUP para seguirem uma 
carreira científica do que há 10 
anos. A capacidade de se ter 
uma bolsa para fazer um dou-
toramento obriga a um nível de 
exigência muito elevado. Mas, 
depois de se conseguir entrar, 
basta trabalhar com afinco, von-
tade e alegria, como nas outras 
profissões. O reconhecimento 
nesta área é cada vez maior. Se 
há uns anos nem se conhecia 
a palavra cientista – achava-se 
que um cientista era um Eins-
tein, um tipo meio louco –, 
neste momento as pessoas que 
trabalham na área da ciência já 
são consideradas «normais»”.

RAQUEL SERUCA



ceber quais as alterações genéticas 
que se estão a verificar em alguns 
tipos de cancro e, para isso, traba-
lhamos com base em aspectos ge-
néticos do indivíduo e dos agentes 
que causam, por exemplo, o cancro 
do estômago”. 
Os trabalhos desenvolvidos até 
agora já lhe valeram prémios como 
o Benjamin Castelman Award US-
CAP, em 2001, o Prémio Labmed, 
em 2002 e 2003, e outros, entre os 
quais da Sociedade Portuguesa de 
Genética Humana. 

A PROVEDORA DO 
INSTITUTO

A par da investigação, Raquel Se-
ruca abraça ainda a tarefa de ser a 
provedora do IPATIMUP. Recusa 
liminarmente o título de delegada 
sindical, mas assume a missão de 
representar, junto da direcção do 

instituto, as vontades e os desejos dos investiga-
dores que ali trabalham. O objectivo é identificar 
lacunas, apresentá-las à direcção e esperar que uma 
decisão seja tomada. “São questões relacionadas 
com estratégias científicas. Cabe-me, por exemplo, 
expor à direcção do IPATIMUP a falta de um equi-
pamento num determinado grupo de investigação, 
para que este possa exercer o seu projecto cientí-
fico”, explica.
Mas a investigadora não esconde que serve também 
de elo para mediar tensões, numa instituição onde 
a competitividade é “normal”. As ten-
sões, salvaguarda, “são positivas e pren-
dem-se com questões relacionadas com 
o crescimento dos próprios grupos de 
investigação e, consequentemente, com 
o crescimento do instituto”. 
O poder da decisão compete à direc-
ção, mas Raquel Seruca assegura que 
a sentença é “quase sempre positiva”. 
“Quando os pedidos têm fundamento 
e são bem argumentados, é normal que 
assim seja. Responder afirmativamente 
é, no fundo, patrocinar a possibilidade 
das pessoas fazerem mais e melhor in-
vestigação”, conclui. 

“NÃO SOU NENHUM 
GÉNIO, APENAS FAÇO 
PERGUNTAS”

É especialista em Anatomia Patológica 
e, de forma apaixonada e com a rapidez 
de mulher de «sete ofícios», Fátima Car-
neiro fala do seu trabalho. Para além da 

investigação ainda é professora catedrática de Ana-
tomia Patológica da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto e directora do Serviço de Ana-
tomia Patológica do Hospital de S. João. “Sou uma 
pessoa normalíssima que faz perguntas, movida 
pela curiosidade. Não sou nenhum génio”, esclarece. 
Um dos seus momentos altos da sua carreira foi a 
publicação de um artigo no The New England Jour-
nal of Medicine, juntamente com outros investiga-
dores, entre os quais Raquel Seruca, considerado o 
melhor artigo científico do mundo publicado em 
língua inglesa em 2001 e galardoado com o Benja-
min Castelman Award USCAP. 
Fátima Carneiro «olha» para o cancro do estômago 
em diversas perspectivas, designadamente na ten-
tativa de identificação de factores de prognóstico, 
como o estudo de factores ambientais que estão 
relacionados com o seu desenvolvimento. Mais re-
centemente, assinala, “o meu interesse tem-se foca-
lizado em termos de actividade de investigação no 
estudo das formas hereditárias do cancro do estô-
mago”. Neste domínio “tem havido grandes avanços 
nos últimos tempos”, dado que “só recentemente é 
que o carcinoma difuso foi isolado como entidade”. 
Desde então, “tem-se dado passos grandes num 
universo que é pequeno, mas que afecta famílias 
inteiras, dado que se trata de um problema genético 
que é transmitido de geração em geração”, valoriza. 
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“O IPATIMUP está na van-
guarda no domínio da investi-
gação do cancro do estômago, 
a par dos poucos grupos que es-
tudam este tema. A minha liga-
ção ao instituto surgiu desde a 
sua génese, desde que se consti-
tuiu como um grupo de pessoas 
ancoradas na patologia e com 
imensa vontade de fazer inves-
tigação. Actualmente, a minha 
mágoa é que, por inerência 
de funções que vou desempe-
nhando, tenho cada vez menos 
tempo para fazer aquilo que já 
fiz na área da investigação”. 

FÁTIMA CARNEIRO

RESULTADOS PRÁTICOS

Com a “sorte”, como classifica, de poder seguir 
de perto os casos de cancro hereditário, de tipo 
difuso, a equipa do IPATIMUP tem desenvolvido 
inúmeros trabalhos nesta área. Por um lado, espe-

cifica Fátima Carneiro, “no 
domínio da caracterização 
das alterações morfológicas, 
tivemos a oportunidade de 
estudar detalhadamente as 
peças cirúrgicas removi-
das de indivíduos e, desta 
forma, termos contributos 
importantes para a com-
preensão de qual é a histó-
ria natural da doença”. Por 
outro lado, “do ponto de 
vista molecular, desenvol-
veram-se no IPATIMUP as 
metodologias não só para 
identificar as mutações 
dos genes afectados, mas 
também tivemos a possibi-
lidade de estudar essas mu-
tações in vitro”, acrescenta. 
Em Portugal, o instituto tem 
registo de apenas dois casos 
e a investigação desenvol-
vida acabou por se tornar 
útil, dado ter sido possível 
intervir com cirurgias pro-



filácticas. O IPATIMUP, enfatiza Fátima Carneiro, 
“tem contribuído para um melhor conhecimento 
deste problema e, ao mesmo tempo, tem conseguido 
ter reflexos práticos em relação aos indivíduos”.  

CIÊNCIA COM 
SOTAQUE 
BRASILEIRO

Apesar das influências dos 
últimos 14 anos, é impossí-
vel esconder o sotaque bra-
sileiro. Fernando Schmitt é 
outro dos investigadores se-
niores do IPATIMUP, na área 
do cancro da mama. Chegou 
a Portugal para fazer o pós-
doutoramento e acabou por 
ficar em terras lusas, depois 
do convite de Sobrinho Si-
mões para trabalhar no ins-
tituto. Recuando no tempo, 
Fernando Schmitt adjectiva 
de “corajosa” a decisão. “Pedi 
a demissão do serviço público 
(era professor de Patologia na 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de S. Paulo) e 
vim para o IPATIMUP com 
uma bolsa de cientista convi-
dado em 1996”, recorda. Para 
a decisão pesou o pioneirismo 
de um instituto criado em 
torno da anatomia patológica 
e o conceito da investigação 
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de translação. “Temos a grande vanta-
gem de fazermos investigação científica 
com base nos problemas reais”, advoga.  
Exactamente tendo por base este con-
ceito, uma equipa de cientistas por-
tuguês e britânicos, na qual se insere 
Fernando Schmitt, descobriu, recen-
temente, uma alteração genética numa 
forma agressiva de cancro da mama 
que poderá abrir caminho a um tra-
tamento mais eficaz da doença. Cerca 
de 15 por cento dos casos de cancro 
da mama detectados em Portugal têm 
esses carcinomas de tipo basal. “É um 
tipo de cancro que afecta as mulheres 
mais jovens e é muito agressivo, po-
dendo alastrar-se para os pulmões, não 
respondendo de forma tão eficiente aos 
tratamentos como a radioterapia. En-

quanto a maior parte dos casos do cancro da mama 
são tratáveis e muitos deles curáveis, este tipo não”, 
descreve. “Estamos, portanto, a falar de casos clí-
nicos reais e, por isso, a nossa investigação surge 
no sentido de encontrar novas classes de drogas, 

mais eficazes e menos tóxicas do que 
os tratamentos gerais actualmente uti-
lizados”, acrescenta.  
De acordo com o estudo, publicado 
na «Oncogene» – uma das mais des-
tacadas revistas mundiais de investi-
gação sobre cancro e que pertence ao 
grupo editorial Nature, em Londres 
–, os cientistas detectaram uma altera-
ção no gene supressor tumoral BRCA1, 
encontrada frequentemente em algu-
mas formas de cancro hereditário da 
mama, numa forma não hereditária da 
doença conhecida por “carcinomas do 
tipo basal”. Segundo o investigador, “o 
BRCA1 é «desligado» em alguns can-
cros mamários do tipo basal, o que os 
torna semelhantes aos cancros heredi-
tários relativamente aos seus mecanis-
mos celulares de proliferação e de au-
sência de reparação de erros do DNA”. 
A parte laboratorial desta investiga-
ção decorreu durante dois anos e in-
cidiu sobre amostras retrospectivas 
de vários países, mas na sua maioria 
de Portugal, nas quais trabalharam 
investigadores do IPATIMUP e cole-
gas do Breakthrough Breast Cancer 
Research Centre, em Londres. Siner-
gias que comprovam “a excelência 
do IPATIMUP”, resume Fernando 
Schmitt. ■

“O IPATIMUP tem a particula-
ridade de assumir uma respon-
sabilidade social e educativa. 
Muitos de nós são professores 
na Faculdade de Medicina e, 
também por isso, temos como 
missão não só investigar, mas 
também formar. Isso implica 
que apostemos e aceitemos 
muitos jovens no nosso insti-
tuto. Alguns acabam por ficar 
connosco, outros vão para cen-
tros de investigação no estran-
geiro. Há uma taxa de sucesso 
muito grande ao nível da inter-
nacionalização, isto é, a grande 
maioria dos estudantes que vão 
para o estrangeiro são bem su-
cedidos na área do cancro e das 
ciências da saúde”. 

FERNANDO SCHMITT
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Uma mão cheia de anos ajudam a contar a história 
da Exposição de Arte Médica. Pelo Centro de Cul-
tura e Congressos passaram centenas de artistas, 
mais de um milhar de trabalhos e sucessos que, há 
medida que o tempo passa, se vão consolidando. 
Agora, o tempo é de mudança e, por isso, pode 
haver alterações na organização desta iniciativa, já a 
partir de 2008. “O número elevado de participantes, 
associado a uma melhoria geral na qualidade das 
obras apresentadas, obriga a rever a metodologia e 
a estratégia de organização da exposição”, justifica 
Miguel Guimarães, elemento do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos e o grande dina-
mizador do evento, visivelmente satisfeito com o 
êxito de mais uma edição. “Não tenho dúvidas de 
que esta foi a melhor de sempre, dada a qualidade 

«ARTEMÉDICA»
ESTÁ CONSOLIDADA

UMA CENTENA DE MÉ-

DICOS, UMA PAIXÃO EM 

COMUM: A ARTE. PIN-

TURA, FOTOGRAFIA, ES-

CULTURA, CERÂMICA E 

VITROFUSÃO... O MODO 

DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA 

NÃO É IMPORTANTE, 

MAS A QUALIDADE DOS 

TRABALHOS EXPOSTOS DEMONSTRA QUE 

OS MÉDICOS ESTÃO A APURAR A TÉCNICA. 

FOI ASSIM MAIS UMA EDIÇÃO, A QUINTA, 

DA EXPOSIÇÃO DE ARTE MÉDICA. PARA O 

ANO HÁ MAIS E COM NOVIDADES...

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

PROXIMAS EDIÇÕES 
EXIGEM UMA NOVA 
ABORDAGEM

MÉDICOS REVELARAM A SUA OUTRA 
FACETA NA PINTURA, FOTOGRAFIA, 
ESCULTURA...



dos trabalhos expostos”, faz questão de realçar, an-
tes mesmo de revelar as novidades.
Com a fasquia a subir, a exigência aumenta. No pró-
ximo ano, como explicou Miguel Guimarães, a ideia 
passa pela organização de mostras alternativas e 
sequenciais, como por exemplo pintura, fotografia e 
escultura, com atribuição de prémios, realizada por 
um júri credenciado e convidado para o efeito. “Não 
queremos assustar ninguém, nem tão pouco desin-
centivar todos os médicos que queiram participar. 
Pelo contrário, queremos estimular uma competi-
ção saudável, com reconhecimentos a vários níveis”, 
salvaguarda.
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obras de arte» onde cada médico poderia vender, 
comprar ou trocar obras com outros colegas”. Tudo 
isto, “a pensar nos médicos e a acontecer nas nossas 
instalações, e a partir de 2008, se for possível e de-
sejável”, conclui.

TRABALHOS “ESPANTOSOS” 

Em tom de passado (recente) fica para contar a his-
tória da V Exposição de Arte Médica que esteve 
patente no Centro de Cultura e Congressos entre o 
dia 6 de Junho e 5 de Julho. Com a maior participa-
ção de sempre, a mostra contou com a assinatura de 
uma centena de médicos, divididos pela pintura, fo-
tografia, escultura, cerâmica ou vitrofusão. E, à se-
melhança de edições anteriores, nem só de gente do 
Norte se fez esta exposição. “Recebemos pedidos de 
colegas do Centro e do Sul que queriam participar 
e claro que não pudemos negar-lhes essa vontade”, 
explica Miguel Guimarães.
Tanta adesão implica regras. Por isso, mais uma 
vez, cada participante pôde, apenas, participar com 
duas obras, preenchendo a galeria e os corredores 
do Centro de Cultura e Congressos. “Tivemos tra-
balhos espantosos”, congratula-se o dinamizador 
do evento. 
A pintura dominou a V Exposição de Arte Médica. 
Rosa São Simão é uma repetente, na área do re-
trato, desta vez ao imortalizar na tela os rostos do 
colega Gama de Sousa e a sua filha Joana Gama 

de Sousa. Depois da 
reforma, esta pedia-
tra reencontrou-se 
com a paixão antiga, 
mas cuja a educação 
e, depois, o exercício 
da profissão relega-
ram para segundo 
plano. “Não me 
imaginava a viver da 
pintura, por isso op-
tei pela medicina”, 
recorda. A paixão 
com que viveu a 

profissão não deixou espaço para a arte, mesmo 
assim, mal se reformou, decidiu inscrever-se 
numa escola de pintura. Desde então, o retrato é 
a sua maneira de expressão. “É uma abordagem 
diferente, porque exige uma disciplina diferente, 
e só é retratista quem realmente gosta”, refere.
Hoje, também, só pinta o que quer e, acima de tudo, 
o que gosta. Para Rosa São Simão, “tem de haver 
uma ligação emocional com a pessoa que retrata”. 
Assim, acrescenta, “normalmente escolho colegas 
ou amigos; no fundo, pessoas que me marcaram e 
que merecem ficar numa parede das nossas casas”.    

MAIS INICIATIVAS PARA 
ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO

Mas as ideias não ficam por aqui. Do projecto, o dina-
mizador da iniciativa adianta ainda a possibilidade 
da realização de cursos com aulas práticas no domí-
nio das artes e da constituição de uma base de dados 
informática no portal www.nortemedico.pt, onde 
poderiam estar representados os artistas médicos. 
Por outro lado, perante o crescente interesse dos 
clínicos em participar na exposição e, consequen-
temente pela arte, Miguel Guimarães admite outras 
iniciativas dentro desta área. Assim, avança, “po-
derão ser organizados encontros periódicos para 
troca de informações, ou os chamados «leilões de 
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A ESTREIA COM 
O BERÇO DE PORTUGAL

Fernando Almeida foi uma das estreias na V Expo-
sição de Arte Médica. “Foi uma decisão espontânea. 
Recebi a revista e o convite para participar. Como 

já tinha dois trabalhos expostos em 
casa, optei por trazê-los e partilhá-
los com os amigos e colegas”, jus-
tifica. 
Para a área da fotografia, a preto e 
branco, este radiologista do Hospi-
tal da Senhora da Oliveira escolheu 
«Guimarães – Uma Maravilha à 
Sombra» para homenagear o berço 
da nacionalidade, com a imagem 
do Paço dos Duques de Bragança de 

fundo, e uma árvore centenária a servir de punctum 
da imagem. “Acho que a fotografia tem, sempre, 
algo de subjectivo. Este palácio, não só pela sua ar-
quitectura exterior, como pela sua riqueza interior, 
é uma das maravilhas de Portugal”, enaltece. 
A segunda obra de Fernando Almeida inseriu-se 
na pintura. Com óleos, o radiologista transportou 
de uma fotografia para a tela uma imagem aérea da 
Baía das Pedras Amarelas, nos Estados Unidos. “Fiz 
o quadro em dois dias”, recorda. 
Ainda no sector da fotografia, um olhar sobre o 
trabalho da obstetra Maria Eugénia Ascensão. A 
cores, a médica esteve mais uma vez presente na ex-
posição com dois trabalhos: «O Sentido» e «Douro 
Mágico». Complementares entre si, as duas imagens 
registam a diferença entre a natureza “mais ou me-
nos passiva” do rio e das suas margens escarpadas 
e o olhar «vivo» do gato e da rã que se prepara para 
o salto. A natureza, revela Maria Eugénia Ascensão, 
“é uma paixão, assim como a fotografia. Adoro foto-
grafar cores, porque conseguimos captar tudo o que 
nos rodeia de uma forma muito autêntica. Existem 
momentos fantásticos que não podemos perder e a 
fotografia consegue congelar esses momentos”.

JOALHERIA CONQUISTA 
CADA VEZ  MAIS 
PARTICIPANTES

A par da pintura e da fotografia, a joalharia é uma 
área com cada vez maior relevo ao longo das várias 
edições da Exposição «Artemédica». A patologista 
clínica do Hospital de S. João Abília Bodas des-
cobriu esta arte por acaso, mas hoje confessa que 
não conseguiria abandoná-la. “Acabou por ser uma 
colega a incentivar-me a ir com ela para um curso de 
joalharia. Ao início, achei tudo muito complicado, 
mas fui ficando. Hoje tenho de conciliar a medicina 
com a arte e admito que esta já me rouba algum 
tempo”, diz, entusiasmada. 
A joalharia acabou por se tornar um hobby, per-
mitindo a Abília Bodas fugir ao stress do dia-a-dia. 
“Esta peça – assinala a patologista, apontando para 
um colar –, está associada a um momento da minha 
vida clínica. Comecei a fazê-la depois de ter rece-
bido a notícia de que um jovem, que chegou a estar 
indicado como dador de órgãos, tal a gravidade da 
sua situação, iria, afinal, sobreviver”. Por isso, não é 
de estranhar que Abília Bodas se sinta “muito mais 
feliz”, sempre que termina um trabalho. ■

A tradição ainda é 
como era. Tal como 

na sua génese, a V Ex-
posição de ArteMédica 
também foi sinónimo 
de música e momentos 
de convívio. E para ceri-
mónias diferentes, mo-
mentos diferentes... A 
inauguração da mostra, 
no dia 6 de Junho, ficou 
marcada pela presença 
da soprano Mónica Pais, 
acompanhada do tenor 
Francisco Reis e do pia-
nista António Oliveira. 
Na actuação, o trio in-
terpretou obras como as 
do compositor açoriano 
Francisco Lacerda «Te-
nho Tantas Saudades, 
Não Morreu Nem Aca-
bou» e do brasileiro 
Valdemar Henriques 
(Uirapuru) e mesmo 
uma canção popular 
brasileira, o Maringá, a 

par de obras de Leonard 
Bernstein, Isaac Albe-
niz, Ravel ou Puccini.  

Depois das artes plás-
ticas, houve médicos 
que brilharam na mú-
sica. No encerramento 
da V Exposição de Arte 
Médica, o público foi 
brindado com uma ex-
cepcional noite de fados, 
à boa maneira coimbrã. 
Num recital de canto e  
guitarra, o Grupo Pre-
sença de Coimbra apre-
sentou um trabalho de 
originais, com base no 
último CD lançado. 
Uma apresentação ao 
vivo que, assim, uniu 
ainda mais as diversas 
expressões de arte en-
tre os médicos que, no 
final, receberam as me-
dalhas comemorativas 
deste grande evento.

MOMENTOS DE OURO
A MÚSICA UNIU AINDA MAIS AS DIVERSAS 
EXPRESSÕES DE ARTE ENTRE OS MÉDICOS
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«SEMANA ABERTA» PARA COMEMORAR
   DO HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO 200 ANOS

No âmbito das comemorações dos seus 200 anos de 
história, o Hospital de Santo António dedicou o mês 
de Junho a uma série de iniciativas e actividades. 
«Olhar o Corpo, Salvar a Vida» foi uma das expo-
sições patentes no Auditório da unidade hospitalar, 
entre 1 e 29 de Junho, naquela que foi uma «home-
nagem» à história do Hospital de Santo António, ao 
Ensino e à Prática Clínica na instituição. O título 
serviu ainda para a capa de um livro que foi lançado 

na sessão inaugural da «Semana 
Aberta do Hospital». A par das 
imagens que foram expostas, a 
obra assinada por Jorge Fernan-
des Alves e Matinha Correia 
conta, por exemplo, a forma 
como a unidade se integrou no 
processo assistencial que a Mise-
ricórdia do Porto assumiu desde 
o início do século XVI, até aos 
dias de hoje. ■

«OLHAR O 
CORPO, SALVAR A 
VIDA» EM EXPOSIÇÃO



1 de Junho: Dia Mundial da Criança. 5 de 
Junho: Dia Mundial do Ambiente. Este ano, 
as duas efemérides foram comemoradas na 
Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, em mais uma iniciativa promovida 
pela Comissão de Actividades de Cultura e 
Lazer. Estes eventos inserem-se nas linhas 
orientadoras e programáticas desta Comis-
são, dentro das matrizes de cultura e lazer 
para jovens, onde a dinamização, a pedago-
gia e a expansão do conhecimento, assim 
como a aquisição de novos saberes, poderão 

tornar possível um melhor entendimento para uma 
vida saudável e de maior qualidade. No Dia Mun-
dial da Criança, crianças dos 3 aos 7 anos, com os 
seus familiares, foram os protagonistas de uma via-
gem aos jardins da Casa do Médico, onde ouviram 
várias histórias contadas pelo Sr. Eng.º Nuno Sousa 
sobre as árvores centenárias desse mesmo jardim. 
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Durante a tarde, tiveram oportunidade de pintar 
as suas árvores preferidas, assim como, num gesto 
simbólico, as apadrinharam e baptizaram. Con-
forme referiu a coordenadora e dinamizadora do 
projecto, Dra. Maria Vitória, “este evento teve um 
intuito pedagógico e socio-cultural”.
Neste contexto, acrescenta, “tentamos demonstrar 
quanto é importante preservar as árvores e o meio 
ambiente, de modo a haver um maior equilíbrio e 
uma maior harmonia no existir da Pessoa para ter 
uma vida cada vez mais saudável”. 

APADRINHAMENTO DA 
ÁRVORE PREFERIDA

Com a ajuda do Eng.º Nuno Sousa, técnico respon-
sável pela manutenção de todo o espaço verde da 
Casa do Médico, fez-se uma visita guiada, durante 
a qual se alertou para a importância da natureza. A 
presença deste técnico, a sua empatia e o seu saber, 
foram um factor motivador para o entusiasmo e 
curiosidade que os jovens demonstraram durante 
toda a visita. 
Desta forma, “as crianças aprenderam que as árvo-
res são organismos vivos e que, por isso, também 
têm de ser cuidadas, mimadas, amadas e preserva-
das como as pessoas”, salienta a Dra. Maria Vitória.  
Ao longo da visita, os jovens registaram com uma 
placa o nome de cada espécie encontrada no jardim 
da Casa do Médico. Uma experiência, realça a Dra. 
Maria Vitória, “que lhes proporcionou saber um 
pouco mais sobre a árvore escolhida e até de os incen-
tivar a procurar mais informação sobre essa espécie”. 

