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nortemédico

ANTÓNIO GOMES DA SILVA
Vice-Presidente do CRNOM

Ser solidário é desde os tempos imemoriais um 
dos atributos mais marcantes dos que abraçaram 
a actividade de se dar aos outros cuidando dos 
seus males.
O solidário com conhecimentos e aptidões mé-
dicas tornou-se um elemento privilegiado nas 
sociedades antigas, vindo a ocupar, por força dos 
seus conhecimentos, decisões, iniciativas, dedi-
cação, honorabilidade, sensatez e espírito crítico 
e inovador, um lugar de destaque nessas socie-
dades, sendo respeitado por todos, povo e go-
vernantes, despertando no entanto nos últimos, 
em alguns, um sentimento de inveja pelo poder 
decorrente da sua capacidade em lidar com a 
vida, guardando um respeito absoluto pela vida 
humana desde o início, mesmo sob ameaça.
O médico fiel ao Juramento de Hipócrates, ao 
considerar os seus colegas como irmãos e ao não 
permitir que considerações de religião, naciona-
lidade, raça, política ou condição social se entre-
ponham entre o seu dever e o seu doente, é por 
juramento solidário.
A solidariedade foi e é uma das principais com-
ponentes humanísticas intrínsecas do médico, 
que se vê plasmada ao longo da história da hu-
manidade nos cenários de guerra, catástrofes 
naturais, catástrofes acidentais e ou terroristas, 
epidemias e em actos isolados cobertos de ano-
nimato, em que desprezando os riscos para a 
sua própria vida procuram salvar vidas. Solida-
riedade também para com os seus colegas quer 
nos momentos de infortúnio pela doença, morte, 
viuvez, desemprego e reforma, quer nas suas ac-
tividades diárias.
Este espírito solidário continuará presente nas 
vivências de todos nós, sendo necessário cada 
vez mais que nos mantenhamos unidos na defesa 
e luta pelos valores essenciais da nossa profissão, 
em benefício dos doentes que servimos.

EDITORIAL

A 12 DE DEZEMBRO PRÓXIMO TEMOS 
TODOS UMA OCASIÃO ÚNICA DE 
DEMONSTRAR O ESPÍRITO DE COESÃO E 
SOLIDARIEDADE EM TORNO DA ORDEM. 
FÁ-LO-EMOS VOTANDO. VOTANDO 
TODOS.

COESÃO E SOLIDARIEDADE EM 
TORNO DA ORDEM



CANDIDATOS A BASTONÁRIO 
RESPONDEM A CINCO 
PERGUNTAS

« ALEGAÇÕES 
 FINAIS»

DEPOIS DAS ENTREVISTAS DE FUNDO REALI-

ZADAS PELA NORTEMÉDICO, OS TRÊS CAN-

DIDATOS A BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 

MÉDICOS RESPONDEM ÀS ÚLTIMAS PER-

GUNTAS, ANTES DAS ELEIÇÕES DO DIA 12 DE 

DEZEMBRO. MIGUEL LEÃO, CARLOS SILVA 

SANTOS E PEDRO NUNES [POR ORDEM DE 

CHEGADA DAS RESPOSTAS] FAZEM AS SUAS 

«ALEGAÇÕES FINAIS». 
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1. A cerca de um mês das eleições 
para a presidência da Ordem dos 
Médicos, como é que avalia as 
outras duas candidaturas que 
estão no terreno? 

2. Que tipo de mensagem vai 
transmitir aos médicos até ao 
fi nal da campanha?

3. Acredita que pode ganhar à 
primeira volta?

4. Qual será a sua primeira medida 
caso ganhe estas eleições?

5. De uma forma resumida, 
que avaliação faz das actuais 
políticas implementadas pelo 
Ministério da Saúde?
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MIGUEL LEÃO:

GENRO DO DR. AROSO É UM 
CANDIDATO ENVERGONHADO 
DE APOIO AO DR. PEDRO NUNES. 
NÃO É POR ACASO QUE A LISTA B TEM O APOIO DO 
DR. MORUJÃO E DE EX-GOVERNANTES DO TEMPO DE 
LEONOR BELEZA. ESTAS ALIANÇAS FALAM POR SI.