INICIATIVA DA COMISSÃO DE ACTIVIDADES 
DE CULTURA E LAZER NOS DIAS MUNDIAL 
DA CRIANÇA E DO AMBIENTE

À DESCOBERTA 
DA NATUREZA NOS 
JARDINS DA CASA DO 
MÉDICO 

DOIS DIAS COMEMORATIVOS, 

UM ÚNICO PÚBLICO-ALVO: AS 

CRIANÇAS. A COMISSÃO DE AC-

TIVIDADES DE CULTURA E LAZER 

ABRIU AS PORTAS DA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS AOS MAIS JOVENS E DEU A CONHE-

CER OS JARDINS DA CASA DO MÉDICO.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

COMISSÃO DE ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER
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UMA EXPERIÊNCIA PARA 
APRENDER

A experiência, vivida no Dia Mundial 
do Ambiente pelos alunos do 4º ano 
da Escola do 1º Ciclo de Costa Cabral, 
pertencente ao agrupamento vertical 
de Eugénio de Andrade, acompanha-
dos da Professora Maria Fernanda 
Pereira e da Professora Lúcia Pinto, 
decorreu com grande motivação, en-
tusiasmo, surpresa, encanto e num 
reflectir sobre o ambiente envolvente, 
sobre a natureza e na necessidade do 
seu cuidar e preservar para adquirir 
uma vivência do Ser em estilos de vida 
cada vez mais saudáveis.
No final, Guilherme, de 10 anos, assu-
miu com grande responsabilidade os 
ensinamentos daquela manhã: “Não 

nos podemos esquecer de que as árvores também 
têm sentimentos. Por isso, devemos respeitá-las e 
protegê-las”, defendeu, convictamente, ao mesmo 

tempo que lembrava as repercussões da destruição 
da natureza: “Estamos a prejudicar o nosso am-
biente quando o maltratamos e… sem as árvores 
também nós podemos deixar de existir”. 
Também Francisco não continha a excitação da 
experiência. “Não sabia que existia este jardim. Fui 
padrinho da maior árvore do jardim”, referiu, or-
gulhoso. 
A fim de “credenciar” este evento todas as crianças 
receberam um certificado onde constava o nome da 
espécie da árvore que decidiram apadrinhar, assim 
como o seu compromisso de a proteger, cuidar e 
manter nas melhores condições para a sua sobre-
vivência. Uma tarefa que terá, certamente, o apoio 
da equipa responsável pelo evento, já que se prevê a 
continuidade destas iniciativas.
Os atelier subordinados ao Ambiente, acrescenta 
a Dra. Maria Vitória, têm como finalidade desen-
cadear nos jovens uma motivação, uma reflexão e 
uma aventura para a descoberta do seu meio en-
volvente e da natureza, onde o observar, o cuidar, 
o proteger e o preservar pode criar condições para 
uma nova atitude do saber-Estar, do saber-Viver e 
do saber-Ser.” ■
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FESTA PROMOVIDA PELA 
SRNOM CONTOU COM MAIS 
DE MIL CONVIDADOS

DA RIBEIRA ATÉ À FOZ... COM PASSAGEM 

PELA CASA DO MÉDICO. O 23 DE JUNHO 

FOI, UMA VEZ MAIS, A NOITE DE TODAS AS 

FOLIAS. O S. JOÃO POPULAR, DE CONVÍVIO, 

AMIZADE E ALEGRIA FOI VIVIDO POR MAIS DE 

MIL PESSOAS QUE ADERIRAM EM MASSA AO 

CONVITE LANÇADO PELA SECÇÃO REGIO-

NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. 

S. JOÃO
DA RIBEIRA ATÉ À FOZ... COM PASSAGEM 

PELA CASA DO MÉDICO. O 23 DE JUNHO PELA CASA DO MÉDICO. O 23 DE JUNHO 

FOI, UMA VEZ MAIS, A NOITE DE TODAS AS FOI, UMA VEZ MAIS, A NOITE DE TODAS AS 

FOLIAS. O S. JOÃO POPULAR, DE CONVÍVIO, FOLIAS. O S. JOÃO POPULAR, DE CONVÍVIO, 

AMIZADE E ALEGRIA FOI VIVIDO POR MAIS DE AMIZADE E ALEGRIA FOI VIVIDO POR MAIS DE 

MIL PESSOAS QUE ADERIRAM EM MASSA AO MIL PESSOAS QUE ADERIRAM EM MASSA AO 

CONVITE LANÇADO PELA SECÇÃO REGIO-CONVITE LANÇADO PELA SECÇÃO REGIO-

NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. 

S. JOÃO
COM CASA CHEIA!
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Dizem que é a noite mais ale-
gre do ano. A música popular 
alia-se aos sabores da cozinha 
tradicional portuguesa, onde 
o caldo verde, a sardinha as-
sada, a broa e a fartura são 
as iguarias de eleição. Nada 
faltou... A Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) não 
deixou passar em claro 

mais um S. João 
e organizou uma 
festa sem igual. 
Cerca de 1200 pes-
soas aceitaram o 
convite para um se-
rão que até começou 
cedo. Pelas 17h00, a 
primeira sessão do 
grupo de teatro «Os 
Traquinas» abriu o ape-
tite aos foliões. Antes 
do jantar, tempo ainda 

para espreitar a exposição “Costumes Po-
pulares” com trabalhos de Francisco Reina 
(pintura), António Pinto (fotografi a), Dra. 
Helena Faria da Costa Lima (colecção de 
fi guras de S. João) e quadras populares de 
concursos do Jornal de Notícias (Dra. Ma-
ria Vitória), assim como a  “Cascata” da au-

toria de Dra. Isabel Chaves e Dra. Manuela Dias. 

BAILARICO, TODA 
A NOITE 

Tudo foi pensado ao pormenor: a Casa do Médico 
transformou-se com mesas espalhadas por todos 
as salas livres, com os arcos e a cascata Sanjoanina, 
os manjericos e as quadras populares, os sons da 
Fanfarra de Estarreja e das concertinas... O baile, 
depois do espectacular fogo-de-artifício, durou pela 
noite dentro. “Já passava das três horas da manhã 
e a animação ainda continuava”, conta Fátima Oli-
veira, coordenadora da iniciativa.

A ELEVADA ADESÃO 
DEIXA A ORGANIZAÇÃO 
SATISFEITA

Depois do sucesso alcançado no ano passado, a 
segunda edição da Festa de S. João superou as ex-
pectativas. A médica, elemento da equipa dos «Tra-
quinas», não tem dúvidas do sucesso. Algo que, 
confessa, já se antevia, face ao número de telefone-
mas que poucos dias antes da iniciativa começaram 
a chegar. Muitos médicos, revela, “telefonaram a 
perguntar se iríamos voltar a fazer a festa, mos-
trando interesse em participar”. Um cenário que não 
podia deixar a organização mais satisfeita. Afi nal de 
contas,” é óptimo perceber que as pessoas estão en-
volvidas e escolheram a SRNOM para viver a noite 
de S. João”, congratula-se Fátima Oliveira, lem-

brando que esta é “a casa dos médicos”. 
O número de presenças acabou, con-
tudo, por superar as inscrições iniciais. 
E porque era S. João e não se podia levar 
a mal, todos puderam entrar na festa. 

UM S. JOÃO CELESTIAL 

Um espectáculo musical tipo revista, 
com um S. João celestial adaptado 
às novas tecnologias da informação, 
deixou a plateia bem disposta. A ses-
são teatral do grupo «Os Traquinas» 
começou por volta das 17h00 e re-
petiu-se pouco depois das 19h00. 
A notícia foi de última hora e dada 
em directo pela estação SRN Or-
dem dos Médicos, depois de uma 
entrevista do santo à Agência 
«Musa»: “O S. João quer promo-
ver o contacto com todos os seus 
devotos, através da Internet ce-
lestial”. O mote estava lançado 
e com um cenário com direito 
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a ecrã panorâmico, 
diversas perso-
nagens fizeram o 
desenrolar da his-
tória, com muitos 
desejos pedidos ao 
santo das travessu-
ras, crítica política 
e música à mistura. 
“Na era da informática, quisemos que o S. João não 
ficasse para trás e, por isso, os milagres fizeram-se 
com novas regras”, ironizou Fátima Oliveira. 
A par da crítica política, com alusões por exemplo 
às medidas mais recentes no campo da Saúde, a 
peça de teatro, em jeito de revista, também teve por 
objectivo “mostrar o quanto as pessoas são crédulas 
e até ingénuas perante aquilo que lhes é vendido”. 
Existe, continua Fátima Oliveira, “uma grande ne-
cessidade de acreditarem no fantástico”. É que tudo 
não passou de um embuste, para enganar o povo.  

DEVER CUMPRIDO

Os actores brilharam no palco trocando rapida-
mente de adereços e mudando de personagens tan-
tas vezes quantas as necessárias. No total, cerca de 
20 artistas, entre médicos, enfermeiros, auxiliares 
e administrativos ligados à área da saúde, numa 

peça que mais uma 
vez contou com a co-
laboração da actriz 
e encenadora Rosa 
Quiroga, o maes-
tro Ramiro Lopes e 
a coreógrafa Sónia 
Cunha. Fátima Oli-
veira não se cansa de 

elogiar a equipa: “Fa-
zemos isto por gosto. 
Ensaiámos todos os 
fins-de-semana nos 
últimos dois me-
ses, apesar de nem 
sempre ser possível 
conciliar as agendas 
de todos”. No final, 

o sentimento de dever cumprido: “É importante 
que os «actores» se divirtam, porque só assim con-
seguem divertir os outros. Acho que conseguimos”, 
conclui Fátima Oliveira. Para o ano, pode ser que 
haja mais... ■

CERCA DE 
20 ARTISTAS 
EMPENHARAM-SE NA 
ANIMAÇÃO DA FESTA



Ricardo Brito nasceu em 1976 no 
Porto e é licenciado em Artes Plás-
ticas pela Escola Superior de Arte 
e Design (ESAD) das Caldas da 
Rainha.
A exposição que levou ao Cen-
tro de Cultura e Congressos da 
SRNOM entre 11 e 27 de Maio 
inseriu-se no chamado “Circuito 
Expositivo”: em simultâneo, no 
mesmo período, decorreram ex-
posições do artista na galeria Mali Brito e no espaço 
cultural 555 (Rua do Almada, 555).
Este “Circuito Expositivo” conclui a temática “Map-
tização” – cartografias do cognitivo, que o artista 
havia abordado nas suas últimas exposições, apre-
sentando vários tipos de representações cartográ-
ficas (“um olhar pertinente sobre vertentes funda-

mentais da designada cultura 
material”). Tratou-se de uma 
selecção de 123 desenhos so-
bre várias etapas do seu per-

curso, com especial destaque para algumas das suas 
intervenções no referido espaço 555. ■

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS 
ACOLHE CIRCUITO EXPOSITIVO DE 
RICARDO BRITO

MAPTIZAÇÃO

UM OLHAR 
SOBRE 
VERTENTES 
DA CULTURA 
MATERIAL
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José Régio, pseudónimo 
de José Maria dos Reis 
Pereira (1901-1969), nas-
cido em Vila do Conde, 
deixou vasta obra como 
crítico literário, poeta, 
romancista e drama-
turgo. Menos conhecido 
é o seu talento e gosto 
pelas artes plásticas, que 
no entanto parecia ser 
um “mal de família”.

José Régio teve quatro irmãos mais novos: Júlio, 
engenheiro, poeta (sob o pseudónimo de Saúl Dias) 
e artista plástico, área em que atingiu bastante des-
taque; Antonino, emigrado para o Brasil onde fale-
ceu; Apolinário, oficial do exército e também artista 
plástico; e João Maria, igualmente dado à escrita e 
às artes plásticas. 

Numa iniciativa promovida pelo Dr. Manuel Mo-
rim, médico e amigo da família, esteve patente no 
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM, de 7 
a 22 de Julho, uma mostra de trabalhos dos irmãos 
Júlio, Apolinário e José Régio. ■

EXPOSIÇÃO 
«IRMÃOS RÉGIO»

 “Vem por aqui” — dizem-me alguns com os olhos doces
 Estendendo-me os braços, e seguros
 De que seria bom que eu os ouvisse
 Quando me dizem: “vem por aqui!”
 Eu olho-os com olhos lassos,
 (Há, nos olhos meus, ironias e cansaços)
 E cruzo os braços,
 E nunca vou por ali...
 A minha glória é esta:
 Criar desumanidades!
 Não acompanhar ninguém.
 — Que eu vivo com o mesmo sem-vontade
 Com que rasguei o ventre à minha mãe
 Não, não vou por aí! Só vou por onde
 Me levam meus próprios passos...
 Se ao que busco saber nenhum de vós responde
 Por que me repetis: “vem por aqui!”?

JOSÉ RÉGIO, CÂNTICO NEGRO

UMA INICIATIVA 
PROMOVIDA PELO 
DR. MANUEL AMORIM

nortemédico Fotografia António Pinto



Luísa Prior nasceu em Santa Marta de Penaguião, 
em 1944.  Reside, desde a sua juventude, e trabalha 
em Vila Nova de Gaia. Está representada em diver-
sas colecções oficiais e particulares em Portugal e 
no Estrangeiro. A sua formação, para além da vasta 
experiência, conta com a frequência de cursos de 
pintura e desenho na UATIP (Universidade do Au-
todidacta e da Terceira Idade do Porto) e na oficina 

de retrato da Casa Museu Marta Sampaio Ortigão, 
no Porto. É filiada em diversas associações artísti-
cas, nomeadamente na ARVORE, ARGO e Artistas 
de Gaia.
O seu currículo conta já com a presença em dezenas 
de exposições individuais e colectivas, sobretudo 
nos últimos anos. Uma vez mais, os seus quadros 
puderam ser apreciados nas paredes do CCC sob o 
tema “A Magia da Cor”. Este foi, de resto,  um título 
adequado à experiência que as suas telas propor-
cionaram a quem teve oportunidade de se deslocar 
ao CCC de 8 a 22 de Julho, o período em que es-
teve patente esta exposição organizada pela Galeria 
D’Arte Ramos Pereira. ■

PATENTE NO CENTRO DE 
CULTURA E CONGRESSOS DA 
SRNOM DE 08 A 22 JULHO
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EXPOSIÇÃO  DE LUÍSA PRIOR

«A MAGIA DA COR»

nortemédico Fotografia António Pinto
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Gonçalves de Oliveira, pe-
diatra, Director do Serviço 
de Pediatria do Hospital de 
S. João de Deus - Vila Nova 
de Famalicão, apresentou 
no passado dia 19 de Maio, 
nas instalações do Centro de 
Cultura e Congressos da SR-
NOM, o seu «Ponto e Con-
traponto – Retalhos da nossa 
sociedade», um livro em que 
compila as crónicas que re-
gularmente escreve para o 
diário bracarense «Diário do 
Minho».
Com ilustrações inéditas de 
Ivo Machado, professor do 
Ensino Secundário e autor de 
vários projectos de ilustração 
na área da poesia, o livro foi prefaciado por Paquete 
de Oliveira, actual Provedor do telespectador da 
RTP que realçou «o interesse e o valor da obra», 
a qual, nas suas palavras, «refl ecte a fi na sensibi-
lidade de um médico que tem na sua frente esse 

GONÇALVES DE OLIVEIRA 

«PONTO E CONTRAPONTO
    Retalhos da Nossa Sociedade»
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nortemédico Fotografi a António Pinto

PREOCUPAÇÕES SOCIAIS DO AUTOR, COM 
PARTICULAR INCIDÊNCIA NA PROBLEMÁTICA 
INFANTIL E DA JUVENTUDE, EXPRESSAS EM LIVRO

inexpugnável mundo de sentimentos, 
candura, inocência: as crianças». 
O autor aborda os mais diversos temas 
da actualidade nacional e internacional, 
desde questões da área da medicina e 
da saúde, mas também temas como a 
educação e o ensino, o desporto, o de-
semprego, os grandes confl itos mundiais 
ou o terrorismo.

Gonçalves de Oliveira, natural das Caldas das Tai-
pas, é também director da revista «Ecos do Minho», 
órgão ofi cial da Associação Pediátrica do Minho, da 
qual é presidente, e tem actividade literária dispersa 
por vários jornais e revistas. ■



destacando-se o 2.° lugar na 3.ª edição do Concurso 
de Piano em Ourém e o Prémio “Maria de Lurdes 
Avellar” na edição de 2006 da Semana Internacio-
nal do Piano de Óbidos (SIPO). Foi também várias 
vezes galardoado em concursos de composição, 
destacando-se o Primeiro Prémio da 4.ª edição do 
Concurso de Composição “Romualdo Marenco”, 
em Itália. 
Actualmente, Rui Rodrigues é aluno da ESMAE, na 
classe do professor Borges Coelho. 

RUI RODRIGUES
4 de Junho 

Natural de Óbidos, o 
jovem pianista Rui Ro-
drigues, de apenas 19 
anos, já obteve diver-
sos prémios em con-
cursos nacionais e in-
ternacionais de piano, 
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CATARINA OLIVEIRA
2 de Junho

Natural de Braga, onde 
nasceu em 1988, Ca-
tarina Dias Real de 
Oliveira começou a 
estudar piano aos 8 
anos, com a professora 
Elisa Lessa. No pas-
sado ano lectivo con-

cluiu o Curso Complementar de Piano no Centro 
de Cultura Musical das Caldas da Saúde (classe do 
professor José Alexandre Reis) com a classificação 
de 20 valores. Actualmente estuda na ESMAE, onde 
frequenta o Curso Superior de Piano na classe do 
professor Constantin Sandu. Em 2000, obteve o 
2.º lugar ex-aequo no Concurso Nacional Juvenil 
de Piano, no Fundão, e este ano recebeu a Menção 
Honrosa da classe superior do Concurso Ibérico de 
Piano do Alto Minho.

ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA E ARTES DO 
ESPECTÁCULO (ESMAE, PORTO), ANIMARAM O CCC 
DURANTE O MÊS DE JUNHO

CCC FOI PALCO 
PARA JOVENS TALENTOS

FILIPE PINTO
11 de Junho

Filipe Pinto nasceu no 
Porto, em 1987. Aos 7 
anos iniciou o estudo 
de piano com a pro-
fessora Suzana Ralha, 
na escola de música 
Gambozinos. Aos 8 
anos foi admitido no 

Conservatório de Música do Porto, onde inicou os 
seus estudos com a professora Anne Marie Soares. 
Posteriormente foi aluno da professora Fátima Tra-
vanca, com quem concluiu o Curso Complementar 
de Piano, em 2006, com 18 valores.
Actualmente frequenta na ESMAE o Curso Superior 
de Piano na classe do professor Constantin Sandu. ■

CULTURA



RECORDANDO O 
PROF. EMÍDIO RIBEIRO
1910 – 1984

 Há sítios do mundo que são como certas
 existências  humanas: tudo se conjuga 
para que nada falte à sua grandeza e perfeição.
Este Gerês é um deles”.

Miguel Torga, Diário VII, 6 Agosto 1955.

AS RAÍZES
O BERÇO E INFÂNCIA NO GERÊS

Faleceu em 7 de Setembro de 1984, com 74 anos. 
Está sepultado no cemitério da vila. Vilar de Veiga 
é a freguesia de constituição mais recente, das 17 
que formam o concelho de Terras de Bouro; mesmo 
assim, foi erigida no século XVIII. E terá resultado 
duma “quinta” burguesa do século XIII, como refe-
rem as Inquirições de 1258 1.

É uma terra famosa pelas suas antigas termas e for-
mosa pelos seus enormes encantos naturais. A vila 
fi ca no fundo duma enorme garganta da serra do 
Gerês, forrada por uma imponente beleza fl orestal. 
Esse santuário da natureza foi mais tarde enrique-
cido pelas extensas águas da albufeira da barragem 
da Caniçada, concluída em 1955. Do fundo daquela 
garganta, horizontes distantes que se possam con-
templar, só um bocado do céu, a natureza virgem e 
abundantes e apressados cursos de água cristalina, 
cantando em nostálgicas e aparatosas quedas, por ve-
zes comoventes, sobretudo em dias mais chuvosos. 
É muito natural que este invulgar cenário, que se 
associou intimamente à sua vida desde o berço, 
também lhe tenha marcado indelevelmente o ca-
rácter para todo o resto da existência. A natureza, 
sobretudo com este grau de beleza, fala e interpela. 
Encerra um mistério e convida à meditação serena. 
E qualquer criatura minimamente sensível não 
passa sem se sentir profundamente interrogada e 
elevada por esta imponência da criação, dialogando 
consigo e fazendo perguntas à existência, sem dar 
pelo tempo passar – embora ele fi nja que pára para 
que isso aconteça. Perdemo-nos a contemplar!
Também deverá ter contribuído bastante para a for-
mação do seu carácter, o convívio com o ancestral 
tipo de organização social espontânea dos povos 

Em 1972, terminei o 6º ano do curso de medicina na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
Logo a seguir, fui fazer o então chamado “Ano de 
Internato Geral” (que ainda fazia parte integrante 
do curso), para o muito prestigiado Serviço de Pro-

pedêutica Médica, mais tarde 
Medicina 4, do designado Hos-
pital Escolar de S. João. Mas, 
por motivos de carreira médica, 
apenas lá estive nesse ano. 
O Director era o Prof. Emídio Ri-
beiro. Como professor, dois anos 
antes, tinha-me passado perfei-
tamente despercebido; mas, 
depois, como director, chamou-
me poderosamente a atenção e 

fi cou como um luminoso exemplo para a minha vida. 
Por isso, desde essa altura, mantive sempre acesa 
na minha imaginação, até agora, a ideia de escrever 
algo sobre esta invulgar fi gura que tanto me tinha 
surpreendido. A ocasião, por circunstâncias próprias 
da vida, demorou estes anos todos, e só agora surgiu.
Mas quando, recentemente, comecei a pesquisar e a 
recolher material com essa fi nalidade, verifi quei que 
era muito mais do que à partida imaginava. Não cabia 
num só artigo, de dimensões razoáveis, claro. Mas 
também não sei ainda quantos irá dar. Logo se verá.
Para já, sai o primeiro – as raízes.
Gostaria de sublinhar que este trabalho, desprovido 
de pretensões literárias, só tem sido possível com a 
indispensável ajuda de muitos – que conto discriminar 
mais tarde – a quem estou muito grato. 
Resta-me pedir aos leitores a sua benevolente com-
preensão para as minhas inevitáveis insufi ciências, 
próprias dum modesto amador nesta área.

1. Dados históricos disponibilizados pela Câmara Municipal de Terras 
de Bouro. As planícies férteis (veigas) que estão na origem do nome da 
freguesia fi caram submersas pelas águas da barragem; agora, ali, não se 
vislumbram veigas dignas desse nome, mas antes pequenos campos e 
estreitos socalcos, simplesmente livres ou amparados por muros de pedra 
(notas de informações locais e impressão pessoal).

O Prof. Emídio José Ribeiro, de seu nome com-
pleto, nasceu em 1 de Janeiro de 1910 no lugar do 
Gerês – elevado a Vila em Junho de 1991 – da fre-
guesia de Vilar da Veiga, do concelho de Terras de 
Bouro, precisamente no ano em que morreu a mo-
narquia e nasceu a primeira república. 

DR. ELÍSIO DE CARVALHO
Nefrologista
aelisiodecarvalho@sapo.pt

Vista parcial da Vila do Gerês, 
obtida junto do cemitério onde 
está sepultado o Prof. Emídio 
Ribeiro.
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geresianos, que assentava nos princípios e no exer-
cício da mais pura democracia – e ainda em prática 
no seu tempo. Era uma escola de vida comunitária, 
que lhe terá ensinado desde muito cedo como se 
aferem saudavelmente as ideias no confronto res-
peitoso e o costume da partilha dos bens materiais 
da subsistência e dos afazeres. Devagar, pausado, 
muito sereno, pronto para ouvir e tardio no falar, 
como era o seu estilo, deve ter absorvido ali uma 
boa parte da filosofia de vida com que depois o 
conhecemos. Em abono desta nossa afirmação vem, 
por informações locais que colhemos, o convívio 
muito estreito e informal que pela vida fora sempre 
desejou e conseguiu manter, amiudadamente, com 
o povo das suas raízes.

Os povos da serra do Gerês governam-se ainda hoje em 
muitos casos por um regímen comunalista tradicional, 
em que, dentro de cada povoado e por meio de organis-
mos por eles eleitos, deliberam sobre interesses comuns 
das freguesias, como sejam o conserto dos caminhos e 
cabanas da serra, a distribuição das águas para rega, os 
moinhos, o fabrico do carvão, os dias para a segada do 
centeio, milho, etc. Cada tribunal era antigamente assis-
tido, além do juiz e do procurador, por mais seis homens 
bons (os homens do acordo ou da fala), que deviam ser 
escolhidos segundo o seguinte processo: dois dos mais 
ricos, dois dos mais remediados e dois dos mais pobres. 
Este regime apenas vigora actualmente na Vezeira das 
Vacas, em Vilar, Rio Caldo e Vilarinha da Furna, obser-
vando-se idêntico regime na zona pastoril de São João 
do Campo e Covide, mas aí o juiz é substituído pelo re-
gedor da freguesia. São ainda curiosidades as chamadas 
asssembleias ao ar livre dos povos geresianos, em que se 
observam os princípios da mais pura democracia.2 

A casa onde nasceu o Prof. Emídio, de que a terra 
e a vila inteiras se orgulham, que homenagearam 
e perpetuam na toponímia dum largo central com 
o seu nome, lamentavelmente, já não existe; apurá-
mos que foi demolida, ainda na sua juventude.
Foi o segundo filho, de cinco, duma família aparen-
temente de desafogados recursos materiais e com 
raízes geresianas desde há várias gerações. O pai, 
filho de agricultores, era funcionário das Termas do 
Gerês e, nos tempos livres, muito inclinado à litera-
tura – era também um dedicado bibliófilo; a mãe, 
filha de muito abastados proprietários agrícolas do 
concelho, dirigia a Pensão Geresiana, património 
da família. Faleceram os dois na idade madura, com 
cerca de oitenta anos cada. Os seus outros quatro 
filhos, também já todos faleceram: dois deles, por 

A PAISAGEM TAMBÉM 
DEFINE O HOMEM

2. Guia de Portugal – Minho. Fundação Calouste Gulbenkian, reedição de 
1965, mas, possivelmente, com o mesmo texto da 1a edição elaborada na 
2a  década do século passado.

A casa que foi dos avós, no lugar de Lijó da freguesia de Rio Caldo, de onde fez toda a instrução 
primária. Com a velha lareira e o forno, onde sonhou e criou raízes que o haviam de prender ao 
berço para sempre. As casas, como as pessoas também nascem, vivem, envelhecem e… morrem.
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volta dos doze a treze anos; e nenhum dos restantes 
conseguiu atingir a idade dos pais.
A família viveu e desenvolveu-se num clima muito 
marcado pela prática dos valores cristãos, pela intei-
reza e aprumo moral a marcar o caminho da vida. 
E não parece que lhe tivessem ocorrido no seu per-
curso, ou no da família, contratempos de relevo. Um 
crescimento, portanto, humano e espiritualmente 
estável e exigente, cultivando também um amor 
sólido e limpo à terra e às grandes certezas da vida. 
Na família não havia vultos académicos de relevo, 
próximos ou remotos, que o iluminassem ou ajudas-
sem a rasgar avenidas para o seu futuro. Para voos 
altos, se os queria, só poderia contar com os seus 
talentos, puxar bem por eles, subir a pulso e suar. O 
futuro se encarregou de comprovar que foi mesmo 
assim que procedeu. Das providências dos pais, 
certamente pouco mais podia esperar que o melhor 
incentivo humano e o indispensável apoio material.
No entanto, a orientação e o acompanhamento pa-
recem ter sido planeados. Notam-se os cuidados 
de que foi rodeado para lhe construir uma sólida 
rampa de lançamento para o futuro. E os avós pa-
ternos participam e ajudam. Têm mais disponibili-
dade que os pais, e, talvez, mais jeito para uma mais 
cuidadosa vigilância educativa e acompanhamento 
nos primeiros estudos do neto. Foi, por isso, vi-
ver com eles para fazer toda a Instrução Primária 
na escola da vizinha freguesia de Rio Caldo, onde 
moravam. A casa que foi dos avós, no lugar de Lijó, 
chamada Casa do Marta, ainda existe, com a velha 
e aposentada lareira encostada ao forno do pão. Está 
desde há bastantes anos desabitada e em adiantado 

estado de degradação. É hoje, 
com parte da quinta, proprie-
dade de um primo afastado do 
Prof. Emídio, que lha terá ven-
dido, já nos últimos anos da sua 
vida. O edifício da escola pri-
mária, que frequentou, também 
ainda existe. É uma harmoniosa 
e bem conservada construção 

de 1900, com cave e mais dois pisos, à face da es-
trada que sobe para o S. Bento da Porta Aberta e en-
costada às águas da barragem. Actualmente é sede 
e propriedade da Junta de Freguesia do Rio Caldo; 
nela funciona também, como inquilino, uma exten-
são do Centro de Saúde de Terras de Bouro. 
O futuro professor de medicina, possivelmente, 
já deve ter começado ali a revelar invulgares dotes 
intelectuais, que aconselhavam a pensar em voos 
mais elevados3. Ele próprio terá alimentado e aque-
cido estes sonhos à lareira dos exigentes avós nas 
longas e frias noites de Inverno. Contudo, se muito 
sonhou, muito bem agiu e conseguiu.
Mas o Rio Caldo, naquele tempo muito sereno e 
já prodigamente abençoado pela natureza, apenas 
via a sua pacatez alterada pelas numerosas e tradi-
cionais romarias ao “São Bento da Porta Aberta”,4 
grande parte delas feitas a pé e geralmente por lon-
gos e muito acidentados atalhos. 
Mais tarde, com a construção da Barragem da Ca-
niçada5, o Rio Caldo transformou-se numa encru-
zilhada de grandes braços de água e num lugar 
agitado de recreio, muito procurado, pelos que sim-
plesmente vão ao encontro dos encantos da natu-
reza e da grande beleza das montanhas. A Barragem 
deve o seu nome ao facto de, parte da albufeira, a 
barragem de betão e a central, estarem localizadas 
na freguesia de S. Mamede de Caniçada, uma das 
21 freguesias que compõem o concelho de Vieira 
do Minho. Freguesia muito antiga, com interesse 
histórico, atestado, entre outros, pela existência de 
antigos Paços Municipais e Pelourinho, onde no 
passado se aplicava a justiça municipal. ■

3. Fizemos várias e repetidas tentativas, em diversos departamentos 
oficiais, para obter informações escolares escritas desta sua fase, mas, la-
mentavelmente, revelaram-se completamente infrutíferas. Conseguimos 
apenas o documento da matrícula. 

4. Numa pequena elevação da serra do Gerês, na Freguesia de Rio Caldo, 
pratica-se o culto a S. Bento, pelo menos desde 1640, altura em que ali 
lhe foi construída e dedicada a primitiva ermida. Segundo a tradição, 
esta possuía um alpendre e tinha sempre as portas abertas, servindo de 
abrigo aos que por ali passavam. Daí lhe terá advindo a designação de 
S. Bento da Porta Aberta. O actual Santuário é relativamente recente e 
data de 1895.
Neste local parece nunca ter havido nenhum convento. No entanto, em 
16 de Julho de 2005 – dia de Nossa Senhora do Carmo – , instalou-se ali, 
numa casa cedida pela confraria junto ao santuário, uma pequena comu-
nidade de monjas Cistercienses, ramo da família  Beneditina, fundado no 
século XI (Informação disponibilizada pelo “site” do santuário”S. Bento 
da Porta Aberta” e notas locais).
S. Bento nasceu no ano 480, e foi fundador da ordem dos monges Bene-
ditinos, no século VI, cujo lema é “Ora e Labora”. É o padroeiro da Europa, 
devido à grande influência cultural que a Ordem imprimiu ao continente, 
na Idade Média. Foram grandes educadores. Desenvolveram imenso e 
transmitiram os conhecimentos no domínio da exploração agrícola. A tí-
tulo de curiosidade, refira-se que foi um beneditino, D. Pérignon, o inven-
tor do champanhe, depois de muitos anos de pesquisa com os seus vinhos, 
e não ao acaso como tem sido popularizado. Também nasceram e saíram 
do claustro beneditino medieval para a cultura europeia, entre outros, a 
introdução de horários na vida, a prática da sesta e o princípio de que toda 
a vida é uma escola ao serviço do Senhor: sempre se deve estar a aprender 
e a ensinar (“S. Bento e os beneditinos” – Dr. António Linage Conde).

5. Para quem se interessar por conhecer mais um pouco sobre estas belas 
paragens, parte delas submersas pelas águas da barragem, ler a inte-
ressante descrição do Padre Alves Vieira: “Caniçada é viçosa e fecunda 
como Parada. À beira do rio, os amieiros recurvam-se sobre as águas e 
internam-se pela colina, formando verdes e alegres matas, por onde a 
água das cheias vai abrindo poças e formando minúsculas lagoas. Pela 
encosta acima é todo um jardim de verduras e flores. Os castanheiros 
avultam nos montes e medram nos campos; aqui a vide agarra-se a eles 
com tenacidade, e vê-los-eis dando castanha e vinho (...) Muito cego 
devia ser o escritor e jornalista que, referindo-se a Caniçada, falou nas 
suas veigas. É um despropósito dos tais que os italianos classificam de 
“madornale”, é uma enormidade. Em Caniçada não há veigas, há leiras, 
cuja terra os socalcos amparam, e pequenos campos, por onde desliza a 
água quente e fecundante que desce do alto. Porque aqui a água desce de 
todos os cantos, e por todos os cantos a ouvimos cantar, e despenhar-se 
em cascatas de suave atractivo. Um só exemplo: a cascata de Fagilde”. Eis 
como o padre Alves Vieira descrevia a freguesia de Caniçada, em 1925, no 
seu livro “Vieira do Minho”. E Alves Vieira encerrava o seu apontamento 
sobre Caniçada com a seguinte nota informativa: “Não esquecer o facto 
referido na Coreografia do padre Carvalho, de os habitantes deste con-
celho destruírem as armas dos Silvas; por julgarem que, por ter um leão, 
eram do rei de Castela”. (Dados históricos disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Vieira do Minho).

1. Edifício da Escola Primária de 
Rio Caldo, onde o Prof. Emídio 
Ribeiro começou a familiarizar-
se com as letras.

2. Praça com o seu nome, no 
centro da vila do Gerês, entre o 
edifício das termas e a Pensão 
Geresiana.

1 2
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Dr. A. S. Maia Gonçalves

HISTÓRIA MÉDICA PORTUENSE
PARA UMA 

J
ornal, Revista, Gazeta, Boletim, Arquivo, Anuá-
rio foram, todos, exemplos de títulos escolhidos 
e utilizados pelos diferentes autores de cada um 
dos periódicos que foram editados e que tivemos 

que revisitar. Purismos fundamentalistas da linguagem 
recomendariam fazer destrinças entre eles. Conscien-
temente, não o faço agora. Poderá ficar para uma pró-
xima oportunidade. Por isso eu nunca reinvindicarei 
para este meu trabalho – ou qualquer outro meu, aliás – 
a classificação de perfeito, sem mácula. Na verdade, 
prefiro ser acusado de cometer o erro de incluir nomes 
que os purismos não autorizariam do que o pecado 
de excluir algum com credenciais para uma admissão 
pronta.

HÁ EXPRESSÕES QUE SÃO LUGARES-COMUNS, MAS NA SUA SIMPLICIDADE E FORÇA DE MENSAGEM SÃO 

IRRECUSÁVEIS E INSUBSTITUÍVEIS. UMA DELAS DIZ QUE NINGUÉM PODE AMAR O QUE NÃO CONHECE. 

VERDADE COMO PUNHOS, E RICA EM ILACÇÕES ELEMENTARES.

DE ENTRE AS ABORDAGENS POSSÍVEIS SOBRE A HISTÓRIA DO JORNALISMO MÉDICO PORTUENSE, ESTA 

MINHA, ANTES DE TUDO, É UM MÉTODO FÁCIL, FIEL E PRONTO DE RECORDAR A UNS POUCOS, INFOR-

MAR A MAIORIA DOS OUTROS E, SIMULTANEAMENTE, PRESTAR HOMENAGEM AO ELEVADO NÚMERO 

DE MÉDICOS PORTUENSES QUE SE DEDICARAM À HONROSA TAREFA DE COMUNICAREM COM OS 

COLEGAS ATRAVÉS DA ESCRITA. 

Revistas Médicas Portuenses (II)

II PERÍODO (1842 a 1860) 
Continuação…

■ Chegados a meados do séc. XIX, mais exacta-
mente a Janeiro de 1853 (o último número da nossa 
1ª Gazeta Médica do Porto tinha ficado, como vi-
mos, em Julho de 1852), surgiu na cidade do Porto 

uma nova publicação periódica 
médica, publicação-veículo 
de um dos chamados Siste-
mas Exclusivos, revelando no 
cabeçalho os seus próprios li-
mites. Chamava-se «Gazeta 
Homeopathica Portuense» e 
era dirigida pelo médico An-
tónio Ferreira Moutinho. Po-
bremente constituída por ape-
nas duas folhas, não passava, 
efectivamente, da publicação 
oficial do Consultório Home-
opático Portuense inaugurado 
no ano anterior, estabelecido 

na Rua D. Pedro, n.º 81, e dirigido pelos médi-
cos A. F. Moutinho, A. A. Ferreira Braga, Dr. J. A. 
Gomes de Sousa e L. Esteves da Costa, cirurgião.
De acordo com informações colhidas n’ “O Tripeiro”, 
regista-se que esta “paixão” pela Homeopatia foi 
fortemente influenciada pelo médico brasileiro João 
Vicente Martins, que “após uma larga viagem pela 
Europa chegou a esta cidade do Porto e, através de 
Conferências e da Imprensa, conseguiu criar prosé-
litos e despertar um vivo interesse pela Homeopatia, 
doutrina do médico alemão Hanemann.
Os lucros da venda desta Gazeta revertiam a favor de 
uma creche de S. Vicente de Paulo, fundada, diziam, 
pelo mesmo João Vicente Martins.
Interrompeu-se durante todo o ano de 1854 e voltou 
a publicar-se em 1855 para, de novo, se interromper 
e, após um longo interregno, só reaparecer em 1863, 
com maior regularidade. 
No ano de 1867, da Gazeta Homeopathica só saiu 
um número: o referente ao mês de Julho. (“O Tri-
peiro”).

■ Em 1857, da autoria não de médicos mas sim 
de farmacêuticos, surgiu o «Jornal de Pharma-
cia e Sciencias Acessorias do Porto». Registo esta 
ocorrência aparentemente a despropósito porque 
quando chegarmos mais adiante descobriremos que 
não é tão despropositada quanto aparenta. Veremos, 
então, que houve pontes entre os farmacêuticos e os 
médicos e, por isso, deixamos aqui esta “amarra”.

■ Em Janeiro de 1859 apareceu uma nova «Gazeta 
Médica» mas, desta vez, dizendo-se «do Hospital 
Real de Santo António do Porto». Propondo-se em-
preender a tarefa que o seu digno predecessor ence-
tara, tal só poderia ser a por nós já referida 1ª Gazeta 
Médica do Porto.  
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Ao rotularem-se “do Hospital” quereriam, certa-
mente, deixar claro que eram “não escolares”. 
Na verdade, eram seus redactores principais os mé-
dicos Joaquim José Ferreira e António José Moreira 
da Rocha, e contava com vários colaboradores que 
merecem ser recordados: Joaquim José Ferreira Gui-
marães, António José da Costa Sampaio, António 

José Vieira de Sá, Fortunato Augusto Pi-
mental, Venâncio José Leite de Amorim 
e Agostinho da Silva Vieira. Todos eles 
membros do então Conselho Médico 
Científico do mesmo Hospital.
Publicava-se nos primeiros dias de cada 
mês. “Sem deixar de tratar e discutir as 
questões momentosas da Ciência”, preten-
dia ser “essencialmente de ordem prática”.
Na colecção desta Gazeta na Biblioteca 
Pública Municipal do Porto só existe até 
ao n.º 9, referente ao mês de Setembro do 
mesmo ano de 1859, no qual, aliás, não se 
vislumbra qualquer referência a alguma 
interrupção da edição.

 

III PERÍODO
(1860 a 1897)

Este período, apesar da sua curta duração, é o mais 
rico em número de jornais médicos publicados. A 
meu ver, corresponde, nos finais do séc. XIX, à che-
gada à idade adulta de uma plêiade de indivíduos 
cuja inteligência e dinamismo marcaram de um 
modo vincado a vida médica e cultural da cidade do 
Porto dessa mesma época. E de uma tal forma a mar-
caram que, ainda hoje, vários médicos de então con-
tinuam sendo mais recordados que 
muitos outros que chegaram depois. 

■ O ano de 1860, como já exposto, 
assinala o aparecimento da por nós 
designada “segunda” «Gazeta Médica 
do Porto». Foi seu autor o médico José 
Fructuoso Ayres de Gouveia Osório 
(1827-1887) que, com a colaboração 
de muitos lentes da Escola Médico-Ci-
rúrgica começou a publicá-la depois 
do seu próprio ingresso no professo-
rado médico, em 1858. 
Confessou ele que, quando em 1852 
andou a estagiar por Edimburgo,* 
sentiu vergonha da sua própria igno-
rância, ao ouvir os seus colegas esco-
ceses, que tão amistosamente o receberam, falarem-
lhe de médicos portugueses ilustres que eles tão 
bem conheciam e admiravam, e que ele, Fructuoso, 
acabadinho de se formar, desconhecia totalmente.

Tão forte terá sido essa impressão que tomou a re-
solução íntima de, a partir de então, se dedicar ao 
estudo da história da medicina pátria, convertendo-
se assim num dos nossos primeiros historiadores, 
muito anterior, naturalmente, ao eminente Maxi-
miano Lemos Júnior, o qual só nasceu, exactamente, 
nesse mesmo ano de 1860.
Aí, naquele episódio pessoal, seguramente residiu 
a razão de ser desta Gazeta Médica do Porto, assim 
como a oportunidade da sua publicação, o que faz 
dela não uma revista precursora, já que não teve 
continuidade, mas sim uma isolada iniciativa de um 
patriota singular e igualmente isolado.
Cronologicamente, esta Gazeta ficou mais próxima 
da que a precedeu (a Gazeta do Hospital Real de Santo 
António, de 1859) do que da imediatamente seguinte, 
que só viria a público 20 anos depois, em 1880. 
A simples leitura dos títulos dos assuntos versados 
nesta Gazeta Médica, ao invés da primeira e ainda 
mais da Gazeta do Hospital de Santo António, não 
nos deixa hesitar em considerá-la uma publicação 
oriunda da Escola Médico-Cirúrgica, ainda que as-
sinada exclusivamente por Fructuoso: ela que des-
creve os casos clínicos e cirúrgicos das enfermarias 
da Escola; ela que publica o Catálogo do Gabinete de 
Anatomia, do Prof. Luís Pereira da Fonseca; ela que 
publica o Mapa Mensal do Observatório Meteoroló-
gico da Escola Médico-Cirúrgica; ela que publica, na 
íntegra, as Orações Inaugurais dos Cursos de Medi-
cina; ela que publica os títulos das Teses defendidas 
pelos licenciados na Escola, etc., etc. Quase se pode-
ria considerá-la como se fosse o Arquivo ou Boletim 
Oficial da Escola Médico-Cirúrgica.
Completo apenas ficou o 1º ano. Do ano imediato, só 
se publicou o 1º número (Maximiano Lemos).

*E por lá se doutorou em 1853 com a tese “Do Prolapso do Útero”, 
a qual, segundo Simpson, Director do Serviço que frequentou, era 
a segunda das que ali foram defendidas sobre doenças das senho-
ras. (Maximiano Lemos)
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■ Depois da “Gazeta do Fructuoso”, em 
1860, e durante um longo período de 20 
anos, nem a sociedade civil, nem a comu-
nidade escolar “geraram” alguém que fosse 
capaz de redigir e editar um jornal médico. 
E quem foi capaz de romper com tão longo 
silêncio foi o médico, não escolar, de nome 
António Joaquim Oliveira Castro, ao fun-
dar, em 1880, a denominada «Revista de 
Medicina Dosimétrica» que, em sub-título, 
se afirmava como “periódico mensal de fi-
losofia e experimentação clínica segundo o 
método do Dr. Burggræve”.
O tema “Dosimetria”, as polémicas que a 

mesma desencadeou na comunidade médica em ge-
ral, a respectiva revista, assim como a personalidade 
do seu director, assuntos todos tão aliciantes, justifi-
cariam, só por si, um estudo minucioso e desenvol-
vido, o que, naturalmente, não farei hoje. 
Mas já não poderei deixar de realçar que Oliveira 
Castro é mais um a juntar a tantos outros médi-
cos portugueses que permanecem injustamente ig-
norados da esmagadora maioria dos seus colegas, 
quando deveriam figurar em lugar de relevo na ga-
leria dos que, pelos seus exclusivos méritos, ultra-
passaram as barreiras domésticas e grangearam, no 
estrangeiro, honra e prestígio, tanto para si como 
para o nosso País.
Na verdade, Oliveira Castro conseguiu, em 1885, ser 
premiado em Paris com o primeiro lugar num con-
curso internacional com o livro da sua autoria sobre 
Terapêutica Dosimétrica*. O prémio conquistou-o e 
aceitou-o, mas o honroso convite que o próprio Bur-
ggræve lhe fez para ficar a residir em Paris a superin-
tender todas as suas actividades editoriais, recusou e 
preferiu regressar à sua terra natal.
A revista Medicina Dosimétrica, pela mão firme, 
perseverante e esclarecida de Oliveira Castro, trans-
formou-se em presença duradoura e respeitada, con-
tinuando a ser editada, regularmente, durante anos 
consecutivos, até Janeiro de 1894, como a seu tempo 
veremos.

■ Em Janeiro de 1882 nasceu uma nova revista  
elaborada com uma concepção e estilo totalmente 
originais, tratando os assuntos por temas e espe-
cialidades como, por exemplo, Physica, Chímica, 
Biologia, Economia Política, Clínica Cirúrgica, Etno-
logia, etc. Da lista dos colaboradores que assinavam 
tais trabalhos faziam parte nomes bem prestigiados 
como, por exemplo, Adriano Paiva, Rodrigues de 
Freitas, Martins Sarmento, Eduardo Pimenta, Maxi-
miano Lemos, etc.
O próprio título escolhido, «Revista Scientífica», 
já indicia o estilo da abordagem que os seus autores 
queriam dar aos assuntos.
E faz dela uma fiel representante do espírito racio-
nalista da época que então se vivia: a explosão, pós-

Revolução Francesa, 
das ideias liberais, 
aliada aos gigan-
tescos avanços da 
“Sciência” que che-
gou a ser endeusada 
pelas ruas de Paris, 
a capital da Luz, ar-
rastaram consigo 
muitos optimismos 
e arrogâncias inte-
lectuais exagerados.
Os seus fundadores 
eram 3 jovens mé-

dicos, professores na Escola Médico-Cirúrgica do 
Porto: Ricardo Jorge, Miguel Artur da Costa San-
tos e Cândido Augusto O. Pinho.
Por razões puramente fortuitas, a demonstrar que a 
História é resultado de factores imprevisíveis, uns, e 
irremediáveis, outros, a Revista Scientífica, apesar de 
todo o seu entuasiasmo inicial, teve a vida efémera de 
um ano: em Outubro do mesmo ano, Miguel Artur 
faleceu com 31 anos de idade, vítima de tuberculose 
pulmonar, e em finais do mesmo ano, Ricardo Jorge, 
que concluíra o curso 3 anos antes, em 1879, com 
apenas 21 anos de idade, por incumbência da Escola, 
partiu para o estrangeiro, num périplo de estágios e 
visitas de estudo em Hospitais, Serviços e Laborató-
rios de vários países da Europa.

■ Em 6 de Janeiro de 1884 surgiu um hebdomadário 
intitulado de «A Saúde Pública», dedicado à “Hi-
giene”, tanto individual como laboral, escolar, etc.  
Tinha como redactor principal o médico A. Maia 
Mendes e contava ainda com um número impressio-

nantemente grande 
de colaboradores, 
cujos nomes vinham 
todos mencionados 
no frontispício, pelo 
que se podem con-
tar 21.
Pelos título e sub-
título desta revista 
poderemos aquilatar 
que tipo de preocu-
pações animavam os 
seus autores. Afir-
mavam, inclusive, 
que a Higiene, tal 

emanação de toda a cultura e progressos da humani-
dade, ia beber conhecimentos a todas as ciências, que 
não só à Medicina. 
Por todos esses propósitos enunciados, esta iniciativa 
editorial, de 1884, tem um valor especial e singu-
larmente representativo, na medida em que possui 
em grau elevado o espírito de serviço contido no 
“derramamento social da Ciência”, procurando ser-
vir a colectividade humana em geral, e não apenas a 
comunidade restrita dos médicos.  
E o médico seu editor, Artur Salustiano Maia Men-
des, merece muito justamente o nosso louvor.

* Outras publicações de Oliveira Castro: Elementos de Terapêu-
tica Dosimétrica; Formulário de Terapêutica Moderna; Tratado 
Prático de Terapêutica Moderna; A Felicidade no Século XX e 
A Educação.
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■ Ainda no mesmo ano de 1884, apareceu na cidade 
a verdadeira jóia editorial e cultural que constitui o 
«Annuário dos Progressos da Medicina em Portu-
gal» da autoria do nosso mais prestigiado historia-
dor da Medicina Portuguesa: Maximiano Lemos 
Júnior (1860-1923) que, realço, naquela data con-
tava apenas 24 anos de idade.
Este primeiro número, que era referente ao ano de 
1883, continha um Prólogo da autoria de Ricardo 
de Almeida Jorge (1858-1939), igualmente jovem 
professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, que, 
como era seu timbre, fazia uma análise dura e rea-
lista do que então se passava no ensino e literatura 
médicas.
Deste “Annuário” publicaram-se mais dois volumes, 
os referentes a 1884 e 1885.
Como escreveu Hernâni Monteiro, que bem conhe-
cia o autor, o espírito desta obra ambiciosa, ao pre-
tender juntar e dar um sentido de unidade a todos os 
progressos da Medicina em Portugal, deixa vincado 
o sentimento que terá impulsionado e animado toda 
a obra de Maximiano Lemos, “sempre mostrando 
um patriotismo desinteressado”.

■ Em 1887, pelas mãos do 
mesmo Maximiano Lemos, 
surgiu uma outra valiosa obra 
periódica, bi-mensal, para a 
qual Maximiano escolheu o tí-
tulo de «Archivos de História 
da Medicina Portugueza».
Para uma tal tarefa, de tão avan-
tajada envergadura, Maximiano 
Lemos contava desta vez com a 
colaboração de outros distintos 
professores da Escola Médica, 
tais como Carlos Lopes, Pedro 
Dias e Ricardo Jorge.

Estes “Archivos” suspenderam-se em 1889, e após 
um interregno de 4 anos reapareceram em 1894, 
para, de novo, serem suspensos em 1896 (Hernâni 
Monteiro).
Antecipando-nos no tempo, diremos agora que, 
mais tarde, em 1910, de novo Maximiano, com uma 
tenacidade invulgar, desta vez de parceria com João 
de Meyra, outro jovem e promissor professor na Es-
cola, deu início a uma nova e bem prolongada série 
dos “Archivos de História da Medicina”, a qual, desta 
feita, só terminou com o falecimento do mesmo Ma-
ximiano de Lemos em 1923 (Hernâni Monteiro).

■ Em Janeiro de 1887 surgiu o primeiro número 
da «Revista de Medicina e Cirurgia do Hospital da 
Misericórdia do Porto».

Trazia a anotação de 
ser uma Secção Es-
pecial da Revista “A 
Saúde Pública” e cujo 
Director continu-
ava a ser o mesmo 
A. Maia Mendes, 
médico do mesmo 
Hospital.
Haviam decorrido 
nada menos que 28 
anos sobre aquela 
outra publicação da 
mesma proveniên-

cia e inspiração, ainda que, curiosamente, com uma 
designação ligeiramente diferente quanto ao nome 
do mesmo Hospital: a já referida «Gazeta Médica do 
Hospital “Real” de Santo Antonio», nascida e finada 
em 1859.