1. Tendo em conta a entrevista ao último número da 
Nortemédico, considero que o Dr. Pedro Nunes não 
tem programa. Ou melhor: o programa do Dr. Pedro 
Nunes é pura e simplesmente atacar-me. A entre-
vista do Dr. Pedro Nunes é de tal teor que se ele não 
fosse meu adversário, tê-lo-ia convidado para meu 
mandatário. De facto, ele fala mais de mim do que 
qualquer outra pessoa. Simplesmente, só não o po-
deria nomear como mandatário porque não confi o 
nele. Quanto ao Dr. Carlos Silva Santos, penso que 
ele é um candidato de mudança, como eu. É normal 
que eu diga que sou melhor candidato e é normal o 
contrário. Temos algumas coisas em comum, entre 
as quais o facto de não nos revermos na ausência 
de ideias do actual presidente da Ordem. Por outro 
lado, assumimos a defesa das carreiras médicas e do 
SNS. Já o actual bastonário, no dia 25 de Novembro 
de 2005, a propósito dos hospitais EPE – medida 
que alargou a destruição das carreiras médicas –, 
escreveu ao secretário de Estado da Saúde a dizer 
que o estatuto dos hospitais EPE merecia a con-
cordância da Ordem, porque o director clínico e 
o enfermeiro director eram vogais executivos dos 
conselhos de administração. Na mesma carta refere 
apenas a existência de uma questão de pormenor 
que deveria ser discutida. Esse pormenor, para o 
Dr. Pedro Nunes, era a ausência de hierarquias mé-
dicas nos hospitais EPE! Portanto, nesta matéria é 
óbvio que estou de acordo com o Dr. Carlos Silva 
Santos, pois o Dr. Pedro Nunes foi um instrumento 
da destruição das carreiras médicas. Relativamente 
à ERS, o Dr. Pedro Nunes subscreveu projecto do 
BE, advogando um aumento de poderes da ERS. 
Nem eu, nem seguramente o Dr. Carlos Silva San-
tos, concordamos com isso. Portanto, em termos de 
projecto estruturante de mudança para a Ordem 
dos Médicos, com algumas divergências, estaremos 
de acordo nestas coisas: defender o SNS, defender 
as carreiras médicas e, sobretudo, termos um presi-
dente da Ordem que será presente, porque a princi-
pal característica do Dr. Pedro Nunes é ser ausente. 

2. Que os quero defender e unir, com os dois sindi-
catos, com a Associação dos Médicos de Clínica Ge-
ral que o Dr. Pedro Nunes costuma atacar violenta-

mente nos seus editoriais, com os médicos de Saúde 
Pública, com os médicos da Carreira Hospitalar, 
dos quais tenho apoiantes como o Dr. Armando 
Gonçalves, o Dr. Carlos Costa Almeida e o Dr. Luís 
Pisco. Portanto, quero unir e defender os médicos. 
Esse é o meu lema.

3. Assumo que reivindiquei esse objectivo, mas 
depende muito de todos os médicos perceberem 
o que está em causa, em cada uma das regiões. 
Eu sou o porta-voz de uma equipa nacional que 
engloba o Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, no Sul, 
o Dr. Carlos Maia, no Centro, e o Dr. José Pedro 
Moreira da Silva, no Norte. No Norte, até porque 
sou um homem do Norte, acho que há aqui uma 
questão muito importante a acentuar, embora tam-
bém seja um pouco verdade para o Centro e para 
o Sul. É importante fi car claro que a candidatura 
que se opõe ao Dr. José Pedro Moreira da Silva está 
construída para sustentar, manter e arranjar alguns 
votos ao Dr. Pedro Nunes. Portanto, é mais uma 
vez uma candidatura sem ideias, encapotada para 
arranjar mais alguns dos poucos que o Dr. Pedro 
Nunes irá ter no Norte. Mas é muito importante que 
fi que claro que nós temos um projecto nacional, 
enquanto que o Dr. Pedro Nunes tem um projecto 
pessoal. Nenhuma das listas que, de forma encapo-
tada, estão com o Dr. Pedro Nunes têm a coragem 
de afi rmar publicamente o seu apoio. Eu até começo 
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a ter pena dessa posição. O genro do Dr. Albino 
Aroso é um candidato envergonhado de apoio ao 
Dr. Pedro Nunes, na Secção Regional do Sul até a 
Dra. Isabel Caixeiro foi forçada a passar a integrar 
uma lista independente, depois de alguns dos meus 
apoiantes, como é o caso do Dr. Álvaro Beleza, te-
rem integrado a lista. Portanto, começo a ter pena 
do Dr. Pedro Nunes que não consegue ter o apoio 
de médicos. A minha grande vantagem é ter uma 
candidatura nacional e acredito que ganharei. Só 
admito não ganhar se o meu adversário na segunda 
volta for o Dr. Carlos Silva Santos. 

4. Cumprimentar o Dr. Carlos Silva Santos pela 
elevação com que tem conduzido o debate eleitoral 
e convidá-lo para Provedor da Saúde da Ordem dos 
Médicos. Em segundo lugar convidar o Dr. Pedro 
Nunes para colaborar comigo. O Dr. Pedro Nunes é 
uma pessoa com grande experiência na área inter-
nacional e será um contributo importante. Apesar 
de ter perdido as eleições para presidente do Comité 

Permanente dos Médicos da União Europeia, tem 
uma experiência importante para prestar serviços à 
Ordem no âmbito internacional. 

5. Esta pergunta serviria para uma entrevista muito 
longa. De qualquer das formas, o meu entendimento 
da acção do ministro da Saúde é que é autoritária, 
incoerente e, por vezes, disparatada. Autoritária 
relativamente ao Código Deontológico dos Médicos. 
Incoerente no que se refere à gestão dos hospitais. E 
disparatada do ponto de vista das declarações. É pe-
rigosa e ultrajante no que se refere à decisão de hoje 
[dia 2 de Novembro], relativamente à possibilidade 
de utilização de meios auxiliares de diagnóstico nas 
farmácias. No entanto, também é verdade que todos 
os médicos sabem que o Dr. Pedro Nunes tem sido 
um bastonário ausente nas relações com o ministro 
da Saúde e, provavelmente, o que ele possa ter nego-
ciado com o Prof. Correia de Campos não é público. 
Admito que as negociações sejam tão secretas e tão 
importantes que ninguém as conheça. ■

CARLOS SILVA SANTOS:

NENHUMA 
CANDIDATURA TERÁ 
MAIORIA ABSOLUTA

1. A minha prioridade tem sido o contacto directo 
com os colegas ao nível dos locais de trabalho, 
dando a conhecer as propostas e os projectos que 
visam construir uma alternativa à actual situação. 
Tendo visitado algumas das maiores instituições e 
estabelecimentos de saúde em todo o país, tenho ve-
rificado que a campanha dos meus opositores está 
longe de mobilizar a classe, limitando-se a contac-
tos pontuais, a maioria já existentes. A fragilidade 
da acção junto dos médicos parece indiciar, em 
particular da parte da candidatura do colega Pedro 
Nunes, o pouco à-vontade na discussão directa dos 
problemas e das propostas para os resolver, por 
certo tendo consciência do pouco que deixa feito e 
do muito que poderia ter sido feito pela medicina 
e pelos médicos. No caso concreto da candidatura 
do colega Miguel Leão, não lhe faltam contactos 
pessoais, no entanto a sua credibilidade é posta 
em causa por muitos. O conhecimento geral da 
incompatibilidade entre ambos os meus opositores 
é, na minha opinião, um forte argumento a favor da 
minha candidatura. A abstenção só interessa aos 
situacionistas. Pela minha parte, tudo continuarei 
a fazer para interessar e mobilizar os médicos para 
participarem na campanha e nas eleições.