■ No mesmo ano de 1887, desta vez oriunda do foro 
castrense, apareceu na cidade do Porto uma «Revista 
de Medicina Militar». Sob a direcção do médico 
Eugénio Augusto Perdigão, cirurgião ajudante da 
Guarda Municipal de Lisboa, “apresentavam-se” na 
formatura dos colaboradores mais dez nomes, entre 

os quais, adivinhem, 
o nosso Maximiano 
Augusto d’Oliveira 
Lemos que, na al-
tura, era cirurgião do 
Regimento de Caça-
dores n.º 9. ■



A TIRANIA DA COMUNICAÇÃO
Ignacio Ramonet

Ignacio Ramonet, 
director do “Le 
Monde Diplo-
matique” desde 
1991, é um dos 
pensadores mais 
contundentes da 
comunicação dos 
tempos globais. O 
jornalista e soció-
logo galego, nas-

cido em 1943, cresceu em Tânger e estudou 
engenharia em Bordéus, Rabat e Paris. 
O ex-aluno de Roland Barthes é também 
professor de Teoria da Comunicação da 
Universidade Denis Diderot, em Paris, e 
professor associado das Universidades de 
São Petersburgo e Carlos III, em Madrid. 
Escreveu vários livros sobre geopolítica e 
crítica da comunicação mundial, nos quais 
relaciona os media com a estratégia da glo-
balização. 
“A Tirania da Comunicação”, escrito em 99, 
aborda as consequências da ascensão dos 
media audiovisuais para a informação e o 
mundo empresarial. 
São vários os focos de reflexão, desde o de-
bate sobre a influência da Televisão na ma-
nipulação da informação, a definição da im-
portância do jornalista nesse contexto, até 
às consequências da maior democratização 
dos meios de produção de informações por 
meio da Internet, nomeadamente, o excesso 
de notícias circulantes na rede.
Ramonet defende que os principais factores 
de geração da crise da imagem jornalística 
são a espectacularização da notícia, a difi-
culdade em diferenciar informação de en-
tretenimento, a cultura globalizada, a que 
chama “world culture”, a censura democrá-
tica e a sobrevalorização de escândalos.

GLOBALISIERUNG
Helmut Schmidt

A crescente con-
vergência entre 
pessoas dos dife-
rentes continentes 
dá origem a novas 
perspectivas. Que 
exigências existem 
agora no plano do 
desenvolvimento 
económico, po-
lítico e cultural? 

Helmut Schmidt mostra de uma forma di-
recta e incisiva as possibilidades e as ne-
cessidades dos procedimentos, os riscos e 
as oportunidades da rede global. Schmidt 
é um político nato, um analista com uma 
estatura moral que ultrapassa largamente as 
fronteiras alemãs. 
“Globalização” é um livro importante, cheio 
de significado político, que enumera sete te-
rapias urgentes e necessárias para a Alema-
nha ultrapassar os desafios actuais. Apesar 
de já ter sido escrito há mais de seis anos, 
este livro contém conselhos que são mais 
actuais do que nunca. 
Helmut Schmidt é um ex-político do Par-
tido Social-democrata alemão. Nasceu em 
1918 em Hamburgo e foi chanceler de 1974 
a 1982. Economista e membro do SPD 
desde 1946 teve reconhecida competência, 
pragmatismo e capacidade de decisão como 
presidente do Estado de Hamburgo (1961-
1965), ministro da Defesa (1969-1972) e 
das Finanças (1972-1974).
Prosseguiu a política de abertura ao Leste 
iniciada por Willy Brandt, com a ratificação 
de tratados com a Checoslováquia, com a 
Polónia e uma visita à Alemanha Orien-
tal em 1981, insistindo simultaneamente 
na permanência da República Federal na 
aliança ocidental. 

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
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O CRIME DO PADRE AMARO
Eça de Queirós

José Maria Eça de 
Queiroz nasceu 
em 1845 na Póvoa 
de Varzim. Viria a 
falecer em Agosto 
de 1900, em Paris. 
Reconhecido por 
muitos como o 
maior escritor rea-
lista português do 
século XIX foi au-

tor, entre outros romances, de “Os Maias” e 
“O crime do Padre Amaro”. Com 16 anos foi 
para Coimbra estudar Direito, tendo aí sido 
amigo de Antero de Quental. Em 1871, foi 
um dos participantes das chamadas Confe-
rências do Casino. Eça de Queirós passou 
os anos mais produtivos de sua vida em In-
glaterra, como cônsul de Portugal em New-
castle e em Bristol. Nessa altura escreveu 
alguns dos seus trabalhos mais importantes 
como “A Capital”, “Os Maias” e “O Manda-
rim”. A “Ilustre Casa de Ramires”, sobre um 
fidalgo do século XIX com problemas em 
se reconciliar com a grandeza da sua linha-
gem, foi o último romance que escreveu. 
O seu trabalho está traduzido em cerca de 
20 línguas. “O Crime do Padre Amaro” é 
uma das obras mais difundidas no mundo. 
Um livro polémico, que provocou protes-
tos da Igreja Católica, ao ser publicado em 
1875. A obra é um documento humano e 
social do país e foi o romance que Eça mais 
estimou. Ainda hoje desperta o interesse de 
diferentes gerações. A história desenrola-se 
na província de Leiria. Eça começa por des-
crever o ambiente da cidade e a vida devota 
dos habitantes assim como das personagens 
principais: Amaro e Amélia. 
O filme, inspirado na obra do escritor nor-
tenho, foi sucesso de bilheteira.  
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3 DISCOS

WHITER SHADE OF PALE
Procul Harum

Os Procul Ha-
rum consagra-
ram-se como 
um dos mais 
emblemáticos 
grupos das dé-
cadas de 60 e 
70 e “A Whiter 
Shade Of Pale” 

é o disco que os tornou conhecidos. Com-
posta em 1967, esta música intemporal 
teve tanto sucesso que a banda vendeu 
mais de dez milhões de discos em todo o 
mundo. A música é hipnótica tanto pela 
performance no teclado quanto pela voz 
do cantor, Gary Brooker. 
Na época, “A Whiter Shade Of Pale” fez as 
delícias de muita gente em bailes e festas 
de garagem. Gente que ansiava por uma 
pausa no “shake” para apreciar este “slow” 
notável. Era também uma oportunidade 
única para se dançar agarradinho, desde 
que não se ficasse com a vassoura...
O disco deu também origem a alguns li-
vros, que dissecaram a letra da música, 
não faltando quem nela visse algo de obs-
curo. 
A origem do nome da banda tem uma his-
tória curiosa. Um empresário inspirou-se 
num gato de um amigo e sugeriu aquilo 
que em latim significa “através dessas 
coisas”. A verdade é que este nome até 
já serviu para designar um asteróide, em 
homenagem ao grupo. 
Mais recentemente houve um conten-
cioso em tribunal que envolveu o teclista 
da banda, Matthew Fisher, que reclamou 
com êxito 40% da autoria de “A Whiter 
Shade Of Pale”.
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THE TRILL IS GONE
B.B. King 

Na sceu no 
Mississipi em 
1925 e deram-
lhe o nome de 
Ridley King. 
O “B.B.” sig-
nifica “Blues 
Boy”, pseudó-
nimo como 

moderador na rádio WDIA. Foi um dos 
mais conceituados e populares guitarris-
tas de blues do final do século XX, in-
fluenciando gerações de músicos como 
Jimi Hendrix e Eric Clapton. Começou a 
frequentar a igreja e aí conheceu o Gospel, 
e é mesmo o pregador que lhe ensina os 
primeiros acordes de guitarra. 
Em 1955, B.B. King começa a actuar ao 
vivo com regularidade para grandes au-
diências e a ganhar bastante credibilidade 
no circuito dos blues. Finalmente, em 
1965, a sua sorte pareceu mudar, uma vez 
que a Butterfield Blues Band, constituída 
por músicos brancos, conseguiu arrastar 
para o “mainstream” os blues e artistas ne-
gros como B.B. King. Mais tarde compôs 
aquela que viria a tornar-se na sua canção 
mais popular, “The Thrill Is Gone”, inspi-
rada no seu segundo divórcio. 
As décadas de 70 e de 80 foram tempos 
de consagração, com o músico a tocar em 
concertos e festivais por todo o mundo, 
com uma média de 300 espectáculos por 
ano. Com 24 álbuns editados e uma car-
reira com mais de 50 anos, B.B. King co-
leccionou inúmeras distinções.
Para além de “The Thrill Is Gone”, o músico 
ficou também conhecido por outros êxitos, 
como “Three O’ Clock Blues”, “Why I Sing 
the Blues?”, “Rock Me, Baby”, “No Body Lo-
ves Me But My Mother” e “Blues Funk”.

DARK SIDE OF THE MOON
Pink Floyd 

Os membros desta banda inglesa junta-
ram-se ainda nos tempos de faculdade 
com uma sonoridade folk rock. Lidera-
dos pelo lendário cantor e compositor 
Syd Barrett, o grupo enveredou por uma 
aventura no rock psicadélico. Barrett foi 
depois afastado devido a problemas com 
drogas, tornando-se Roger Waters o líder 
e o principal compositor dos Floyd. Esta 
fase foi marcada pela produção de álbuns 
emblemáticos, como “The Dark Side of 
the Moon” (1973), “Wish You Were Here”, 
“Animals” e “The Wall”. 
Esta banda rock é uma das mais emble-
máticas e mais bem sucedidas, tendo os 
seus álbuns vendido aproximadamente 
200 milhões de cópias. “The Dark Side 
of the Moon” esteve mesmo no Top 100 
Billboard de vendas durante mais de uma 
década (740 semanas) e continua a ser 
um dos álbuns mais vendidos de todos 
os tempos. “Dark Side Of The Moon” es-
tabeleceu uma ponte entre o blues rock 
clássico e a nova (na altura) música elec-
trónica. No entanto, foram os tons mais 
suaves e as nuances líricas e musicais que 
fizeram com que este disco fosse uma 
obra à parte. 
Em 1985, Waters anunciou a extinção dos 
Pink Floyd. 24 anos depois da separação, 
os Pink Floyd só voltaram a tocar no con-
certo Live 8, em Londres, em 2 de Julho 
de 2005.

nortemédico Texto Rui Martins
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POUSADA DE VIANA DO CASTELO

ATÉ À PÓVOA

DO ALTO
DE SANTA
LUZIA

VÊ-SE O MAR
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BELEZA, IMPONÊNCIA E 
PRESTÍGIO

A pousada é imponente. Tem um átrio generoso, 
recepção ampla e vários espaços para reuniões e 
congressos. Os quartos são confortáveis e com uma 
paisagem luxuriante. Por isso não admira que o em-
preendimento já tenha servido de quartel-general a 
Mário Soares durante uma Presidência Aberta.
“Um dia Mário Soares estava no restaurante e viu 
entrar na pousada um casal de noivos. De imediato 
convidou-os a sentarem-se na mesa presidencial. 
Refeitos da surpresa, os noivos jantaram com aquele 
que era na altura o Presidente da República, numa 
noite que jamais esquecerão, com certeza”, conta 
Delfim Prego, da Pousada de Viana de Castelo.
Para além de Mário Soares, também Jorge Sampaio 
e Cavaco Silva já ali pernoitaram, além de outros 
conhecidos governantes espanhóis, como Fraga 
Iribarne ou Felipe Gonzaléz. A pousada é regular-
mente solicitada para reuniões de carácter governa-
mental, a ponto de por vezes se desviarem clientes 
para outras pousadas para que seja possível albergar 
todos os ministros.
Para além da imponência dos quartos, a pousada 
conta ainda com o apoio de amplas salas de estar 
e de jantar, sempre com “vista aérea” sobre a ci-
dade, mar, rio e montanha. Uma piscina mesmo 
no topo do Monte de Santa Luzia faz as delícias 

dos veraneantes, que 
dispõem também do 
apoio de um court de 
ténis, mesa de bilhar, 
ginásio, bicicletas e, 
ainda, massagens te-
rapêuticas. 
A pousada costuma 
estar a 90% na época 
alta, sempre com os 
estrangeiros em maio-
ria. E, curiosamente, 
são os holandeses 
quem mais tiram par-
tido desta oferta hote-
leira, principalmente 

no Verão. Também por lá se encontram ingleses e 
norte-americanos, que desfrutam das condições 
hospitaleiras. Os portugueses vêem-se mais no In-
verno, sobretudo aos fins de semana.

33 CONTOS DE REIS 
PARA OBRAS

Reza a história que esta pousada charme começou 
por ser um hotel no início do séc. XX. A construção 
ficou a dever-se a um abastado industrial e comer-
ciante, Domingos José de Morais. Foram precisos 
33 contos de réis para arrancar com a obra, que já 
na altura era sumptuosa. Com o tempo o construtor 
tornou-se num benemérito, ao ponto de doar o ho-
tel à Confraria de Santa Luzia. 
Data de 1918 o registo do início da exploração do 
hotel, que foi administrado por várias sociedades. 
Ao fim de 30 anos o Estado chegou mesmo a com-
prar o espaço, para o adaptar a uma unidade hote-
leira com todos os requintes modernos, indemni-
zando os exploradores da época em 70 contos.
Mais tarde chegou a pertencer aos Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo. Chamava-se Hotel de Santa 
Luzia (o primeiro nome foi Grande Hotel de Santa 
Luzia) e esteve sob a sua tutela entre 1955 e 1974.
Em 1984, o empreendimento passou a ser proprie-
dade da Enatur e foi remodelado pelos arquitectos 
Alcino Soutinho e José Alves.

nortemédico Texto Rui Martins • Fotografia António Pinto

METROS VISLUMBRA-SE O MAR QUASE ATÉ 

À PÓVOA DE VARZIM E PODE AINDA APRE-

CIAR-SE TODO O ESTUÁRIO DO RIO LIMA, 

NUMA CIDADE TURÍSTICA QUE É UM MUSEU 

VIVO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE.

SE DEUS FIZESSE UM CATÁLOGO COM AS 

MELHORES PAISAGENS QUE TINHA CRIADO 

NO PAÍS ERA BEM CAPAZ DE PÔR A DA POU-

SADA DE VIANA DO CASTELO NA CAPA. O 

CENÁRIO DO ALTO DO MONTE DE SANTA 

LUZIA É TÃO MAJESTOSO QUE NINGUÉM 

FICA INDIFERENTE. DE UMA ALTURA DE 700 



LAZER58

MONTANHA
RIO OU MAR

Depois de se desfrutar a oferta hoteleira e conse-
quente paisagem do Monte de Santa Luzia, pode 
ainda desenvolver-se uma actividade a escolher de 
uma tríade sedutora: mar, rio e montanha.
Ao nível náutico é importante sublinhar que Viana 
do Castelo tem um porto bastante moderno e bem 
equipado, junto ao estuário do Rio Lima. O porto 
comercial tem mesmo capacidade para receber mais 
de 900.000 toneladas de carga ao ano, envolvendo 
navios de enorme calado e comprimento até 180 
metros. O porto de pesca, junto à Foz do Rio Lima, 
é a base de uma frota pesqueira com tradições his-
tóricas na cidade, que alimenta um trânsito diário 
com expressão económica e social no tecido urbano.
Ao lado do porto de pesca estão os Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo, com uma boa reputação inter-
nacional na reparação e sobretudo na construção 
de navios químicos, petroleiros, porta contentores, 
carga geral e vasos de guerra. 
Ainda na margem norte, junto à ponte metálica, en-
contra-se o porto de recreio. Viana do Castelo tem 
um enorme potencial neste tipo de navegação, facto 
comprovado pelo aumento da procura da actividade 
nos últimos anos. Está até em fase de projecto a recon-
versão da antiga doca comercial, para marina oce-
ânica com capacidade para embarcações superiores 
a 20 metros de comprimento e calado até 4 metros.
Para quem gosta de praticar vela ou qualquer outro 
tipo de desportos náuticos basta-lhe descer o Monte 
de Santa Luzia, desde a Pousada de Viana, e dirigir-
se a um dos inúmeros clubes. É grande a oferta ao 

nível de actividades no mar ou no Rio Lima. Exis-
tem, inclusive, cruzeiros turísticos que podem ser 
reservados a partir da pousada.
Quem preferir a montanha não tem falta de propos-
tas, principalmente ao nível do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês. Por todo o lado podem ser apreciadas 
paisagens verdejantes de pequenos pastos e águas 
transparentes dos ribeiros. É possível visitar peque-
nas aldeias que parecem ter parado no tempo. Há 
até um site na Internet (www.oficinadanatureza.pt) 
que organiza trilhos pela montanha, com merendas 
incluídas e até sessões de ioga pelo meio.
Entre as diversas aventuras que o Minho Interior 
proporciona é possível desvendar os segredos de 
alguns artesãos, na arte de modelar o barro ou de 
ver nascer uma peça de filigrana.
Podem ainda ser apreciados os cavalos garranos em 
pequenas aldeias, onde a vida se move ao ritmo da 
natureza. 

BASÍLICA
SANTA LUZIA

Situada no alto do Monte de Santa Lu-
zia, bem perto da pousada, a basílica foi 
construída no início do séc. XX, copiada 
do Sacré Couer de Monmartre, de Paris. 
Ex-libris da cidade é de visita obriga-
tória pela beleza do monumento e pela 
vista fantástica que proporciona sobre o 
estuário do Rio Lima, o mar e a própria 
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cidade. Com bom tempo pode 
ver-se até Ponte de Lima, pelo in-
terior, Monte de Santa Tecla em 
Espanha, para Norte, e Póvoa de 
Varzim, para Sul. Trata-se de um 
local obrigatório para os amantes 
da fotografia paisagista.
Da autoria de Emídio Pereira 
Lima, mestre canteiro, esta obra 
em granito só ficou concluída 
em 1943, embora tenha sido 
aberta ao culto em 1926. Apre-
senta uma planta de cruz grega e tem elemen-
tos arquitectónicos neo-românicos e bizantinos.
Na entrada existe uma estátua em bronze do Co-
ração de Jesus, do escultor Aleixo Queirós Ribeiro, 
inaugurada em 1898.
Junto à basílica encontra-se a Citânia de Santa Lu-
zia, a primitiva cidade de Viana. Muito citada desde 
o séc. XIX foi objecto de muitas escavações ao longo 
dos anos.
Uma boa ideia para chegar ao alto do monte nos meses 
de Verão é usar o elevador que liga a cidade à basílica. 
Trata-se de um funicular moderno e remodelado, de 
650 metros, que funciona agora de modo electrónico. 
Desactivado em 2001, o quase centenário eleva-
dor de Santa Luzia foi recentemente devolvido à 
cidade de Viana do Castelo, subindo a encosta entre 
o monte, o rio e o mar. A viagem dura sete minutos 
e permite apreciar uma das mais emblemáticas pai-
sagens do Alto Minho. 

A CAPITAL
DO FOLCLORE
Viana é uma cidade pequena, com 
uma ou outra construção despro-
porcionada mas no geral está bem 
traçada, a condizer com a moldura 
entre rio e serra. A sua zona antiga 
foi alvo de uma recuperação cuidada 
ao longo dos últimos anos, com uma 
grande quantidade de ruas, vielas e 
pequenos largos reservados apenas 

para os peões. Ali existem inúmeras lojas de arte-
sanato, com louça de barro, de grés ou porcelana, a 
proporcionar compras fora do vulgar. Há também 
uma grande oferta de xailes, camisolas de lã, ato-
alhados e camisas de linho bordadas. É possível, 
no entanto, visitar uma enorme variedade de lojas 
modernas, com tudo o que se encontra nas grandes 
cidades, por vezes mesmo com algumas surpresas. 
É preciso não esquecer que aqui vem muita clientela 
da Galiza.
Viana do Castelo tem também um papel importante 
na História. O povoamento remonta a antes da era 
cristã, como o comprovam as ruínas do castro ou 
citânia, no alto da colina de Santa Luzia. Recebeu 
o seu primeiro foral do rei Afonso III em 1258 e 
o nome de Viana da Foz do Lima em razão da sua 
localização geográfica. Em 1848 foi elevada a cidade 
por decreto de Dona Maria II, tendo visto então a 
sua designação alterada para Viana do Castelo.
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A cidade enquadra-se na conhe-
cida região do Alto Minho, que 
faz fronteira com Espanha. O 
património da região está muito 
bem enquadrado entre o Rio 
Lima, o mar e as montanhas.
O vinho verde tem também 
muita fama mas a maior riqueza 
do Alto Minho está no folclore. 
Por isso mesmo Viana do Castelo 
é considerada a capital do folclore 
português. E a romaria das ro-
marias em Portugal é bem co-
nhecida: a da Senhora da Agonia. 
Desde 1744 que se venera a 20 de 
Agosto a Senhora de Sete Espa-
das, a Virgem d’Agonia. Todos os 
anos esta festa leva milhares de pessoas a Viana do 
Castelo, cidade de que Afonso III muito se gabava, 
no séc. XIII: “É uma das vilas do meu reino que eu 
muito amo”.
Além do habitual desfile e da procissão do mar, o 
folclore assume primordial importância, com um 
cortejo etnográfico e a festa do traje, onde centenas 
de pessoas se vestem a rigor e mostram a beleza das 
vestes regionais.
Os trajes mais apreciados são os de noivos, de mor-
doma, de lavradeira, de “domingar” e de trabalho. 
As vestimentas são semelhantes em termos gerais e 

variam nalguns pormenores, consoante as aldeias. 
O traje de lavradeira, também designado como traje 
de festa, é considerado como o mais rico do país.
No Minho Litoral as danças são essencialmente 
viras. No Minho Interior usa-se também a chula 
para além do vira, com a devida excepção a Braga, 
que tem o malhão, e Guimarães, que tem a chula 
duriense e a cana verde.

FESTAS
ANUAIS

Não há dúvida que a festa mais emblemática de 
Viana do Castelo (e uma das mais coloridas do país) 
é a da Nossa Senhora da Agonia, de 20 a 23 de 
Agosto. Mas esta zona é também pródiga em muitas 
outras festas tradicionais, que se celebram ao longo 
de todo o ano. Aqui ficam alguns exemplos: 
Feira Anual de Cinzas, em Barroselas (na quarta-
feira de Cinzas); Festa de Santa Quitéria, em 
Amonde (no domingo seguinte à Páscoa); Festas da 
Senhora das Rosas, em Vila Franca do Lima (9 a 10 
de Maio); Festa da Santa Cruz ou dos Andores Flori-
dos, em Alvarães (31 de Maio); Romaria de S. Pedro, 
em Barroselas (último domingo de Junho); Festas 

da Meadela, em honra de Santa 
Cristina (1 e 2 de Agosto); Festa 
da Senhora das Neves e “Auto da 
Floripes”, em Vila Franca (5 de 
Agosto); Festas de Santa Marta de 
Portuzelo (8 e 9 de Agosto); Festa 
da Senhora do Alívio, em Anha 
(8 de Agosto); Senhora da Vinha 
(Festa do Mel), em Areosa, S. Ma-
mede (29 e 30 de Agosto); Festa da 
Senhora das Necessidades (8 de 
Setembro).

MUSEU
DE VIANA

Vale também a pena fazer uma vi-
sita ao Museu Municipal de Viana 
do Castelo. A começar logo pelo 
átrio, onde podem ser apreciados 
vários quadros com esculturas em 
madeira, em baixo relevo, todos 
da 1.ª metade do séc. XVIII. Um 

deles, o Senhor dos Passos, é policromado. Há tam-
bém mobiliário diverso (como mesas e cadeiras 
com couros gravados) do séc. XVIII.
Numa das salas estão expostas faianças da antiga 
Fábrica de Viana, que funcionou em Darque de 
1744 a 1855. No primeiro período produziu-se 
louça decorada a azul: uma com ornatos rocaille 
e outra com imitações de decoração estrangeira, 
designadamente da célebre banda de Rouen. Há 
também decoração naturalista, ao modo das fábri-
cas portuguesas da época.
No segundo período (1795), predominava um novo 
tipo de decoração, resultante da fusão entre as for-
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mas decorativas da arte neoclássica e as da tradição 
popular local, com o recurso a uma gama de cores 
muito suaves.
Estão também expostos vários espécimes de mobili-
ário indo-português (séc. XVII), com destaque para 
um pequeno contador, revestido a tartaruga, e um 
armário em sândalo e sissó. Pode ainda ver-se um 
contador hispano-árabe (séc. XVI) e um pequeno 
cofre de ferro (séc. XVI), além de um contador indo-
europeu decorado e historiado com embutidos de 
marfim, tartaruga e madeiras raras (séc. XVII).
Numa outra sala podem ver-se faianças dos séculos 
XVI, XVII e XVIII, a chamada louça azul, que se des-
tinava, inicialmente, a substituir a porcelana chinesa. 
De regresso ao átrio, sobe-se depois a escadaria 
para chegar ao andar nobre. Há vários relevos em 
madeira (séc. XVII e XVIII) e colunas da segunda 
parte do reinado de D. João V.
No segundo piso, as salas do andar nobre que estão 
sobre a rua têm rodapés de azulejo da primeira 
metade do séc. XVIII. Depois pode ainda visitar-se 
uma outra sala, com vitrinas dedicadas às fábricas 
de faiança que estiveram activas em Lisboa e no 
Porto na parte final do séc. XVIII e primeira metade 
do séc. XIX.
A visita termina com uma visita a uma sala contígua 
à capela, onde se encontra a exposição de pinturas 
e desenhos de artistas portugueses. Há desenhos de 
Vieira Lusitano, Pedro Alexandrino e Cirilo Wolk-
mar Machado. As maiores representações perten-
cem a Vieira Portuense e Domingos Sequeira, para 
além de um trabalho de Soares dos Reis.

VINHO VERDE DESPERTA 
EMOÇÃO QUE RIMA COM 
RAMALHO ORTIGÃO

A propósito dos hábitos alimentares 
dos minhotos, Ramalho Ortigão es-
creveu: “Entre os portugueses são os 
minhotos os homens que primeiro 
pegam nas armas e sustentam a 
guerra ao primeiro indício de opres-
são. Se estudarmos este forte senti-
mento de independência na gente do 
Minho encontramo-lo na saudável 
frugabilidade do caldo de unto e no 
vinho verde”.
A gastronomia minhota é realmente 
muito expressiva, com caracterís-
ticas especiais, desde o peixe até à 
doçaria, acompanhada pelo vinho 
verde, único no mundo.
Num ambiente de aromas e sabores 
há muitas portas que se abrem em 

solares, quintas e adegas, onde se improvisam pro-
vas de vinhos verdes, com presunto, salpicão e broa 
de milho. Desvendam-se alguns segredos para fazer 
compotas e licores com produtos caseiros.
A Pousada de Viana do Castelo defende este patri-
mónio e dispõe de uma orquestração de paladares, 
muito despertados com a ajuda do capitoso vinho. 
O “Muralhas” de Monção e o “Alvarinho Quintas 
de Melgaço” estão sempre prontos a sair, para além 
do “Loureiro”, da Adega de Ponte de Lima, que é 
também muito apreciado pelos clientes, sejam eles 
portugueses ou estrangeiros.
O vinho verde desperta as emoções para uma posta 
de bacalhau à Santa Luzia, com tomatada e gratinado 
em maionese, ou uma posta de pescada confeccio-
nada nos mesmos moldes, ou então um polvo espe-
cial à lagareiro, com batata a murro, azeite e alho.
Ao nível da carne, a costeleta de vitela “Raça Bar-
rosã” no churrasco em azeite e vinagre, com grelos 
salteados é um dos pratos mais requisitados. O arroz 
de galo pica no chão é também uma especialidade 
da casa mas é feito só por encomenda. Pronto a sair 
encontra-se normalmente o peito de frango reche-
ado com farinheira e estufado de couve e chouriço.
Quem procurar outras ofertas pode descer do 
Monte de Santa Luzia até ao centro da cidade e aí 
não faltam motivos de interesse ao nível gastronó-
mico, com uma oferta multifacetada.
Existem também algumas confeitarias tradicionais, 
que são uma atracção ao nível dos folhados estaladi-
ços de camarão, de pato, com um recheio cremoso e 
um toque de caril, de salmão ou de lampreia, na sua 
época. Há ainda os pastéis de carne e as chamadas 
frigideiras, tudo quentinho. Que o diga o escritor 
Jorge Amado e a sua mulher, que não perdoam uma 

visita a estas confeitarias quando 
vêm a Portugal.
E ainda há os doces: croissants, 
mariazinhas, gemas, manjericos, 
trouxas de ovos, doces de chila, 
vianenses, e por aí fora, até um 
pão-de-ló da região que tem 
muita saída.
Com Ponte de Lima ali tão perto 
é inevitável falar de uma terra 
que está tão associada a um prato 
típico como o sarrabulho. Em-
bora muitas regiões apresentem 
“sarrabulhadas”, esta é a zona 
de eleição para os apreciadores 
destes sabores tradicionais, onde 
todos os domingos são dias de 
romaria para os gastrónomos dos 
mais variados pontos do país, 
bem como para um elevado nú-
mero de visitantes da Galiza. ■
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

1. O CRN tem acompanhado a problemática da rees-
truturação dos SAPs/Serviço de Urgência de Bragança 
(documentos 1.1 a 1.5). Da mais recente carta enviada 
à Coordenadora da Sub-Região de Saúde de Bragança, 
Prof.ª Berta Nunes, em 22 de Junho, foi também dado 
conhecimento a todos os médicos de Medicina Geral e 
Familiar daquele Distrito. 
2. O CRN tem acompanhado a polémica criada pela 
Circular Informativa n.º 6/2007 do CA do Hospital 
S. Gonçalo, Amarante (ausência de um médico anes-
tesista em permanência física no Hospital no período 
das 22 horas às 8 horas), a qual motivou uma exposi-
ção a este Conselho por parte dos colegas anestesistas 
daquele Hospital (documento 2.1). O CRN apreciou o 
Parecer do Colégio de Anestesiologia sobre o assunto, o 
qual mereceu total concordância, tendo decidido fazer 
envio do mesmo ao Presidente do CA e à Directora 
Clínica do Hospital S. Gonçalo, bem como aos colegas 
directamente envolvidos (documento 2.2). De todo o 
processo foi também dado conhecimento à ERS.
3. Relativamente à prestação de serviço nos Serviços de 
Urgência Hospitalares, o CRN decidiu enviar a todos os 
médicos hospitalares, aos médicos internos e aos Direc-
tores Clínicos/Directores de Centros de Saúde as cartas 
que se transcrevem como documentos 3.1, 3.2 e 3.3.

2. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA

1. Relativamente à questão das “Incompatibilidades”, o 
CRN tomou conhecimento da publicação do Despacho 
n.º 7921/2007, de 3 de Maio, do Ministro da Saúde, que 
pretendeu esclarecer o teor do anterior Despacho n.º 

725/2007, de 15 de Janeiro. Sobre o assunto, o CRN 
emitiu a Nota de Imprensa que se publica como do-
cumento 4.1 e pediu parecer à consultora jurídica da 
SRNOM (transcrito como documento 4.2), com vista 
a estudar a possibilidade de pedir a suspensão destes 
Despachos com base no Parecer do Provedor de Justiça 
entretanto também conhecido (documento 4.3).
2. O CRN tomou conhecimento e chama a atenção de 
todos os colegas para a publicação do Decreto-Lei n.º 
102/2007 que transpõe para a ordem jurídica portu-
guesa a Directiva n.º 2005/28/CE que estabelece os 
princípios e directrizes de boas práticas clínicas no 
que respeita aos medicamentos experimentais para uso 
humano.

3. ACTO MÉDICO

1. Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 
181/2007, de 9 de Maio (diploma que regula o regime 
de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes 
da Administração Pública), o CRN pediu Parecer à 
consultora jurídica da SRNOM sobre a questão con-
creta das alterações relativas à comprovação de doença 
(“atestados médicos”). O referido Parecer e o texto do 
decreto-lei em apreço constam dos documentos 5.1 e 
5.2, respectivamente.

4. CARREIRA MÉDICAS

1. O CRN recebeu da FNAM um texto com a posição 
daquela estrutura sindical relativamente à proposta do 
Governo sobre “Reforma dos Regimes de Vinculação, 
de Carreiras e de Remunerações na Administração Pú-
blica.” (informação em http://www.fnam.pt).
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5. MEDICINA CONVENCIONADA

1. Relativamente à polémica relacionada com a decisão 
da Unidade de Saúde Local de Matosinhos sobre con-
tratação de meios complementares de diagnóstico e te-
rapêutica (MCDT) ao exterior, o CRN recebeu da ERS a 
proposta de decisão (documento 6.1 - transcrição par-
cial; texto integral disponível em www.nortemédico.pt), 
tendo, ao abrigo do CPA, procedido à contestação da 
mesma (documento 6.2).

6. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1. Sobre o projecto de Decreto-Lei que visa estabelecer 
o regime jurídico da organização e funcionamento das 
Unidades de Saúde Familiar, o CRN pediu apreciação 
à consultora jurídica da SRNOM, o qual se transcreve 
como documento 7. 
2. Sobre a reestruturação dos Centros de Saúde/encer-
ramento de SAPs e o processo de requalificação da Rede 

de Urgências, o CRN tomou conhecimento da Posição 
da Associação Nacional de Municípios, a qual se encon-
tra publicada no site www.nortemedico.pt. 

7. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS

A – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. A pedido do próprio, decidiu o CRN proceder à subs-
tituição do Dr. Pedro José Pimenta de Vasconcelos pelo 
Dr. José Manuel Gonçalves Aguiar como seu represen-
tante na Comissão de Verificação de Idoneidade dos 
Serviços de Anestesiologia.
2. A pedido do próprio, decidiu o CRN proceder à subs-
tituição do Dr. Avelino Fraga pelo Dr. Eurico Manuel 
Ferreira da Costa Maia como seu representante na Co-
missão de Verificação de Idoneidade dos Serviços de 
Urologia.

Exma. Senhora
Dra. Berta Nunes

Assunto: 
Reestruturação dos SAP’s / Serviço de Urgência

Exma. Colega,
Vimos, por este meio, solicitar a V. Exa. que forneça a 
este Conselho Regional informações sobre a “Reestru-

turação dos SAP’S / Serviço de Urgência da área da Sub-
Região de Saúde de que é muito digna Coordenadora.

Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva.

REESTRUTURAÇÃO DOS SAP’S / SERVIÇO DE URGÊNCIA 
DE BRAGANÇA
CARTA DO CRN À COORDENADORA DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE

DOCUMENTO 1.1
(19 Abr 2007)
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(02 Mai 2007)
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Exma. Senhora
Dra. Berta Nunes

Acusamos a recepção e agradecemos o ofício de V. Exa. 
n.º 4652, de 2 do mês corrente, relativamente à Reestru-
turação dos SAP’s/Serviços de Urgência e o novo regime 
de prevenção dos Centros de Saúde.

Solicitamos à Colega que informe este Conselho Re-
gional de quem estará disponível e qual a qualificação 
profissional dos elementos que se irão encontrar nos 
Centros de Saúde para accionar a referida prevenção.

Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva.

CARTA DO CRN À COORDENADORA DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE

DOCUMENTO 1.3
(15 Mai 2007)

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos

Em resposta ao ofício n.º 1232 de 15/05/07 “Reestrutu-
ração dos SAP/SU” venho informar que quem está dis-
ponível nos Centros de Saúde para contactar o médico 
de prevenção a partir das 22 horas à semana e 20 horas 

aos fins-de-semana é um/a enfermeiro/a que está acom-
panhado/a por uma auxiliar de acção médica.
Manifestamo-nos desde já disponíveis para qualquer 
esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,
A Coordenadora da Sub-Região de Saúde

RESPOSTA DA COORDENADORA DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE

DOCUMENTO 1.4

Ex.ma Senhora
Prof. Doutora Berta Nunes

Na sequência do ofício de V. Exa. n.º 04085414, datado 
de 31 de Maio p.p, relativo à reestruturação dos SAP’s/
SU observamos:

1. É com preocupação que assistimos à redução da 
qualidade dos SAP’s ao nível dos meios humanos, muito 
particularmente em regiões interiores, menos populo-
sas e rurais.

2. A instituição de um regime de prevenção – ainda 
que “voluntário” e com custos com a remuneração dos 
médicos inferiores em 50% –, é susceptível de pôr em 
causa a qualidade e segurança do direito à saúde dos 
utentes e, consequentemente, da intervenção médica.

3. Pelo menos e por forma a minorar o impacto negativo 
de tais medidas, dever-se-á reforçar a rede pré-hospita-
lar com ambulâncias equipadas com pessoal médico e 
com formação específica na área de emergência médica.

4. Pensamos que os médicos que adiram a tal sistema 
de prevenção deverão ser alertados para as implicações 
deontológicas da sua conduta, é que tal adesão significa 
o compactuar com um sistema em que a decisão de 
chamar o médico é tomada, por quem não possui ha-
bilitações médicas (seja, o diagnóstico é feito por quem 
não é médico).

5. Devem, ainda, os médicos serem sensibilizados para 
o facto de que, aderindo a tal prevenção, a ignorância 
de chamada e/ou o atendimento/prescrição via telefó-
nica poderão determinar situações susceptíveis de os 
fazerem incorrer em responsabilidade disciplinar, civil 
e, até, penal.

Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva

CARTA DO CRN À COORDENADORA DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE

DOCUMENTO 1.5
(22 Jun 2007)

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos

Em resposta ao ofício de 19 de Abril de 2007 com a 
referência n.º 949, envio os seguintes documentos:

1. Estudo sobre “caracterização dos SAP em período noc-
turno do distrito de Bragança” a aguardar publicação na 
Revista Portuguesa de Clínica Geral.

2. Mapa dos atendimentos nos SAP’s do Distrito no 
ano de 2006 e taxa de referenciação do 1.º semestre de 
2006.

3. Informação sobre as distâncias em tempo entre as 
sedes dos concelhos e as urgências hospitalares do Dis-
trito de Bragança.

4. Formulário para a monitorização das situações de 
atendimentos com o novo regime do médico em pre-

venção nos Centros de Saúde de Alfândega da Fé, Car-
razeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Miranda 
do Douro, Torre de Moncorvo, Vimioso e Vinhais.

O regime de prevenção, sendo voluntário, todos os mé-
dicos decidiram livremente aderir ou não. A Sub-Re-
gião decidiu monitorizar todos os atendimentos neste 
período para detectar eventuais problemas e corrigir 
desvios.

No seguimento desta primeira informação desde já nos 
disponibilizamos para os esclarecimentos que conside-
rem necessário.

Com os melhores cumprimentos,
A Coordenadora da Sub-Região de Saúde

RESPOSTA DA COORDENADORA DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE 
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Exmo. Senhor Presidente da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos

O Conselho de Administração do Hospital de São Gon-
çalo em Amarante, emitiu uma circular informativa em 
24/04/07, que anexo, em que no período das 22:00 às 
08:00 não existirá no hospital um anestesista. Aten-
dendo que:

1. São realizadas no Bloco Operatório de Amarante 
intervenções consideradas grande cirurgia (ex. colecto-
mia, gastrectomia, tiroidectomia, prótese total da anca e 
joelho, cirurgia da coluna lombar), tendo alguns doen-
tes patologia associada relevante com lesão dos órgãos 

alvo. Perante estes factos, qual a responsabilidade do 
anestesista para a realização dos mesmos, estando au-
sente no período atrás descrito?

2. É referido no ponto 2.3 da circular informativa, a 
realização do Curso de Suporte Avançado de Vida para 
profi ssionais do hospital. Desta forma, quando existi-
rem profi ssionais em número sufi ciente, é prescindida a 
presença do anestesista no período das 22:00 às 08:00. 
Será que o referido curso é válido para o apoio pós-ope-
ratório, nomeadamente, analgesia, função cardiorespi-
ratória e hemodinâmica dos doentes anestesiados tanto 
com anestesia geral como com anestesia do neuroeixo?

Os Anestesistas do Hospital de São Gonçalo, EPE

SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL 
SÃO GONÇALO – AMARANTE

DOCUMENTO 2.1
(26 Abr 2007)

EXPOSIÇÃO DOS ANESTESISTAS DO HOSPITAL SÃO GONÇALO

ANEXO – CIRCULAR INFORMATIVA N.º 06/2007
Data: 2007/04/24

Assunto: Alteração ao funcionamento do Serviço de 
Urgência a efectuar a partir do dia 25/04/2007

Na sequência do Protocolo de Cooperação elaborado 
entre a Câmara Municipal de Amarante e a Administra-
ção Regional de Saúde do Norte, em 27/03/2007, e ho-
mologado por Sua Excelência o Sr. Ministro da Saúde, 
informa-se que a partir do dia 25 de Abril de 2007, o 
Hospital São Gonçalo, E.P.E. – Amarante assegurará 
um Serviço de Urgência Básica, com apoio cirúrgico das 
08:00h às 22:00h.

1. Tendo em conta a situação atrás descrita, e enquanto 
não estiver criado o futuro Centro Hospitalar, o Bloco 
operatório encerrará no período compreendido entre as 
22:00h e as 08:00h do dia seguinte, devendo os doen-
tes/utentes que venham a necessitar, nesse período, de 
qualquer intervenção cirúrgica serem transferidos para 
o Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, de acordo 
como perfi l assistencial do mesmo.

2.1 No período compreendido entre as 22:00h e as 
08.00h do dia seguinte, manter-se-á uma urgência 
interna constituída por 1 Pediatra, 1 Cirurgião e 1 

Ortopedista, em regime de residência que assistirão os 
doentes internados e prestarão apoio de consultadoria, 
sempre que solicitado, aos clínicos gerais do Serviço de 
Urgência para os casos mais complicados, e/ou em que 
haja necessidade de transferência.

2.2 Os Senhores Directores do Serviço de Urgência, 
Pediatria, Cirurgia e Ortopedia, deverão elaborar en-
tre si um manual que contenha as normas mínimas e 
indispensáveis de articulação dos médicos do Serviço 
de Urgência e dos residentes, nomeadamente quanto 
às funções, às competências e responsabilidades de 
cada um.

2.3 Enquanto não existirem no Hospital profi ssionais 
em número sufi ciente, dotados com o curso de Suporte 
Avançado de Vida, manter-se-á 1 Anestesista em regime 
de permanência que prestará o apoio sempre que solici-
tado, a todo o Hospital.

3. O Serviço de Medicina Interna, provisoriamente e 
até à constituição do futuro Centro Hospitalar, man-
ter-se-á, para além das 22:00h, no S.U, assegurando a 
assistência ao Internamento.

O Vogal Executivo, 
(Dr. Acácio Carlos Silva Magalhães)

O Conselho Regional apreciou o parecer do Colégio de 
Anestesiologia, que se anexa e com o qual concorda.

De forma mais explícita entende este Conselho Regio-
nal que a responsabilidade civil, disciplinar e penal que 
advém da ausência de Anestesistas nos termos defi ni-
dos pela Direcção do Colégio de Especialidade de Anes-
tesiologia deverá ser cometida aos autores materiais da 
Circular Informativa n.º 6/2007 desse Hospital.

O Conselho Regional do Norte salienta que, ao abrigo 

do princípio ético do consentimento informado, é 
igualmente desejável que os médicos anestesistas pres-
tem informações do seu exercício profi ssional junto dos 
doentes.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva.

NOTA: FOI ENVIADA CÓPIA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO À ERS

DOCUMENTO 2.2

CARTA ENVIADA AO PRESIDENTE DO CA, DIRECTORA CLÍNICA E ANES-
TESIOLOGISTAS DO HOSPITAL SÃO GONÇALO
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Parecer solicitado por: Conselho de Administração 
do Hospital São Gonçalo

Assunto: Funcionamento do Serviço de Urgência do 
Hospital São Gonçalo

O Colégio da Especialidade de Anestesiologia da Or-
dem dos Médicos analisou o pedido de parecer em 
referência, ofício n.º 1037, de 26 de Abril de 2007, da 
Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, e com 
base nos princípios gerais de boas práticas e nas nor-
mas de responsabilidade dos Médicos Anestesiologistas 
defi nidos e consentâneos com as normas “standards” 
aprovadas para a actividade do Anestesiologista, tem a 
honra de prestar o seguinte parecer:

1. Toda a instituição hospitalar que atenda doentes 
urgentes e/ou possua internamento de doentes, tem 
de, obrigatoriamente, assegurar capacidade de resposta 
permanente e tecnicamente idónea à reanimação car-
diorespiratória e a outras situações emergentes.

2. Capacidade tecnicamente idónea em reanimação 
cardiorespiratória e abordagem de situações emergen-
tes não se defi ne pela frequência de um curso de su-
porte avançado de vida, ou similar. Antes, consiste na 

formação adequada acrescida de desempenho regular 
e experiência prática real e continuada na abordagem 
de doentes graves e nas técnicas relacionadas com a 
exigência desta abordagem, como por exemplo, no ma-
nuseamento da via aérea.

3. Tendo em conta os factos relatados sobre a reali-
dade existente no Hospital São Gonçalo, considera-se 
pertinente a permanência de médico Anestesiologista 
em permanência física para, entre outras eventuais 
responsabilidades, assegurar a liderança à resposta às 
situações emergentes e contribuir para a estabilização 
destas com as competências técnicas próprias da sua 
especialidade.

Nota fi nal: Em todos os eventuais casos de litigância 
civil ou penal para determinação de responsabilidades 
médicas, sempre que for chamado pelas entidades ju-
diciais a pronunciar-se, terá a posição ora enunciada, 
tendo em consideração os conhecimentos e as boas 
práticas conhecidas até ao momento.

Com os melhores cumprimentos,

Dr. Jorge Reis
Presidente do Colégio de Anestesiologia

Exmo. Colega…

Nos termos do disposto no Despacho do Ministério da 
Saúde n.º 19/90, a competência para aprovação dos ho-
rários de trabalho dos Médicos de Carreira Hospitalar 
pertence ao Conselho de Administração. Esta apro-
vação deve ser precedida de uma discussão entre o 
respectivo Director de Serviço e os Médicos destinatá-
rios do horário de trabalho em causa, tendo em vista a 
obtenção de uma solução consensual (cfr. DMS 19/90), 
e conforme à lei.

Ora, no que respeita ao serviço de urgência hospitalar, 
prevê o n.º 5 do Art.º 31 do Decreto-lei 73/90, de 06 de 
Março (com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei 
44/2007, de 23 de Fevereiro), que “os Médicos (...) de-
vem prestar, quando necessário, um período semanal 
máximo de 12 horas de trabalho normal no serviço de 
urgência, convertíveis, por conveniência de serviço, em 
24 horas de prevenção, com o acordo do Médico”.

Mais resulta daquele diploma que os Médicos estão 
obrigados a prestar serviço durante 35 ou 42 horas 
semanais. Assim, o número de horas a que o Médico 
poderá estar afecto ao serviço de urgência – 12 horas de 
trabalho normal – será necessariamente atendido para 
efeito de cálculo do número de horas de serviço pres-
tado, fi cando o Médico obrigado a prestar as restantes 
23 ou 30 horas semanais de trabalho normal distinto 
do serviço de urgência, consoante os casos.

SERVIÇO DE URGÊNCIA

DOCUMENTO 3.1

OFÍCIO A ENVIAR A TODOS OS MÉDICOS HOSPITALARES

Denota-se uma clara distinção, criada pelo legislador, 
entre o serviço de urgência e qualquer outro. De resto, 
patenteadora desta distinção é o facto de o serviço de 
urgência ter legislação própria conforme decorre do 
Despacho Normativo n.º 11/2002 de 06 de Março.

Resulta que aquelas diferentes tarefas devem ser presta-
das em momentos distintos, sob pena de ilegalidade da 
cumulação de serviço de urgência e de serviço de outra 
natureza, durante o mesmo período de trabalho.

Assim, o trabalho médico no serviço de urgência 
exige exclusividade, imediatismo, disponibilidade to-
tal sendo, por natureza incompatível com a prestação, 
em simultâneo, de qualquer outra actividade médica 
hospitalar, mesmo que os episódios de urgência sejam 
diminutos e a proximidade dos serviços grande. É que, 
na sequência daquele que vem sendo o entendimento 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
os Médicos não possuindo o dom da ubiquidade não 
deverão ser chamados a prestar o serviço de trabalho 
normal no respectivo serviço em acumulação com o 
dito “apoio” ao serviço de urgência.

Tal situação pode acarretar graves e sérios prejuízos 
para os doentes, bem como para os respectivos serviços.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

ANEXO – PARECER DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA
Data: 04.05.2007
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DOCUMENTO 3.2

OFICIO A ENVIAR AOS MÉDICOS INTERNOS HOSPITALARES

Aos Médicos Internos 
(licenciados nos anos de 2005/2006)

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
tem recebido algumas queixas/participações, formais e 
informais, de Colegas dos dois primeiros anos do Inter-
nato Médico relativamente ao seu destacamento para 
serviço de urgência e consulta externa sem, de facto 
serem, tutelados.

Esta situação é uma clara infracção ao estipulado le-
galmente. Com efeito, o n.º 2 do Regulamento do In-
ternato Médico, aprovado pela Portaria 183/2006 de 
22/2, estabelece que “O exercício autónomo de Medi-
cina é reconhecido a partir de dois anos de formação 
de Internato Médico com aproveitamento, nos termos 
do estabelecido pela Ordem dos Médicos”. Não se vis-
lumbra, portanto, qualquer possibilidade legal de um 
Interno dos dois primeiros anos do Internato fazer ser-
viço de urgência ou qualquer outra actividade sem ser 
tutelado.

Quanto a esta importantíssima questão, em reunião 
do Conselho Nacional Executivo de 17/01/2006, a Or-
dem reiterou a sua posição que a autonomia para o 
livre exercício da medicina não deve ser concedida no 
final do ano comum, pelo que deverá ser cumprido o 
disposto no Decreto-Lei 203/2004, no referente aos 
médicos licenciados em Portugal.

Entendem-se como orientadores de formação também 
os responsáveis pela formação do Interno em cada está-
gio fora do Serviço de origem.

Não cumprindo, ainda, os requisitos legais para a prá-
tica Médica com autonomia, é totalmente inaceitável e 
uma violação grave, até dos direitos do doente, colocar 
Internos dos dois primeiros anos do Internato Médico 
(onde se inclui o ano comum) a desempenhar funções 
no serviço de urgência, particularmente na Urgência 
Geral, ou em Consulta externa, sem supervisão directa 
e efectiva de um Médico habilitado ao exercício autó-
nomo da Medicina. Assim desempenhando as suas fun-
ções, em termos reais, com uma autonomia para a qual 
ainda não está devidamente preparado e credenciado.

A violação destas regras poderá dar origem à revisão de 
idoneidade dos Serviços.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
desencadeará as iniciativas necessárias à identificação 
do incumprimento destas regras básicas e que impo-
nham aos Médicos mais jovens a assunção de responsa-
bilidades em violação da lei.