2. Continuarei a apresentar as propostas constan-
tes do meu programa, agrupadas em grandes ca-
pítulos como: 1 – A defesa em progresso do SNS 
constitucional (dia 12 de Novembro, realizou-se na 
OM do Sul, por minha iniciativa, um debate aberto 
com ilustres colegas João Correia da Cunha e Cons-

tantino Saklarides); 2 – Defesa de novas Carreiras 
Médicas; 3 – A reorganização interna da OM com 
novos estatutos e novo(s) código(s) de ética e com 
novas competências e autonomia dos Colégios de 
Especialidade; 4 – A promoção sócio-cultural dos 
médicos; 5 – A representação externa da OM mais 
dinâmica e mais qualificada.

3. Quanto a resultados, e tendo em conta os ob-
jectivos da candidatura alternativa, podemos dizer 
desde já que lográmos alguns. Rompemos com o 
ciclo fechado das candidaturas do sistema e fizemos 
vingar o princípio de que as candidaturas a basto-
nário não têm que estar amarradas a candidaturas 
de uma só sensibilidade coincidente com o pensar 
do candidato. Esperamos chegar ao conhecimento 

ESPECIAL ELEIÇÕES: PRESIDÊNCIA DA OM



7

administração visando cortar nas despesas a todo o 
custo. As suas consequências são graves nomeada-
mente no que respeita à desarticulação do Serviço 
Nacional de Saúde, à perversão das Carreiras Mé-
dicas e à qualidade da Medicina que se pratica e da 
formação que se garante aos mais jovens. Por outro 
lado, manter os Médicos afastados dos centros de 
decisão e substituí-los por administradores, natural-
mente ignorantes das condicionantes das decisões 
que urge tomar, é receita garantida para a catástrofe. 
Pena que alguns médicos tenham preferido acordos 
com o ministro, garantindo-lhe o apoio traduzido 
no seu silêncio a troco sabe-se lá do quê, em vez de 
fazer frente comum com a sua Ordem e defender os 
colegas e os doentes numa atitude transparente de 
unidade de todos os Médicos. ■

PEDRO NUNES:

A MUDANÇA SERIA 
PARA PIOR

1. Apresentam-se como candidaturas de mudança 
mas percebe-se facilmente que essa mudança seria 
para pior. Para defesa dos médicos a Ordem não 
pode voltar ao tempo do corporativismo ultramon-
tano competindo e confundindo-se com os Sindica-
tos nem voltar a ser instrumento de estratégias par-
tidárias ou da promoção pessoal dos seus dirigentes.

2. Os Médicos conhecem bem o que penso e do 
que sou capaz e seguramente não se deixarão en-
ganar pelos que procuram aproveitar-se da sua ab-
sorção pelo trabalho ou distracção para denegrir 
o meu trabalho em sua defesa. Assim procurarei 
durante a campanha visitar os Médicos nos seus 
locais de trabalho permitindo debater e conhecer 
ainda melhor o que pretendem que a Ordem diga e 
faça em seu nome.

3. Tudo indica que sim. Acredito que, quer à pri-
meira quer à segunda volta, o que é vital, para bem 
dos Médicos, é que as ideias que são protagonizadas 
pela minha candidatura saiam vencedoras.

4. Iniciar a implementação do programa sufragado 
e chamar para ele todos os Médicos que queiram 
colaborar. Necessariamente que as primeiras ac-
ções terão de ser as de potencializar os pontos em 
comum das diversas candidaturas ganhadoras para 
que a Ordem se apresente unida perante a opinião 
pública.

5. As políticas implementadas pelo actual ministro 
mal podem usar essa designação. Na realidade não 
são políticas de Saúde, no sentido de garantir mais e 
melhor Saúde aos Portugueses, mas meros actos de 

e à sensibilidade dos médicos. Quanto ao resultado 
em votos no dia 12, estou convicto de que nenhuma 
candidatura terá maioria absoluta, pelo que espero 
participar na segunda volta.

4. Abrir a OM à participação dos médicos e em 
particular convidar os meus oponentes a darem o 
seu contributo para a afi rmação de uma OM mais 
democrática, mais interventiva, mais conhecedora 
e, naturalmente, mais respeitada.