Aos Colegas mais jovens que sintam estarem a ser obri-
gados a trabalhar num regime ilegal solicitamos que co-
muniquem as suas dúvidas à Ordem dos Médicos, po-
dendo fazê-lo, se assim o entenderem, de forma sigilosa.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

DOCUMENTO 3.3

OFICIO A ENVIAR AOS DIRECTORES CLÍNICOS DOS HOSPITAIS/
DIRECTORES DE CS

Exmo. Senhor
Director Clínico / Director Centro de Saúde

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
tem recebido algumas queixas/participações, formais e 
informais, de Colegas dos dois primeiros anos do Inter-
nato Médico relativamente ao seu destacamento para 
serviço de urgência e consulta externa sem, de facto 
serem, tutelados.

Esta situação é uma clara infracção ao estipulado le-
galmente. Com efeito, o n.º 2 do Regulamento do In-
ternato Médico, aprovado pela Portaria 183/2006 de 
22/2, estabelece que “O exercício autónomo de Medi-
cina é reconhecido a partir de dois anos de formação 
de Internato Médico com aproveitamento, nos termos 
do estabelecido pela Ordem dos Médicos”. Não se vis-
lumbra, portanto, qualquer possibilidade legal de um 
Interno dos dois primeiros anos do Internato fazer ser-
viço de urgência ou qualquer outra actividade sem ser 
tutelado.

Quanto a esta importantíssima questão, em reunião 
do Conselho Nacional Executivo de 17/01/2006, a Or-
dem reiterou a sua posição que a autonomia para o 
livre exercício da medicina não deve ser concedida no 
final do ano comum, pelo que deverá ser cumprido o 

disposto no Decreto-Lei 203/2004, no referente aos 
médicos licenciados em Portugal.

Entendem-se como orientadores de formação também 
os responsáveis pela formação do Interno em cada está-
gio fora do Serviço de origem.

Não cumprindo, ainda, os requisitos legais para a prá-
tica Médica com autonomia, é totalmente inaceitável e 
urna violação grave, até dos direitos do doente, colocar 
Internos dos dois primeiros anos do internato Médico 
(onde se inclui o ano comum) a desempenhar funções 
no serviço de urgência, particularmente na Urgência 
Geral, ou em consulta externa, sem supervisão directa e 
efectiva de um Médico habilitado ao exercício autónomo 
da Medicina. Assim desempenhando as suas funções, 
em termos reais, com uma autonomia para a qual ainda 
não está devidamente preparado e credenciado.

A violação destas regras poderá dar origem à revisão de 
idoneidade dos Serviços.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
desencadeará as iniciativas necessárias à identificação 
do incumprimento destas regras básicas e que imponha 
aos Médicos mais jovens a assunção de responsabilida-
des em violação da lei.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
em reunião ordinária de 24 de Maio de 2007, após ter 
analisado os despachos 725/2007, de 15 de Janeiro e 
7921/2007, de 3 de Maio, emitidos pelo Sr. Ministro 
da Saúde, relativos à incompatibilidade do exercício 
efectivo de funções públicas com o exercício efectivo 
de funções de coordenação e direcção em instituições 
privadas prestadoras de cuidados de saúde vem, por 
este meio, manifestar a sua indignação pelo facto de 
sua Ex.a o Ministro da Saúde procurar impor, por via 
de despacho, o regime de exclusividade de funções 

«INCOMPATIBILIDADES» 
DESPACHOS 725/2007, DE 15 DE JANEIRO, E 7921/2007, DE 3 DE MAIO

DOCUMENTO 4.1
(24 Mai 2007)

NOTA DE IMPRENSA DO CRN

públicas a médicos do SNS que não se encontram neste 
regime, por opção, de acordo com o Decreto-Lei 73/90, 
de 6 de Março. Acresce, ainda, que tais despachos en-
contram-se feridos de ilegalidade pois ofendem o dis-
posto na Base XXXI, n.º 3, da Lei de Bases de Saúde 
aprovada pela Lei 48/90, de 24 de Agosto e pelo De-
creto-Lei 73/90, de 6 de Março. 

Pel’ O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
Dr. J. Pedro Moreira da Silva 

[NOTA: SOBRE ESTE ASSUNTO VER NO NÚMERO ANTERIOR (NORTEMÉDICO 30) A CARTA ENVIADA A TODOS OS MÉDICOS DA SRNOM E 
A PETIÇÃO DO SIM COM VISTA À REVOGAÇÃO DO DESPACHO 725/2007]

Foi publicado, no passado dia 3 de Maio, o Despacho 
7921/2007 (ver caixa), cujo conteúdo pretende inter-
pretar, aclarando, o Despacho do Senhor Ministro 
da Saúde n.º 725/2007, de 15 de Janeiro, e que veio 
regular o regime de incompatibilidade do exercício de 
funções públicas com o exercício efectivo de funções de 
coordenação e direcção em instituições privadas pres-
tadoras de cuidados de saúde.

Analisado o teor do Despacho 7921/2007 salientamos 
que, mais do que aclarar as dúvidas que o anterior Des-
pacho suscitava (como, por exemplo, esclarecendo o 
conteúdo dos conceitos “exercício... de funções de co-
ordenação e direcção”), veio o último despacho a criar 
duas excepções quanto à incompatibilidade na acumu-
lação de funções.

Assim, nos termos do seu n.º 2 “podem ser autorizadas 
acumulações de funções nos casos em que a obser-
vância [do regime de incompatibilidades] inviabilize 
a prestação de cuidados de saúde aos utentes, em esta-
belecimento e serviços do Serviço Nacional de Saúde, 
fazendo perigar o direito à saúde e pondo em causa o 
interesse público”.

Depois, e nos termos do n.º 5, é ainda referido que “o 
Despacho n.º 725/2007 (...) não se aplica ao exercício 
autónomo de funções privadas, concretamente em con-
sultório individual”.

Ambas as excepções ora contempladas, para além de 
– repita-se –, em nada contribuírem para o pretendido 
esclarecimento do Despacho 725/2007, acabam por 
introduzir novos factores de indeterminabilidade no 
regime de autorização de acumulação de funções.

Assim é que, acrescendo às já anteriores dúvidas quanto 
à aplicação do regime de incompatibilidades, fica agora 
por esclarecer quando se deve entender que fica invia-
bilizada a prestação de cuidados de saúde aos utentes, 
fazendo perigar o direito à saúde destes e o interesse 
público. Estar-se-á a pensar naquelas situações em que, 
a aplicação do regime de incompatibilidades na acu-
mulação de funções, dará origem a uma rescisão dos 
vínculos contratuais dos médicos com o SNS e, por 
isso, como forma de impedir a “desertificação” dos ser-
viços se volta atrás autorizando a acumulação que se 
pretendia ser incompatível? Ou estar-se-á a pensar nas 
situações em que, no serviço em concreto, apenas existe 
um médico com determinada especialidade, pelo que a 
não concessão da requerida acumulação determinará 

DOCUMENTO 4.2
(08 Mai 2007)

PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM
por parte deste a sua saída ou a exigência da atribuição 
do regime de exclusividade?

Depois dizer que o Despacho 725/2007 não se aplica ao 
exercício autónomo de funções privadas (seja, o exer-
cício da prática médica por profissional legalmente ha-
bilitado ao exercício da medicina conforme preceitua o 
n.º 2 do artigo 2.º do DL 203/2004, de 18 de Agosto), 
concretamente em consultório individual suscita-nos 
outras perplexidades.

É, para nós, inequívoco que o médico em consultório 
individual é quem dirige o referido consultório por ser 
o único médico. Mas, segundo o Despacho 7921/2007, 
tal direcção não é incompatível com o interesse público 
e, como tal, não impede a acumulação de funções. No 
entanto, o médico, associado com outros médicos e em 
que todos partilham as respectivas quotas-partes de co-
ordenação e/ou direcção aí já há incompatibilidade?!

É que, no primeiro caso, o médico isolado na prática 
da Medicina terá que acorrer a todas as situações que 
envolvam os cuidados de saúde prestados no seu con-
sultório individual. No segundo caso, o médico – que 
pode ser substituído e/ou apoiado nas suas ausências 
do consultório privado –, não pode acumular funções!

Sinceramente, não vislumbramos a racionalidade de tal 
decisão “interpretativa”.

E ainda menos vislumbramos tal racionalidade quando 
pensamos que estamos em todos os casos a falar é de 
profissionais cujo regime de trabalho é o de 35 horas 
semanais sem exclusividade.

É que, ambos os Despachos, em caso algum acautelam 
o que verdadeiramente deveria estar em causa no inde-
ferimento do pedido de acumulação de funções que é, 
no nosso entender, o conflito de interesses.

É que, aplicando literalmente o Despacho 7921/2007, 
um médico que possua o seu consultório “paredes 
meias” com o centro de saúde ou hospital onde presta 
serviço, desde que o faça em consultório individual, 
não está abrangido por qualquer incompatibilidade. 
Perguntar-se-á: de que forma é que tal solução acautela 
ou previne as situações de conflito de interesses?

Depois, ainda se nos suscitam outras dúvidas. O que 
é que se deve entender por consultório individual? E 
o médico que esteja juridicamente organizado sob a 
forma societária, apesar de ser o único profissional da 
sociedade, é ou não médico em consultório individual? 
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E o médico que, sozinho e mensalmente, utiliza uma 
sala de um grande consultório e/ou hospital contra o 
pagamento de uma renda, também tem consultório 
individual ou não?

Em suma: sendo certo que o Despacho n.º 725/2007 
já merecia, da nossa parte, sérias reticências, o Despa-
cho n.º 7921/2007 em nada afasta os nossos anteriores 
receios, acabando por explicitar, no nosso entender, 

aquilo que lhe está subjacente: a imposição (sem a res-
pectiva contrapartida fi nanceira) de um regime de ex-
clusividade a quem não está a ela obrigado, restringindo 
de forma inadmissível, ilegal e até inconstitucional o 
direito ao livre exercício da profi ssão.

Este, s.m.o., o nosso entendimento

A Advogada,

Sua Exa. 
O Ministro da Saúde

Assunto: Despacho n.º 725/2007, de 15 de Janeiro

1. Agradeço, antes de mais, a comunicação do Gabinete 
de Vossa Excelência com a referência e a data acima 
assinaladas, em resposta a anterior ofício meu sobre o 
assunto também identifi cado em epígrafe.

Da leitura conjugada dos Despachos de Vossa Excelência 
n.ºs 725/2007, de 15 de Janeiro, e 7921/2007, de 3 de 
Maio, que se invoca como interpretativo do primeiro, 
resultará, para o que aqui interessa analisar, designada-
mente o seguinte.

Em primeiro lugar, deve ser sempre – nas situações 
presentes como nas futuras que venham a constituir-se 
– considerado incompatível o exercício simultâneo de 
funções, em instituições do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), por profi ssionais integrados nessas instituições, 
com o exercício efectivo, pelos mesmos profi ssionais, 
de funções de coordenação e direcção em instituições 
privadas prestadoras de cuidados de saúde.

DOCUMENTO 4.3
(14 Mai 2007)

CARTA DO PROVEDOR DE JUSTIÇA AO MINISTRO DA SAÚDE

Dito de outro modo, decorre dos acima mencionados 
Despachos que a acumulação de funções, por profi ssio-
nais de saúde, em instituições do SNS e de coordenação 
e direcção em instituições privadas prestadoras de cui-
dados de saúde deve ser sempre decidida negativamente 
pelas administrações regionais de saúde e pelas institui-
ções integradas no SNS com competência, nos termos da 
lei, para decidir sobre as mesmas.

Em segundo lugar, o Despacho interpretativo vem in-
troduzir uma novidade relativamente ao primeiro 
– não se fi cando, assim, por um simples aclaramento 
deste –, permitindo às entidades com competência 
para decidir das acumulações que estas sejam precisa-
mente autorizadas quando a aplicação da regra geral 
da incompatibilidade possa pôr em risco a prestação de 
cuidados de saúde aos utentes do SNS, cessando estas 
acumulações (excepcionais) quando deixarem de se ve-
rifi car os pressupostos que levaram à sua autorização.

As duas principais ideias que decorrem da interpretação 
conjugada dos dois Despachos, acima resumidas, suge-
rem-me um conjunto de preocupações, que não posso 
deixar de transmitir a Vossa Excelência.

DESPACHO N.º 7921/2007

O despacho n.º 725/2007, relativo à incompatibilidade 
do exercício de funções públicas com o exercício efec-
tivo de funções de coordenação e direcção em institui-
ções privadas prestadoras de cuidados de saúde, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, de 15 de Janeiro 
de 2007, pretendeu acautelar os confl itos de interesses 
cuja disciplina resulta, nomeadamente, do Decreto-
Lei n.º 413/93, de 23 de Dezembro, mas também da 
Constituição da República Portuguesa, da Lei de Bases 
da Saúde, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, 
dos regimes das carreiras, do decreto-lei que estabelece 
os princípios gerais de salários e gestão de pessoal da 
função pública e do diploma que defi ne o regime de 
constituição, modifi cação e extinção da relação jurídica 
de emprego na Administração Pública.

Tendo este despacho, proferido no uso dos poderes de 
superintendência, suscitado dúvidas de interpretação, 
importa proceder ao seu esclarecimento.

Assim, ao abrigo do artigo 6.º do Regime Jurídico da 
Gestão Hospitalar, aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 
8 de Novembro, e da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, e no se-
guimento do despacho n.º 725/2007, publicado em 15 
de Janeiro, entendo esclarecer os conselhos de adminis-

tração das instituições integradas no Serviço Nacional 
de Saúde do seguinte:
1 – A acumulação do exercício de funções por profi ssio-
nais pertencentes a instituições integradas no Serviço 
Nacional de Saúde com o exercício efectivo de funções 
de coordenação e direcção em instituições privadas 
prestadoras de cuidados de saúde, referida no despacho 
n.º 725/2007, publicado no Diário da República 2.ª sé-
rie, de 15 de Janeiro de 2007, deve ser considerada, nos 
termos da lei, e por natureza, incompatível.
2 – Podem ser autorizadas acumulações de funções nos 
casos em que a observância do disposto no número 
anterior inviabilize a prestação de cuidados de saúde 
aos utentes, em estabelecimentos e serviços do Serviço 
Nacional de Saúde, fazendo perigar o direito à saúde e 
pondo em causa o interesse público.
3 – As acumulações previstas no número anterior ces-
sarão quando deixarem de se verifi car os pressupostos 
que levaram à sua autorização.
4 – As situações que resultem do n.º 2 devem ser funda-
mentadas e comunicadas à tutela.
5 – O despacho n.º 725/2007, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 15 de Janeiro de 2007, não se 
aplica ao exercício autónomo de funções privadas, con-
cretamente em consultório individual.
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2. Antes de mais, é forçoso reconhecer que os dois Despachos 
em causa não contêm simples orientações dirigidas às entida-
des que, nos termos da lei, têm competência para autorizar as 
acumulações de funções. De facto, parece-me incontornável 
a conclusão de que, salvo na situação prevista no n.º 2 do 
Despacho n.º 95/2007 – a que adiante voltarei –, as referidas 
entidades ficam vinculadas a não autorizarem as acumulações 
requeridas pelos profissionais de saúde colocados na situação 
específica a que se reportam os Despachos. Ou seja, as enti-
dades com competência, nos termos da lei, para decidir das 
autorizações, deixam de ter o poder decisório efectivo – que 
mantêm apenas formalmente – para tomarem, com base nos 
factos que envolvem cada caso concreto, a decisão de autori-
zarem ou não autorizarem a acumulação nas circunstâncias 
específicas a que se reportam os Despachos.

O que significa, por outras palavras, que os pedidos de auto-
rização de acumulação de funções que, nos termos da lei, po-
deriam ser decididos favoravelmente, na medida em que, em 
concreto, não se verificaria qualquer das incompatibilidades le-
galmente previstas, terão de ser agora decididos negativamente.

As entidades formalmente decisoras passam, assim, a ser me-
ros transmissores da determinação de Vossa Excelência, situ-
ação mais evidente face ao Despacho de Janeiro, deixando de 
possuir qualquer margem interpretativa dos conceitos legais 
que vigoram nesta matéria, salva a excepção ultimamente 
introduzida e já acima aludida.

Assim sendo, o conteúdo dos dois Despachos mencionados 
impõe uma única e determinada actuação aos organismos que 
legalmente detêm a prerrogativa de decisão sobre as acumula-
ções em causa. Diferentemente seria se os Despachos contives-
sem apenas orientações, mais ou menos especificadas, sobre 
os factos e as circunstâncias, e a aplicação destes à realidade 
que envolve a prestação de cuidados de saúde em Portugal, que 
deveriam ser tidos em consideração na decisão das entidades 
competentes no sentido de autorizarem ou não a acumulação 
de funções. Veremos, mais à frente, se os Despachos em causa 
acabam ou não por criar, naquele caso por via regulamentar, 
uma nova incompatibilidade de acumulação de funções.

Por outro lado, o Despacho mais recente vem atenuar o carácter 
mais restritivo que decorria inegavelmente do primeiro Despa-
cho, ao permitir que, nas situações a que alude o seu n.º 2, 
possam as referidas entidades decidir de forma diversa, isto é, 
possam aquelas entidades permitir a acumulação. De qualquer 
forma, o poder discricionário das entidades com competência 
para decidir das autorizações continua, também aí, a não ser 
coincidente com aquele que parece resultar da lei em vigor, 
aparecendo – em teoria, pelo menos – diminuído, porque vin-
culado ao cumprimento de um objectivo muito específico, a 
que naturalmente não se reduzem as situações previstas na lei 
que possibilitam – ou melhor, não impedem – a acumulação.

Permito-me aliás notar as possíveis dificuldades, que não vou 
aqui desenvolver, que se poderiam associar à circunstância de 
o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 7921/2007 poder revelar-
se, na sua estrita aplicação casuística, contrário à lei, ao permi-
tir a autorização de acumulações que, em concreto, impliquem 
uma das situações de incompatibilidade previstas no art.º 20.° 
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei n.º 223/2004, de 3 de Dezembro.

3. Dito isto, importa agora apurar de que forma se coaduna o 
regime instituído pelos dois mencionados Despachos com o re-
gime legal actualmente em vigor quanto à possibilidade de acu-
mulação de funções em instituições públicas e privadas de saúde.

3.1. O princípio geral, que decorre designadamente do já refe-
rido art.º 20.º do Estatuto do SNS, diz-nos que os profissionais 
dos quadros do SNS podem, nos termos da lei, acumular o 
exercício destas funções com o exercício da actividade privada, 

desde que da acumulação não resultem, designadamente em 
virtude de contrato ou convenção, responsabilidades do SNS 
pelos encargos relativos aos cuidados prestados aos beneficiá-
rios daquela actividade privada (n.º 1), e desde que, o exercício 
desta não gere incompatibilidade de horário, comprometa a 
isenção e imparcialidade do funcionário, e inexista prejuízo 
efectivo para o interesse público (n.º 2).

Tal princípio corresponde, no fundo, a uma concretização do 
disposto na Base XXXI, n.º 3, da Lei de Bases da Saúde, apro-
vada pela Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, onde se pode ler que 
“aos profissionais dos quadros do Serviço Nacional de Saúde é 
permitido, sem prejuízo das normas que regulam o regime de 
trabalho de dedicação exclusiva, exercer a actividade privada, 
não podendo dela resultar para o Serviço Nacional de Saúde 
qualquer responsabilidade pelos encargos resultantes dos cui-
dados por esta forma prestados aos seus beneficiários”.

3.2. Por outro lado, parece resultar da conjugação de 
toda a legislação que interessa à análise da questão, que 
o exercício simultâneo, por parte dos profissionais de 
saúde, de funções públicas e privadas, depende de au-
torização prévia por parte das entidades, já acima re-
feridas, com competência, nos termos da lei, para o efeito.

De facto, de acordo com a Base XXXI, n.º 1, da Lei de Bases 
da Saúde, na redacção que lhe foi dada pelo art.º 1.º da Lei n.º 
27/2002, de 8 de Novembro, os profissionais de saúde que 
trabalham no Serviço Nacional de Saúde estão submetidos às 
regras próprias da Administração Pública.

Ora, nos termos do art.º 12.°, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 184/89, 
de 2 de Junho (que estabelece os princípios gerais em matéria 
de emprego público, remunerações e gestão de pessoal da 
função pública), a acumulação de cargos ou lugares na Admi-
nistração Pública bem como o exercício de outras actividades 
pelos funcionários e agentes do Estado depende de autoriza-
ção, nos termos da lei. Concretizando esta linha de orienta-
ção, o art.º 32.° do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro 
(que define o regime de constituição, modificação e extinção 
da relação jurídica de emprego na Administração Pública) 
determina, quanto à acumulação de funções privadas, que o 
exercício em acumulação de actividades privadas carece de 
autorização prévia do membro do Governo competente, a 
qual pode ser delegada no dirigente máximo do serviço (n.º 1), 
sendo que a recusa de autorização para o desempenho de fun-
ções públicas em acumulação com actividades privadas carece 
de fundamentação (n.° 4).

O Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de Dezembro, que pretendeu 
estabelecer garantias de isenção na Administração Pública, 
densifica, para os efeitos designadamente aqui em análise, o 
conceito de actividade privada, afirmando que é a actividade 
que, tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas concre-
tamente exercidas pelo titular do órgão, funcionário ou agente, 
é desenvolvida de forma permanente ou habitual, dirigindo-se 
ao mesmo círculo de destinatários (art.° 2.°, n.º 2).

É certo que todos estes diplomas salvaguardam regimes espe-
ciais – v.g. art.° 44.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 427/89, onde se 
pode ler que designadamente ao pessoal médico se aplicam 
as normas dos respectivos estatutos. No entanto, nada na 
legislação, designadamente relativa às carreiras médicas faz 
pensar que não seja necessária uma autorização para o exer-
cício simultâneo de funções públicas e privadas. Antes pelo 
contrário, no art.° 10.°, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de 
Março, que precisamente aprova o regime legal das carreiras 
médicas, sob a epígrafe “acumulações e incompatibilidades”, 
pode ler-se que “os médicos do Serviço Nacional ficam sujeitos 
ao regime geral da função pública no que respeita às regras 
sobre incompatibilidades e acumulações com actividades ou 
cargos públicos, ou privados”, assim incluindo também, em 
geral, as regras de índole procedimental aplicáveis.
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Parece assim, que, quando se determina, no art.° 20.º do Es-
tatuto do SNS, que aos profissionais dos respectivos quadros 
é permitido o exercício da actividade privada, nos termos da 
lei, esta remissão para a lei implicará, pelo que acima fica dito, 
também a existência, para o efeito, de uma autorização prévia 
concedida pelas entidades que, nos termos da lei, têm compe-
tência para o fazer.

3.3. Convém referir, ainda a este propósito e para completar 
o quadro legal actualmente aplicável à matéria, que a lei fixa, 
desde logo, certas incompatibilidades no exercício simultâneo 
de funções públicas e privadas por profissionais da saúde.

Em pelo menos duas situações: naturalmente quando está 
em causa o exercício de funções em regime de dedicação ex-
clusiva – v. art.° 9°, n.°s 1 e 4, do já citado Decreto-Lei n.º 
73/90 –, e nos casos abrangidos pelas normas do art.º 9.º, n.ºs 2 
e 3, do Decreto-Lei n.º 97/98, de 18 de Abril, que regulamenta 
o regime da celebração de convenções, e onde se pode ler, 
respectivamente, que “os profissionais vinculados ao Serviço 
Nacional de Saúde não podem celebrar convenções, deter 
funções de gerência ou a titularidade de capital superior a 10% 
de entidades convencionadas, por si mesmos, pelos seus côn-
juges e pelos seus ascendentes ou descendentes do 1.º grau”, e 
que “os directores de serviço dos serviços e estabelecimentos 
do Serviço Nacional de Saúde não podem exercer funções de 
direcção técnica em entidades convencionadas”.

4. Feita uma breve resenha do quadro legal em vigor sobre a 
matéria que nos ocupa, fácil se torna verificar que os Despa-
chos de Vossa Excelência acima identificados, ainda que com 
a mitigação estabelecida no segundo, criam, na prática, uma 
nova incompatibilidade no exercício de funções públicas e 
privadas por parte dos profissionais da saúde.

De facto, perante a actual legislação, uma eventual incompati-
bilidade para os efeitos em análise – naturalmente para além 
dos casos, acima referidos, em que a mesma resulta directa-
mente da lei –, só poderá ser verificada em concreto, designa-
damente se da situação de facto resultar pelo menos uma das 
circunstâncias acima explicitadas, decorrentes dos n.°s 1 e 2 
do art.° 20.° do Estatuto do SNS: se resultarem do exercício 
da actividade privada encargos para o SNS, se houver incom-
patibilidade de horário, se ficarem comprometidas a isenção e 
imparcialidade do profissional, ou se existir prejuízo efectivo 
para o interesse público.

Os Despachos de Vossa Excelência, abstraindo das situações 
concretas e de uma apreciação casuística sobre as mesmas, 
exigida pela previsão da discricionariedade administrativa, e 
exceptuando a possibilidade a que alude o n.º 2 do Despacho 
mais recente, determinam que são sempre incompatíveis – isto 
é, independentemente das circunstâncias do caso concreto – o 
exercício efectivo de funções de coordenação e direcção em 
instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde por 
profissionais pertencentes a instituições do SNS.

De facto, e como disse acima, os pedidos de autorização de 
acumulação que, nos termos da actual lei, poderiam ser deci-
didos favoravelmente, na medida em que, em concreto, não se 
verificaria qualquer das incompatibilidades legalmente previs-
tas, terão de ser agora decididos sempre negativamente.

5. Não entrando na discussão – que não compete ao Provedor 
de Justiça – sobre o mérito de tal solução, desde logo a mesma 
gera a dificuldade inerente ao facto de ter sido criada, por via 
regulamentar, uma nova incompatibilidade, que só por lei 
formal poderá ser criada.

O princípio consta, aliás, da própria Constituição da República 
Portuguesa (CRP), quando, no respectivo art.º 269.º, n.º 5, se 
refere que “a lei determina as incompatibilidades entre o exer-
cício de empregos ou cargos públicos e o de outras actividades”.

Conforme referem J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, a 
referida norma “traduz uma imposição legiferante de estabele-
cimento do sistema de incompatibilidades, de modo a garantir 
não só o princípio da imparcialidade da Administração (...), 
mas também o princípio da eficiência (boa administração). 
Trata-se de impedir o exercício de actividades privados que, 
pela sua natureza ou pelo empenhamento que exijam, possam 
conflituar com a dedicação ao interesse público ou com o pró-
prio cumprimento dos horários e tarefas da função pública”(1).

A lei a que se refere o mencionado dispositivo constitucional 
é uma lei em sentido formal, isto é, uma lei da Assembleia da 
República ou um decreto-lei autorizado, aliás em consonância 
com o regime formal dos direitos, liberdades e garantias, de-
signadamente constante do art.° 18.° da CRP, que impõe que 
eventuais restrições aos mesmos – neste caso estamos perante 
uma medida restritiva a um desses direitos, o de liberdade de 
escolha de profissão (art.° 47.°, n.° 1, da CRP) – devam ser feitas 
por lei da Assembleia da República ou por decreto-lei por esta 
autorizado.

6. Naturalmente que poderia sempre o Governo, no uso dos 
seus poderes legislativos, sanar a referida irregularidade, pro-
movendo o procedimento legislativo correcto para a aprovação 
de uma solução daquele tipo.

Caso assim não suceda, parece-me imperioso que seja modifi-
cada a solução constante dos actuais Despachos, no sentido de 
se respeitar a autonomia de decisão das entidades competentes, 
nos termos da lei, para autorizarem ou não as acumulações.

Nada impede, naturalmente, que, por orientação genérica de 
V.a Ex.a, se exija às entidades decisoras uma especial funda-
mentação das decisões em concreto tomadas, designadamente 
quanto ao modo como se compatibilizam as situações indivi-
duais dos requerentes com os parâmetros legais enunciados, 
podendo também discriminar se parâmetros de maior ou 
menor exigência na articulação desses critérios legais com a 
realidade das situações objecto de pedido de autorização.

Também, do mesmo modo, nada impede que se estabeleçam 
regras procedimentais que assegurem, por parte dos serviços 
centrais do Ministério da Saúde, o conhecimento, simultâneo 
ou prévio à sua execução, das decisões tomadas, assim permi-
tindo, por essa mesma apreensão da realidade, as diligências 
que, no quadro dos poderes conferidos a Vossa Excelência, se 
houver por pertinentes.

7. Aguardando naturalmente por uma resposta de Vossa Exce-
lência a esta minha comunicação, aproveito a oportunidade para 
apresentar a Vossa Excelência os meus melhores cumprimentos,

H. Nascimento Rodrigues

1 – “Constituição da República Portuguesa Anotada”, 
3.ª edição revista, 1993, p. 948.
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Com a publicação do Decreto-lei 181/2007, de 09 de 
Maio (ver texto integral nas páginas seguintes), os ar-
tigos 30.º e 31.º do Decreto-lei 100/99, de 31 de Março 
vieram a ter nova redacção.

Ambos os artigos inserem-se no diploma que regula o 
regime das férias, faltas e licenças dos funcionários e 
agentes da Administração Pública.

Como resulta do Preâmbulo do DL 181/2007, o que se 
pretende com a nova redacção dos artigos 30.º e 31.º do 
DL 100/99 é a de aproximação do regime estatutário da 
função pública ao regime geral de protecção social na 
eventualidade de doença.

É que, no caso dos funcionários e agentes da Admi-
nistração Pública esta, para além de ser a entidade em-
pregadora, é, também, quem suporta os encargos com 
o vencimento do funcionário. Seja, na Administração 
Pública não há, como no sector privado, a destrinça 
entre a entidade patronal que aceita a justificação da 
falta e a Segurança Social que é quem paga o subsídio 
por doença ao trabalhador ausente.

São estes os motivos indicados pelo legislador para as 
alterações introduzidas aos aludidos artigos.

Deste modo, e de acordo com a nova redacção do ar-
tigo 30.º, a situação de doença deve ser comprovada 
através de “...declaração passada por estabelecimento 
hospitalar, centro de saúde, incluindo as modalidades 
de atendimento complementar e permanente, ou ins-
tituições destinadas à prevenção ou reabilitação de to-
xicodependência ou alcoolismo, integrados no Serviço 
Nacional de saúde, de modelo a aprovar por portaria...” 
(n.º 2 do artigo 30.º).

Seja, as três entidades com competência para emitir as 
declarações de justificação são:

- os hospitais
-  os centros de saúde
- as instituições destinadas à prevenção ou reabilitação 
de toxicodependência ou alcoolismo.

O âmbito de aplicação deste n.º 2 é, no entanto, alar-
gado pelo n.º 4 do citado artigo 30.º, que determina que 
“nas situações de internamento, a comprovação pode, 
igualmente, ser efectuada por estabelecimento particu-
lar com autorização legal de funcionamento, concedida 
pelo Ministério da Saúde”, seja por estabelecimento 
particular devidamente licenciado.

Para além daquelas instituições, “...a doença pode, 
ainda, ser comprovada, através de preenchimento do 
modelo referido (...), por médico privativo dos serviços, 
por médico de outros estabelecimentos públicos de 
saúde, bem como por médicos ao abrigo dos subsiste-
mas de saúde da Administração Pública no âmbito da 
especialidade médica objecto do respectivo acordo” (n.º 
3 do citado artigo).

Ora, apesar de a redacção do n.º 2 e 3.º parecer indi-
ciar a existência de uma diferença entre declarações 
para comprovação de doença emitidas pelos referidos 
estabelecimentos/instituições e declarações emitidas 
por médicos, cabe notar que, nos termos do artigo 31.º, 
todas as declarações devem ser assinadas pelo médico, 
sendo que, nos casos do n.º 2 do artigo 30.º, deve ainda 
ser autenticada pelas referidas Instituições.

ATESTADOS MÉDICOS
DECRETO-LEI N.º 181/2007, DE 9 DE MAIO (ALTERAÇÕES AO DL 100/99, DE 31 DE MARÇO)

DOCUMENTO 5.1
(28 Mai 2007)

PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

De notar, e ainda quanto ao n.º 3 do artigo 30.º, que 
a declaração de comprovação de doença terá que ser, 
assim, emitida por:

- médico privativo do serviço
-  médico de outros estabelecimentos públicos de saúde
-  médico ao abrigo de acordos com os subsistemas de 
saúde da Administração Pública e no âmbito da espe-
cialidade convencionada,

Deste modo, pela leitura conjugada dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 30.º e do artigo 31.º resulta claro que a declaração 
de comprovação de doença é uma declaração de ciência 
que, pelas suas características, é sempre subscrita por 
médico, seja, consubstanciando um acto médico.

No entanto, alguns médicos ficarão “impedidos” de 
atestar a doença dos funcionários e agentes da Adminis-
tração Pública pois não possuem as características/qua-
lidades definidas no n.º 3 do artigo 30.º. Nestes casos, 
os atestados por si emitidos não poderão produzir os 
efeitos de justificação das faltas por doença do funcio-
nário ou agente, sendo estas consideradas, para todos 
os efeitos legais, como injustificadas.

Saliente-se, ainda, que o documento comprovativo da 
doença deve ser entregue no prazo de 5 dias úteis, cons-
tituindo novidade do sistema a possibilidade de o seu 
envio poder ser efectuado por via electrónica pelas enti-
dades referidas nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 30.º.

Ora, no caso de médicos com acordos com os subsis-
temas de saúde da Administração de Saúde, a remessa 
electrónica do comprovativo da ausência por doença 
torna-se obrigatória no prazo de 90 dias após a entrada 
em vigor da nova redacção do DL 100/99 (artigo 4.º do 
DL 181/2007), seja, no prazo de 90 dias após o dia 01 
de Junho de 2007, data em que a nova redacção entra 
em vigor (cfr. artigo 50 do DL 181/2007).

Em caso algum a declaração de comprovação de doença 
pode exceder o prazo de 30 dias, sendo que, se a situ-
ação de doença se mantiver para além do período pre-
visto pelo médico, deve ser entregue nova declaração 
(cfr. n.ºs 3 e 4 do artigo 31.º).

Finalmente é de salientar que, nos termos do n.º 4 do 
artigo 2.º do DL 181/2007, o médico titular de acordo 
com subsistema de saúde da Administração Pública 
que não cumpra as novas regras por haver procedido 
com diligência e zelo inferiores àqueles a que está obri-
gado, poderá ver denunciados os acordos /convenções 
de que é titular.

A Advogada,



73

O regime sobre a justifi cação das faltas por doença e 
respectivos meios de prova aplicável aos funcionários e 
agentes da administração pública central, regional e lo-
cal, previsto no Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, 
consagra soluções diferentes das vigentes no âmbito do 
sector privado. 
Com efeito, enquanto na Administração Pública a com-
provação da doença por atestado médico é sufi ciente 
para justifi car a falta ao serviço, permitindo o abono 
das remunerações, nos termos legalmente devidos, já 
no sector privado apenas serve para justifi car, perante 
a entidade patronal, a ausência ao trabalho, não cons-
tituindo meio idóneo para o pagamento do subsídio de 
doença substitutivo da retribuição perdida por motivo 
de doença. 
A solução consagrada no âmbito do sector privado 
encontra a sua lógica num sistema em que são bem 
distintas as responsabilidades da entidade patronal 
decorrentes da relação jurídica laboral e a responsabili-
dade da segurança social no âmbito da protecção social 
na eventualidade da doença a quem cabe o encargo do 
pagamento do subsídio de doença. 
Num sistema assim estruturado, compreende-se que a 
prova da falta por doença justifi cada perante a entidade 
patronal possa também ser feita por atestado médico e 
que a certifi cação da incapacidade para o trabalho, con-
dição necessária para atribuição do subsídio de doença 
a pagar pela segurança social, deva ser feita pelas enti-
dades competentes do Serviço Nacional de Saúde, atra-
vés de documento emitido pelos respectivos médicos. 
No regime estatutário da função pública, sendo a enti-
dade patronal que suporta, nos termos legais, o encargo 
com o vencimento do funcionário ou agente, a prova 
da situação de doença tem o duplo efeito de justifi car 
a ausência ao trabalho e de fundamentar o abono do 
vencimento devido. 
Assim sendo, e no sentido de dar um primeiro passo de 
aproximação do regime estatutário da função pública 
ao regime geral de protecção social na eventualidade da 
doença, no que à certifi cação da incapacidade temporá-
ria para o trabalho diz respeito, procede-se à alteração 
do actual regime sobre a justifi cação das faltas por do-
ença e respectivos meios de prova aplicável aos funcio-
nários e agentes da Administração Pública, passando a 
exigir-se, como único meio de prova idóneo para justi-
fi car as faltas por doença, uma declaração emitida pelas 
entidades competentes do Serviço Nacional de Saúde, 
por médico privativo dos serviços que dele disponham, 
por médico de outros estabelecimentos públicos de 
saúde e por médicos que tenham acordos com qualquer 
dos subsistemas de saúde da Administração Pública. 
Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei 
n.º 23/98, de 26 de Maio. 
Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março 

Os artigos 30.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 
de Março, passam a ter a seguinte redacção: 

DOCUMENTO 5.2

DECRETO-LEI N.º 181/2007 DE 9 DE MAIO 

«Artigo 30.º 
Justifi cação da doença 

1 – O funcionário ou agente impedido de comparecer 
ao serviço por motivo de doença deve indicar o local 
onde se encontra e apresentar documento comprova-
tivo no prazo de cinco dias úteis. 
2 – A doença deve ser comprovada mediante declara-
ção passada por estabelecimento hospitalar, centro de 
saúde, incluindo as modalidades de atendimento com-
plementar e permanente, ou instituições destinadas 
à prevenção ou reabilitação de toxicodependência ou 
alcoolismo, integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
de modelo a aprovar por portaria conjunta dos mem-
bros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da 
Administração Pública. 
3 – A doença pode, ainda, ser comprovada, através de 
preenchimento do modelo referido no número anterior, 
por médico privativo dos serviços, por médico de ou-
tros estabelecimentos públicos de saúde, bem como por 
médicos ao abrigo de acordos com qualquer dos subsis-
temas de saúde da Administração Pública no âmbito da 
especialidade médica objecto do respectivo acordo. 
4 – Nas situações de internamento, a comprovação 
pode, igualmente, ser efectuada por estabelecimento 
particular com autorização legal de funcionamento, 
concedida pelo Ministério da Saúde. 
5 – A falta de entrega do documento comprovativo da do-
ença nos termos do n.º 1 implica, se não for devidamente 
fundamentada, a injustifi cação das faltas dadas até à data 
da entrada do documento comprovativo nos serviços. 
6 – (Anterior n.º 5.) 
7 – O documento comprovativo da doença pode ainda 
ser remetido por via electrónica pelas entidades refe-
ridas nos n.ºs 2,3 e 4, no momento da certifi cação da 
situação de doença, ao serviço em que o funcionário 
ou agente exerce funções ou a organismo ao qual seja 
cometida a competência de recolha centralizada de 
tais documentos, sendo de imediato facultado ao fun-
cionário ou agente cópia do referido documento ou 
documento comprovativo desse envio. 

Artigo 31.º 
Meios de prova 

1 – A declaração de doença deve ser devidamente as-
sinada pelo médico, autenticada pelas entidades com 
competência para a sua emissão nos casos previstos no 
n.º 2 do artigo anterior e conter: 
a)  A identifi cação do médico; 
b)  O número da cédula profi ssional do médico; 
c)  A identifi cação do acordo com um subsistema de 

saúde ao abrigo do qual é comprovada a doença; 
d)  O número do bilhete de identidade do funcionário 

ou agente; 
e)  A identifi cação do subsistema de saúde e o número 

de benefi ciário do funcionário ou agente; 
f)  A menção da impossibilidade de comparência ao 

serviço; 
g)  A duração previsível da doença; 
h)  O facto de ter havido ou não lugar a internamento; 
i)  A menção expressa de que a doença não implica a 
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permanência na residência ou no local em que se 
encontra doente, quando for o caso. 

2 – (Anterior n.º 3.) 
3 – Cada declaração de doença é válida pelo período 
que o médico indicar como duração previsível da do-
ença, o qual não pode exceder 30 dias. 
4 – Se a situação de doença se mantiver para além do 
período previsto pelo médico, deve ser entregue nova 
declaração, sendo aplicável o disposto nos n.ºs 1 e 5 do 
artigo anterior.» 

Artigo 2.º
Controlo e fi scalização 

1 – A Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcio-
nários e Agentes da Administração Pública (ADSE), no 
exercício das suas competências de verifi cação domici-
liária da doença e de auditoria e inspecção a prestadores 
convencionados, inclui acções de controlo e fi scaliza-
ção no domínio das situações de ausência por doença 
comprovada por médicos ao abrigo de acordos com 
subsistemas de saúde. 
2 – As competências e acções de auditoria e inspecção 
referidas no número anterior são igualmente cometidas 
aos serviços e organismos que gerem outros subsiste-
mas de saúde da Administração Pública. 
3 – As acções referidas nos números anteriores são de-
sencadeadas ofi ciosamente ou por solicitação do serviço 
onde exerce funções o funcionário ou agente impedido 
de comparecer por motivo de doença. 
4 – Sem prejuízo do exercício de acção disciplinar por 

violação de deveres profi ssionais relativamente ao fun-
cionário ou agente que, invocando motivo de doença, 
não comparece ao serviço, a violação do disposto no 
presente decreto-lei, bem como a desconformidade en-
tre o resultado das acções referidas nos n.ºs 1 e 2 e a 
comprovação anteriormente apresentada, constituem 
fundamento de denúncia do acordo celebrado entre o 
subsistema de saúde da Administração Pública e o pres-
tador convencionado, se este houver procedido com di-
ligência e zelo inferiores àqueles a que estava obrigado. 

Artigo 3.º
Prevalência 

O disposto no presente decreto-lei prevalece sobre to-
das e quaisquer disposições especiais relativas às maté-
rias reguladas no presente decreto-lei. 

Artigo 4.º
Obrigação de remessa electrónica 

A remessa electrónica do documento comprovativo de 
ausência por doença, prevista nos n.ºs 3 e 7 do artigo 
30.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, é obri-
gatória para os médicos ao abrigo de acordo com subsis-
temas de saúde da Administração Pública 90 dias após 
a entrada em vigor do presente decreto-lei. 

Artigo 5.º
Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 do mês 
seguinte ao da sua publicação.

Exmo. Senhor
Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos

Assunto: Processo ERS/0117/07: audiência dos in-
teressados nos termos do artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo, são V. Exas. 
notifi cadas de que as conclusões provisórias da En-
tidade Reguladora da Saúde, no âmbito do processo 
de inquérito ERS/017/07, são no sentido de emitir um 
conjunto de instruções dirigidas à Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, melhor identifi cadas no texto 
da decisão que se junta em anexo.

Assim, é concedido a V. Exas. um prazo de 10 (dez) 
dias úteis para se pronunciar, querendo, sobre o con-

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS – MEIOS 
COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO

DOCUMENTO 6.1
(01 Jun 2007)

CARTA DA ERS AO CRN

teúdo do projecto de decisão que se anexa, fazendo 
acompanhar as devidas observações de cópia não con-
fi dencial dos elementos e documentos que contenham 
tais informações.

O processo encontrar-se-á disponível para consulta na 
Entidade Reguladora da Saúde, das 9:00 horas às 12:30 
horas e das 14:00 às 17:30 horas, devendo, para o efeito, 
contactar previamente o técnico afecto ao processo, Dr. 
José Pedro Liberal, pelo telefone n.º 222 092 350.

A presente decisão será publicitada, a fi nal, no sítio ofi -
cial da Entidade Reguladora da Saúde, na Internet.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Directivo
(Prof. Doutor Álvaro Almeida)

I. DAS RECLAMAÇÕES E REQUERIMENTOS

1. Em 6 de Fevereiro de 2007, recebeu a Entidade Re-
guladora da Saúde (ERS) uma exposição enviada por 
Manuel Cirne Carvalho, nos termos da qual os Centros 
de Saúde da Senhora da Hora e de São Mamede de In-
festa não estariam a emitir credenciais para a realização 
de análises clínicas em laboratórios convencionados 
com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), por decisão do 
conselho de administração da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos (ULSM).

PROJECTO DE DECISÃO
PROCESSO ERS/0117/07 – UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS

2. Em 14 de Fevereiro, recebeu a ERS uma exposição 
enviada pela Associação Nacional de Laboratórios Clí-
nicos (ANL), relativamente à não emissão pelos Centros 
de Saúde da Senhora da Hora e de São Mamede Infesta 
de credenciais para a realização de análises clínicas em 
laboratórios convencionados com o SNS, por decisão do 
conselho de administração da ULSM.

3. Em 16 de Fevereiro, recebeu a ERS uma exposição 
enviada pela Federação Nacional de Prestadores de 
Cuidados de Saúde (FNS) e pela Associação Portuguesa 
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de Médicos Fisiatras (APMF), invocando semelhante 
decisão da ULSM relativamente à não emissão de cre-
denciais para Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica (MCDT).

4. Em 5 de Março, recebeu ainda a ERS, relativamente 
ao mesmo assunto, uma exposição apresentada pela 
Ordem dos Farmacêuticos (OF).

5. Em 15 de Março, recebeu a ERS um pedido de pare-
cer solicitado pela Ordem dos Médicos, relativamente 
ao Boletim Normativo n.º 360 da ULSM, referente à 
centralização de MCDT nas instalações daquela uni-
dade, em alternativa à emissão de credenciais pelos 
Centros de Saúde, para que os utentes se possam dirigir 
a prestador por si escolhido.

6. Em face das exposições recebidas, e atento o facto de 
todas se reportarem ao mesmo tipo de factos, imputá-
veis à mesma entidade – a ULSM – entendeu a ERS, por 
razões de celeridade, economia processual e efi ciência, 
tratar todas as exposições no âmbito do mesmo pro-
cesso de inquérito – aberto na sequência da primeira 
exposição recebida – tendo-lhe sido atribuído o número 
de processo ERS/17/07, no âmbito do Departamento 
de Acompanhamento do Sistema de Saúde e Defesa do 
Acesso e da Concorrência (DAC).

II. DOS FACTOS

7. Em 10 de Junho de 1999 foi criada a ULSM, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 207199, de 9 de Junho1, en-
quanto estabelecimento público com natureza empre-
sarial, passando a integrar o Hospital Pedro Hispano 
e os Centros de Saúde de Matosinhos, da Senhora da 
Hora, de São Mamede Infesta e de Leça da Palmeira.

8. Em 11 de Dezembro de 2002, a ULSM, E.P.E., inte-
grada no sector empresarial do Estado, é transformada 
em sociedade anónima detida por capitais exclusiva-
mente públicos (através do Decreto-lei n.º 283/2002, de 
10 de Dezembro).

9. Por último, já em 7 de Junho de 2005, a ULSM volta a 
ter a designação de E.P.E.

10. Em qualquer das situações referidas, a ULSM sem-
pre compreendeu aquele Hospital e os respectivos Cen-
tros de Saúde.

11. Em 17 de Janeiro de 2003, a ULSM, mediante deli-
beração do seu Conselho de Administração (doravante 
Deliberação de 2003), deliberou, por unanimidade «(...) 
viabilizar a concretização das propostas de melhoria da 
capacidade instalada, mencionadas na respectiva pro-
posta que faz parte integrante desta acta (...)».2

12. A proposta referida na deliberação, de autoria do 
Presidente do Conselho da Administração, consignou 
a proposta de «maximização da utilização da capaci-
dade instalada pelos Serviços de Patologia Clínica e 
de Anatomia Patológica, iniciando a realização, nestes 
serviços, dos exames que têm sido requisitados ao exte-
rior pelos Centros de Saúde e que podem ser realizados 
nestes Serviços, levando em consideração as condições 
estruturais existentes de cada um dos Centros de Saúde 
com vista às respectivas colheitas de produtos biológi-
cos».3

13. Ou seja, com esta deliberação, a ULSM emitiu uma 
instrução dirigida aos Centros de Saúde que a integram, 
no sentido de os mesmos deixarem de emitir credenciais 
(vulgos Pl) aos utentes do SNS para a realização de MCDT.

14. Em consequência desta deliberação os exames e 
análises clínicas que vinham sendo realizados em ope-
radores convencionados, ao abrigo das convenções ce-
lebradas com o SNS, passaram a ser realizados, desde 
10 de Março de 20034, no Hospital Pedro Hispano e no 
Centro de Saúde de São Mamede Infesta, estruturas que 
integram a actual ULSM.

15. A ULSM, através das entidades suas antecessoras, 
durante vários anos e de forma a responder às necessi-
dades decorrentes da prestação de cuidados de saúde 
aos seus utentes, recorreu ao sector privado, designada-
mente para a prestação de MCDT.

16. Esta deliberação não se aplicou imediatamente a 
todos os Centros de Saúde que integram a ULSM, tendo 
inicialmente tido aplicação apenas no Centro de Saúde 
de São Mamede Infesta.5

17. Já relativamente ao Centro de Saúde de Leça de Pal-
meira, a internalização da realização das análises referi-
das apenas foi implementada em 3 de Maio de 2004.6

18. Como refere a própria ULSM, em resposta de 29 
de Março de 2007, «o facto de ainda não termos in-
ternalizado as análises de todos os Centros de Saúde 
prende-se somente com o facto de os Centros de Saúde 
de Matosinhos e Senhora da Hora não terem, até ao 
momento, as melhores condições para se proceder à 
colheita de produtos biológicos».

19. Mais acrescenta a ULSM naquele documento junto 
ao processo, que espera que também estes Centros de 
Saúde passem a internalizar todos MCDT ainda du-
rante o ano de 2007.

20. Já em 31 de Janeiro de 2007, deliberou o Conselho 
de Administração da ULSM, por unanimidade, aprovar 
o Boletim Normativo n.º 360, nos termos do qual se 
criou a Central de Marcação de MCDT.7

21. Ou seja, esta deliberação constitui um acto de exe-
cução da própria deliberação anteriormente referida 
(de 2003), na qual se defi niu a internalização de MCDT 
ainda que se tenha então dado maior relevo às análises 
clínicas e patológicas.

22. Signifi ca isto que se a Deliberação de 2003 estabele-
cia a necessidade de a ULSM centralizar a realização de 
MCDT; a criação de uma central de marcação de MCDT 
e a defi nição concreta dos procedimentos internos a 
adoptar face àquela central, só em 2007 foi criada.

23. Da Deliberação de 2003 ou do próprio Boletim Nor-
mativo n.º 360, resulta que todos os MCDT – e não ape-
nas as análises clínicas e patológicas – requeridos por 
médicos dos Centros de Saúde que integrem a ULSM, 
passarão a ser centralizados no HPH.

24. As respectivas credenciais (P1), a emitir por exames 
requeridos por médicos dos Centros de Saúde que in-
tegram a ULSM não serão assim entregues aos utentes, 
devendo antes ser enviados para a referida Central de 
Marcação de MCDT – cfr. página 4 do Boletim Norma-
tivo n.º 360.
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25. Destarte, os utentes do SNS que hajam sido con-
sultados em qualquer Centro de Saúde de Matosinhos, 
não poderão, depois de requerida pelo médico a reali-
zação de quaisquer MCDT, dirigir-se a um prestador 
convencionado, por si escolhido, para a realização dos 
mesmos.

26. Antes deverão aguardar que a Central de Marcação 
proceda à análise prévia da existência ou inexistência 
de capacidade instalada dentro do HPH para a reali-
zação dos exames requeridos e posterior marcação por 
aquela de data para a efectiva realização – cfr. página 2 
do Boletim Normativo n.º 360.

27. Apenas quando a Central de Marcação conclua que 
o HPH não tem capacidade para proceder à realização 
dos exames requeridos, a mesma selecciona a entidade 
convencionada que vai realizar os MCDT em questão, 
mais agendando directamente com a referida entidade 
a data para a realização dos exames – cfr. página 2 do 
Boletim Normativo n.º 360.

28. Por Acórdão de 9 de Dezembro de 2004, profe-
rido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
(TAF), foi anulada a Deliberação de 2003 adoptada pela 
ULSM, e determinado o restabelecimento da normal e 
regular execução das convenções (este acórdão foi con-
fi rmado pelo Acórdão do Tribunal Central Administra-
tivo Norte (TCA) de 9 de Março de 2007, proferido em 
sede de recurso)8.

29. Empreendeu a ERS uma diligência junto dos opera-
dores convencionados que operam na região do Grande 
Porto, no sentido de compreender quais os operadores 
que concretamente dependem mais, ou menos, em ter-
mos de quantidades realizadas, da emissão de creden-
ciais pelos Centros de Saúde que integram a ULSM. 
Mais se pretendeu compreender se uma eventual de-
pendência poderá contribuir para uma diminuição da 
oferta, em termos de laboratórios ou postos de colheita, 
para os utentes,

2.1. Das declarações dos vários interessados

30. Entende o exponente Manuel Cirne Carvalho que 
através da deliberação em causa a ULSM interfere na li-
berdade de escolha dos utentes, e que aquela tem igual-
mente impacto ao nível dos tempos de espera.

31. Para o exponente APMF, a deliberação em causa 
permite que a ULSM interfi ra na liberdade de escolha 
dos utentes.

32. Já para a FNS, para além da questão da afectação 
da liberdade de escolha dos utentes, a deliberação em 
causa afecta igualmente os direitos dos operadores con-
vencionados, na medida em que não permite a normal 
execução dos contratos celebrados com o Estado.

33. A Ordem dos Farmacêuticos sustenta igualmente 
que a deliberação põe em causa os direitos dos uten-
tes – liberdade de escolha – e constitui uma limitação 
à concorrência entre os prestadores convencionados, 
atentos os interesses dos utentes.

....  
(texto interrompido; ver versão integral em 

www.nortemedico.pt) 
...  

(continuação)

VI. DECISÃO
210. Nos termos e para os efeitos dos artigos 27.º e 36.º 
do Decreto-lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, o 
Conselho Directivo da Entidade Reguladora da Saúde, 
deliberou em 31 de Maio de 2007, emitir a seguinte 

recomendação e instrução, dirigida à Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos:
a) A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, deverá de 
forma imediata assegurar que a prestação de cuidados 
de saúde aos utentes do SNS, inscritos nos Centros de 
Saúde de Matosinhos, quando exista internalização de 
MCDT em função da capacidade instalada dessa uni-
dade de saúde, se realiza nas melhores condições em 
termos de qualidade, celeridade, efi ciência, as quais não 
poderão ser inferiores às que teriam lugar se os utentes 
pudessem continuar a recorrer a operadores privados 
convencionados;
b) Sempre que a ULSM verifi que que não pode prestar 
os cuidados de saúde requeridos nas melhores condi-
ções em termos de qualidade, celeridade, efi ciência, nos 
termos defi nidos na alínea anterior, deverá ser entregue 
ao utente a credencial correspondente (P1), para que 
este possa escolher livremente o prestador convencio-
nado para a realização dos MCDT prescritos.
Será considerado inexistência de capacidade instalada, 
a não realização dos MCDT prescritos nos prazos e com 
a qualidade normalmente verifi cada no sector conven-
cionado.
c) As presentes recomendações não contendem com a 
necessária execução do que venha a ser julgado pelos 
Tribunais Administrativos quanto à legitimidade da 
internalização de MCDT na vigência dos contratos de 
convenção celebrados, nem fazem precludir qualquer 
obrigação de indemnização ou compensação de opera-
dores privados que deva ter lugar.
Mais se reserva a ERS o direito de rever ou adoptar nova 
recomendação ou instrução à luz do que venha a ser 
decidido pelos Tribunais.
d) Sempre que a ULSM constate não ter capacidade 
para realizar os MCDT prescritos nos Centros de Saúde 
que a integram, deverá, de forma imediata, emitir as 
credenciais (P1) respectivos, as quais serão sempre en-
tregues directamente aos utentes, podendo estes re-
correr aos serviços de operador convencionado por si 
livremente escolhido.
e) Em consequência, todos os procedimentos inter-
nos, designadamente os que se encontram previstos no 
Boletim Normativo n.º 360, deverão ser alterados em 
conformidade, mediante deliberação do Conselho de 
Administração da ULSM.
Da presente deliberação será dado conhecimento a fi -
nal, à ARSN e ao Ministério da Saúde.
A presente decisão será publicitada, a fi nal, no sítio ofi -
cial da Entidade Reguladora da Saúde, na Internet.

ERS, 31 de Maio de 2007

O Presidente do Conselho Directivo
(Prof. Doutor Álvaro, Santos Almeida)

Os Vogais
(Dr. Eurico Castro Alves) :: (Dr. Joaquim Brandão)

1- O referido diploma entrou em vigor no dia imediatamente 
seguinte à sua publicação.
2-  Documento junto pela ULSM em 29 de Março de 2007, sob “Ponto 
9 (I)”.
3-  Idem. 
4-  Idem, “Ponto 9 (II)”.
5-  Idem. 
6-  Idem, “Ponto 9 (VI)”.
7-  Idem, “Ponto 9 (I)”.
8-  Desconhece-se se foi interposto recurso de Revista para o STA 
pela ULSM, ou se o mesmo foi aceite.
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Ex.mos Senhores,

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
notificada do projecto de decisão a proferir no processo 
em epígrafe referenciado, em sede de AUDIÊNCIA PRÉ-
VIA, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
100.º do Código do Procedimento Administrativo, DIZ:

1. Muito se estranha que o teor da proposta da decisão 
a proferir no presente processo seja aquela que consta 
de fls. 45 e 46.

2. Na verdade, e apesar das diferentes considerações 
expendidas quanto aos direitos dos doentes – nomea-
damente o direito de acesso aos cuidados de saúde e de 
livre escolha do seu médico –, conduzirem a solução 
diferente da que consta daquela proposta de delibera-
ção, é, também, inequívoco que, a prática adoptada pela 
ULS de Matosinhos E.P.E., para além de distorcer prin-
cípios de livre concorrência, gera uma situação diferen-
ciada dos doentes que a ela recorrem e/ou por ela estão 
abrangidos pelo seu âmbito geográfico de actuação.

3. Mais ainda se estranha tal proposta de deliberação 
quando a mesma trás ínsita, em si mesma, a admissão 
da possibilidade de a ULS de Matosinhos E.P.E., com tal 
comportamento, poder não assegurar “... os cuidados 
de saúde nas melhores condições em termos de quali-
dade, celeridade e eficiência”.

4. É que, sempre caberá perguntar de que modo a de-
cisão proposta assegura a vigilância e/ou cumprimento 
do seu próprio conteúdo, seja, quem decidirá se há ou 
não “capacidade instalada” para a realização dos MCDT 
prescritos “... nos prazos e com a qualidade normal-
mente verificada no sector convencionado”.

DOCUMENTO 6.2
(14 Jun 2007)

RESPOSTA DO CRN À ERS

5. Deixar tal decisão ao critério da própria ULS de Ma-
tosinhos, E.P.E., é, permita-se a expressão, “confiar o 
ouro ao bandido”,

6. seja, é confiar a decisão a quem nela tem um interesse 
directo.

7. Depois, um princípio da mais elementar prudência 
impunha que, uma decisão com o carácter daquela que 
se propõe adoptar, não fique dependente das decisões 
que venham a ser tomadas nos tribunais administrati-
vos quanto à legitimidade da internalização de MCDT 
na vigência dos contratos de convenção celebrados.

8. É que, numa matéria tão séria como a da saúde dos 
doentes, vedar a estes a possibilidade de continuarem a 
realizar certo tipo de exames (como por exemplo sucede 
com as análises clínicas) em entidades que possuem já 
o histórico das suas informações de saúde, é uma deci-
são que merece as mais sérias críticas do ponto de vista 
da sua oportunidade e mérito.

9. É que a evolução das informações de saúde em si 
mesma é um elemento fundamental no diagnóstico e 
avaliação do doente, razão pela qual a história clínica é 
informação de saúde (vide, neste sentido, artigo 2.º da 
Lei 12/2005, de 26 de Janeiro).

10. Pelo exposto, deve ser a decisão a proferir objecto de 
ponderação em face das questões ora suscitadas.

O Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos,

Dr. J. Pedro Moreira da Silva.

O projecto de decreto-lei em epígrafe referenciado procura 
estabelecer, na sequência do Decreto-Lei 157/99, de 10 de 
Maio e do Despacho Normativo 9/2006, de 16 de Feve-
reiro, o regime jurídico da organização e funcionamento 
das unidades de saúde familiares (designadas, abrevia-
damente, por USF), bem como, o regime de incentivos a 
atribuir aos médicos, enfermeiros e pessoal administrativo 
que, das mesmas, façam parte.

O projecto de decreto-lei mantém, à semelhança do citado 
Despacho 9/2006, a natureza voluntária na constituição e/
ou integração das USF, salvaguardando os direitos detidos, 
ao tempo da adesão, no momento da desvinculação da USF.

No entanto, o projecto de diploma não prevê, expres-
samente, qualquer meio de defesa dos direitos dos mé-
dicos não aderentes, muito particularmente no que diz 
respeito à manutenção dos seus locais de trabalho, dos 
seus horários e demais condições de exercício profissional.

UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR
PROJECTO DE DECRETO-LEI QUE ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DA SUA 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E O REGIME DE INCENTIVOS A ATRIBUIR A 
TODOS OS ELEMENTOS QUE A CONSTITUEM

DOCUMENTO 7

PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

Dir-se-á que o projecto de diploma não tem que contem-
plar tais situações porque o que visa é instituir o regime 
jurídico das USF e não de quem não adere às USF. No 
entanto – diremos nós –, dados os problemas já suscitados 
pela recente criação de USF (nomeadamente médicos que 
vêm reduzida a sua lista de utentes, problemas efectivos e 
reais de partilha de espaço e outras questões logísticas que, 
apesar da contemplação do princípio da articulação, não 
obtêm resposta atempada e satisfatória para os médicos não 
aderentes acabando estes por ser objecto de discrimina-
ção), dir-se-á que o quadro legislativo só ficará, a nosso ver, 
completo com a contemplação e salvaguarda da situação 
jurídica dos médicos não aderentes.

Sendo certo que, não nos compete apreciar a opção po-
lítica subjacente ao projecto de decreto-lei, passaremos, 
no entanto, a apontar aquelas normas que nos merecem 
reticências:
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Art.º 2 n.º 2
O presente Decreto-lei é aplicável aos profi ssionais que integram 
as USF independentemente do vínculo laboral estabelecido com 
as entidades sobre direcção, tutela ou superintendência do Mi-
nistro da Saúde.

Art.º n.º 5 alínea c)
Solidariedade, que assume cada elemento da equipa ao garantir o 
cumprimento da obrigações dos demais elementos da equipa;

Art.º 10 n.º 2 alínea i)
As inibições decorrentes da necessidade de cumprir o compro-
misso assistencial da USF.

Art.º 12 n.º 5
O Coordenador da equipa detêm ainda as competências para, no 
âmbito da USF confi rmar e validar os documentos que, por força 
de lei ou regulamento, sejam exigidos no âmbito da prescrição, 
bem como autorizar comissões gratuitas de serviço no país.

Art.º 12 n.º 6 e 7
O coordenador da equipa exerce, também, as competências legal-
mente atribuídas aos coordenador de equipa, o poder da titulares 
do cargo de direcção intermédia do 1.º grau e outras que lhe fo-
rem delegadas ou subdelegadas, com faculdade de subdelegação.
O coordenador da equipa pode delegar, com faculdade de subde-
legação, as suas competências noutro elemento da equipa.

Art.º 13
O conselho geral é constituído por todos os elementos da equipa 
multi-profi ssional constando o seu funcionamento do regula-
mento interno da USF.

Art.º 14 n.º alínea b)
Elaborar e manter actualizado o manual de boas práticas;

Art.º 16
Aos serviços de apoio técnico comuns compete designadamente:
Emitir pareceres e elaborar estudos, relatórios e outros preparató-
rios, solicitados pelas USF; Executar procedimentos e registos nas 
áreas de gestão de pessoal, contabilidade, aprovisionamento e ou-
tros que se mostrem necessários ao normal funcionamento das USF. 

Art.º 20 n.° 1 alínea b) 
For aprovada proposta do coordenador da USF por maioria de 
2/3, no conselho geral, e comunicada ao próprio, ao centro de 
saúde e ao serviço de origem.

Art.º 20 n.º 5
No caso previsto no número anterior, o centro de saúde emite 
parecer vinculativo no prazo máximo de 30 dias, fi ndo o qual há 
lugar a deferimento tácito,

Art.º 24 n.° 3
A situação prevista no número anterior não pode exercer o perí-
odo de 120 dias, a partir do qual, sob proposta da USF, o centro 
de saúde pode proceder à substituição do elemento ausente; sem 
prejuízo do exercício da licença de maternidade.

Art.º 24 n.° 4
Os elementos da equipa ausentes mantêm o direito à remunera-
ção, desde que a ausência não exceda as duas semanas.

Art.° 27.°
Aos profi ssionais que integram a equipa multiprofi ssional da USF 
são garantidos direitos decorrentes dos regimes jurídicos das 
respectivas carreiras, não podendo ser prejudicados em relação 
aos restantes profi ssionais detentores da mesma categoria e grau 
profi ssional.
Os direitos referidos no número anterior são aplicáveis, com as 
devidas adaptações, aos profi ssionais abrangidos pelo regime 
jurídico do contrato individual do trabalho.
Para efeitos do disposto no número anterior, os níveis retributivos 
dos trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho 
são determinados em função das habilitações e qualifi cações 
detidas.

Art.º 43.º
O valor das UC é actualizado por portaria conjunta dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Adminis-
tração Pública e da Saúde. 

Art.º 2 n.º 2
O presente Decreto-lei é aplicável aos profi ssionais que 
integram as USF independentemente da natureza jurídica 
do vínculo laboral estabelecido com as entidades sobre di-
recção, tutela ou superintendência do Ministro da Saúde.

Art.º n.º 5 alínea c)
Clarifi cação do principio da solidariedade por forma a ex-
cluir que, pelo mesmo, se possa entender que o pessoal não 
médico possa substituir o pessoal médico.

Art.º 10 n.º 2 alínea i)
Dever-se-á clarifi car o que se entenda por inibições decor-
rentes da necessidade de cumprir o compromisso assisten-
cial da USF.

Art.º 12 n.º 5
O poder de confi rmação e validação dos documentos que 
sejam exigidos no âmbito da prescrição conferido ao coor-
denador da equipa não pode contender com a autonomia 
técnica de cada médico.

Art.º 12 n.º 6 e 7
Dada a natureza das funções do coordenador da equipa, o 
poder da delegação e subdelegação dever-se-á restringir aos 
elementos médicos da equipa.

Art.º 13
Dever-se-á, de resto à luz do que decorre das regras do 
Código do Procedimento Administrativo, prever o voto de 
qualidade do coordenador de equipa que é quem preside 
ao conselho geral.

Art.º 14 n.º 3 alínea b)
Os membros do conselho técnico deveriam apenas ela-
borar a proposta do manual de boas práticas a submeter à 
apreciação dos seus pares e a aprovação do conselho geral.

Art.° 16
Na organização dos recursos físicos, técnicos e humanos a 
norma parece dar primazia aos interesses da USF;

Art.° 20 n.° 1 alínea b)
À semelhança do n.° 3 do artigo 19.º dever-se-á prever a 
observância do princípio do contraditório;

Art.º 20 n.º 5
Tal qual o legislador do Código do Procedimento Administra-
tivo, não manifestamos preferência pelo deferimento tácito;

Art.º 24 n.º 3
Dever-se-á aditar a licença de paternidade;

Art.º 24 n.º 4
O aqui preceituado pode contender com o regime das faltas 
justifi cadas em que alguns implicam a perda de remu-
neração; é incompreensível que o direito à remuneração 
subsista mesmo em causa de ausência não justifi cada; é 
que a norma nem sequer distingue ausências justifi cadas 
de ausências injustifi cadas;

Art.º 27.º
Não salvaguarda a progressão na carreira;

Art.º 43.º
Não prevê o prazo (anual ou outro) de actualização do valor 
das UC.
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VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS

14, 15, 21, 22, 28, 29 Setembro 
Curso MBA (Escola de Negócios 
Caixanova)

27 a 29 Setembro Reunião 
de IPOKRATES – Serviço de 
Neonatologia do H. S. João 

28 e 29 Setembro Curso de 
Gestão 

18 e 19 Outubro Jornadas 
Internacionais de Medicina Física 
e Reabilitação

26 a 28 Outubro Congresso 
Internacional “Os 30 Anos da 
Posturologia em Portugal”

14 a 17 Novembro 11.ª Reunião 
Anual da Sociedade Portuguesa de 
Genética Humana 

22 e 23 Novembro II Congresso 
Sobre Crianças e Jovens em Risco 
– Instituto Profissional do Terço 

30 Novembro 1.ª Reunião do 
Serviço de Saúde Ocupacional 
do H. S. João e da Sociedade 
Portuguesa de Saúde Ocupacional

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

21, 22, 28, 29 Setembro Curso de 
Gestão 

ACTIVIDADES DE CULTURA E 
LAZER

Exposições:

18 Agosto a 08 Setembro 
Exposição de Pintura e Escultura 
de Domingos Rodrigues Valente 
[Corredores e paredes do Bar]

10 a 23 Setembro Exposição de 
Escultura de José Martins [Galeria]

04 a 21 Outubro Exposição de 
Pintura do Eng.º João Manuel Melo 
Ferreira [Corredores]

01 a 30 Novembro Exposição 
Colectiva de Rogério de Abreu 
[Corredores, Galeria, Hall do Salão 
Nobre, paredes do Bar]

03 a 20 de Dezembro Exposição 
de Fotografia do Dr. Miguel Louro 
[Corredores]

Concertos:

30 Setembro Concerto 
organizado pela SPEM 
– Sociedade Portuguesa de 
Esclerose Múltipla (Delegação 
Distrital do Porto)

08 Dezembro Espectáculo 
Musical Matiz Coimbrã - Grupo 
de Fados 

Outros Eventos:

01 e 02 Dezembro Festa de 
Natal para crianças filhos de 
Médicos

ACONTECEU...

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

REUNIÕES CIENTÍFICAS

06, 13, 20, 27 Junho Formação 
para Docentes de Medicina FMUP

01, 02, 15 Junho Curso 
Marketing (Escola de Negócios 
Caixanova)

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 
29, 30 Junho Curso MBA (Escola 
de Negócios Caixanova) 

15 Junho Reunião CATs Porto

02 Julho Conselho Nacional para 
a Evidência na Medicina

06, 07, 13, 14 Julho Curso MBA 
(Escola de Negócios Caixanova) 

ACTIVIDADES 
DE CULTURA E LAZER

Exposições de Pintura:

10 a 27 Maio Exposição de 
Ricardo de Brito Moreira da Silva

06 Junho a 05 de Julho 
Exposição «ArteMédica»

07 a 21 Julho Exposição 
Colectiva «Irmãos Régio»

08 a 21 Julho Exposição de Luísa 
Prior

Concertos:

06 Junho Concerto de Canto 
e Piano por Mónica Lacerda 
Pais, Francisco Reis e António 
Oliveira. Árias e duetos de ópera, 
canções napolitanas, portuguesas e 
brasileiras. Inserido na inauguração 
da «ArteMédica»

05 Julho «Presença de Coimbra» 
– Grupo de Fados de Coimbra. 
Inserido no encerramento da 
«ArteMédica»

08 Julho Grupo Coral da Portugal 
Telecom. Inserido na inauguração 
da Exposição de Luísa Prior

Outros Eventos:

19 Maio Lançamento do livro 
“Ponto e Contraponto” de José 
Manuel Gonçalves de Oliveira

18 Junho Dia do Médico
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HOTÉIS

SANA Lisboa Hotel****
Av. Fontes Pereira de Melo, 8
1069-310 Lisboa 
Telf. 210064300 ∙ Fax  210064301
sanalisboa@sanahotels.com 
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Malhoa Hotel****
Av. José Malhoa, 8
1099-089 Lisboa
Telf. 210061800 ∙ Fax  210061801
sanamalhoa@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Metropolitan Hotel****
Rua Soeiro Pereira Gomes, Parcela 2
1600-198 Lisboa 
Telf.  217982500 ∙ Fax  217950864
sanametropolitan@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Reno Hotel***
Av. Duque D’Ávila, 195/7
1050-082 Lisboa
Telf. 213135000 ∙ Fax. 213135001
sanareno@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Executive Hotel***
Av. Conde de Valbom, 56
1050-069 Lisboa
Telf. 217951157 ∙ Fax 217951166
sanaexecutive@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Rex Hotel***
Rua Castilho, 169 
1070-051 Lisboa
Telf.  213882161 ∙ Fax  213887581
sanarex@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Estoril Hotel***
Av. Marginal, 7034
2765-247 Estoril
Telf.  214670322 ∙ Fax  214671171
sanaestoril@sanahotels.com
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Sesimbra Hotel***
Av. 25 de Abril, 11
2970-634 Sesimbra
Telf.  212289000 ∙ Fax  212289001
sanasesimbra@sanahotels.com
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

PRAIAGOLFE Hotel
Rua 6 
4500-357 Espinho
Telf. 22 7331000 ∙ Fax 22 7331001
reserves@praiagolfe.com
DESCONTO DE 30%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

AXIS Hotéis & Golfe 
Telf. 25 39898000
filipesilva@axishoteisegolfe.com
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ARTE E DECORAÇÃO

Garnel, Pinho - Representações de 
Mobiliário de Escritório
 Rua Silva Brinco, 356
4465 S. Mamede Infesta
Telf. 229012872 ∙ Fax 229021922
DESCONTO 25%
(SOBRE PREÇOS DE TABELA NA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO)

Cores Livres - Espaço de Artes e Molduras
Rua Júlio Dinis, 552
4050-319 Porto
Telf. 226062645
geral@coreslivres.com
www.coreslivres.com
DESCONTO DE 5% A 10 % (NO PREÇO DE 
OBRAS DE ARTISTAS CONSAGRADOS E DA 
ACTUALIDADE); DESCONTO DE 10% A 15 % 
NO PREÇO DE MOLDURAS (LACADAS ENTRE 
OUTRAS)  

ANIMAÇÃO CULTURAL

Debaixo d’Olho – Serviço Culturais, Lda.
Rua Alvares Cabral, 66 
Miramar
4410-322 Vila Nova de Gaia
 Telem. 917226809 / 932015063
 DESCONTO DE 5% A 10%
  

DESPORTO [GINÁSIO E HEALTH CLUB]

Clube Infante Sagres – Secção de Judo
pedromatsu@gmail.com
ISENÇÃO DE JÓIA DE INSCRIÇÃO (7.50 ¤); ISEN-
ÇÃO DE PAGAMENTO DO CARTÃO DE SÓCIO 
DO CIS (2.50 ¤); ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 
JUDO (25 ¤)

Associação de Ginástica do Norte
Rua António Pinto Machado, 60 – 3º 
4100-068 Porto
Telf. 226001585
OFERTA DA TAXA DE INSCRIÇÃO NAS AU-
LAS DE GINÁSTICA (CRIANÇAS E ADULTOS); 
DESCONTO DE 5% EM FESTAS DE ANIVERSÁ-
RIO; DESCONTO DE 10% NO VALOR TOTAL 
DO PAGAMENTO TRIMESTRAL; DESCONTO 
DE 20% NO VALOR TOTAL DO PAGAMENTO 
ANUAL; DESCONTO DE 5% NO VALOR TO-
TAL PARA MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA

 
LIVRARIA

Porto Editora, Lda
- Rua da Fábrica, n.º 90 Porto
 DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE 
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
- Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42 Porto
DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE 
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
- Av. Almirante Gago Coutinho, 
59-D,  Lisboa
DESCONTO 10% (SÓ COMERCIALIZA 
LIVROS)

OUTROS

EUROPAUTO
Concessionário Veículos Novos
Av. Vasco da Gama – km 7
4431-801 Avintes
 CONDIÇÕES ESPECIAIS NA VENDA DE 
VIATURAS E SERVIÇOS 

FISIODOMUS
Serviços de Fisioterapia, Lda
Rua de Santana, 498 – 2º esq.
4465 – 740 Leça do Balio
Tel. 22 016 15 85
Telem. 93 999 05 37
fisiodomus@belpac.pt
www.fisiodomus.pt
CONDIÇÕES ESPECIAIS

PORTODOURO
Cruzeiros e Circuitos Turísticos
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, n.º 20 
3.º piso, sala CN, Porto
Tel. 229389933
Fax. 229389945
info@portodouro.com
www.portodouro.com
 CONDIÇÕES ESPECIAIS