5. As políticas desenvolvidas pelos últimos Minis-
térios da Saúde e respectivos Governos de pendor 
neoliberal não têm sido favoráveis nem à saúde, nem 

à medicina, nem aos médicos e outros profi ssionais 
de saúde. E a Direcção da OM muito tem contribu-
ído com a sua inefi cácia de intervenção pouco apro-
fundada e nada participada. Por tudo isso, podemos 
afi rmar que a nossa candidatura mudará a OM e as 
nossas perspectivas de futuro quanto às políticas de 
saúde. Assim os médicos o queiram.



8 ESPECIAL ELEIÇÕES: CORPOS GERENTES DA SRNOM

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA QUER CONTINUAR 
A LUTAR PELO INTERESSE DOS DOENTES E DOS 
MÉDICOS NA SRNOM

« É IMPORTANTE 
QUE OS NOSSOS 
PROJECTOS TENHAM 
CONTINUIDADE»

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA VOLTA A 

CANDIDATAR-SE À PRESIDÊNCIA DA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS. ACREDITANDO QUE É IMPORTANTE 

CONTINUAR A DESENVOLVER O TRABALHO 

DO ÚLTIMO TRIÉNIO, “EM DEFESA DOS MÉ-

DICOS”, O CANDIDATO DEFENDE UM PACTO 

DE REGIME PARA A SAÚDE, POIS SÓ ASSIM 

“SERÁ POSSÍVEL DELINEAR AS LINHAS ESTRA-

TÉGICAS DOS PRÓXIMOS 20 ANOS”. SOBRE 

O SEU OPOSITOR, EM ENTREVISTA À NOR-

TEMÉDICO, MOREIRA DA SILVA RECONHECE 

ALGUMA “MÁGOA”, POR VER UMA PESSOA 

QUE ERA “DO CÍRCULO DE AMIGOS” CAN-

DIDATAR-SE CONTRA SI. 

(nortemédico) – Por que decidiu voltar a candida-
tar-se à liderança do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos?
(J. P. Moreira da Silva) – Decidi voltar a candidatar-
me porque penso que três anos é um período muito 
curto para inplementar um projecto. Ao longo deste 

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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tempo, começámos a desenvolver um conjunto de 
iniciativas relacionadas, por exemplo, com os con-
tratos individuais de trabalho ou com a Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS) e, a nível interno, com 
a requalifi cação do património edifi cado da Secção 
Regional do Norte. É importante que estes projectos 
tenham continuidade. Neste contexto, considero 
importante cumprir dois mandatos, caso venha a 
ser reeleito, pois há toda uma linha estratégica que 
seria interessante continuar a ser seguida.

Que tipo de problemas gostaria de ter visto resol-
vidos durante este primeiro mandato?
A Ordem dos Médicos não tem competências legis-
lativas e, por isso, apenas pode infl uenciar a legis-
lação que pode vir a ser publicada. Foi isso que no 
Conselho Regional do Norte fomos tentando fazer 
ao longo deste tempo, e é verdade que houve pelo 
menos dois diplomas que saíram menos mal devido 
à nossa infl uência. Portanto, é sempre difícil ava-
liar o que gostaríamos de ter deixado resolvido. De 
qualquer das formas, temos a consciência tranquila 
de que lutámos pela defesa dos interesses dos do-
entes e dos médicos, conseguindo que algumas das 
medidas não tivessem as repercussões tão negativas 
como no princípio poderia parecer. É com esta pos-
tura que vamos continuar a trabalhar se vencermos 
as eleições.

FACULDADE DE MEDICINA DA 
UP ESTÁ A SER ALTAMENTE 
PREJUDICADA

Existem problemas diferentes que afectam os 
médicos do Norte, Centro e Sul?
Os problemas que os médicos enfrentam actual-
mente são os mesmos, quer exerçam a sua profi ssão 
no Norte, no Centro ou no Sul, como são as ques-
tões relacionadas com as carreiras médicas. Agora, 
não podemos escamotear aquilo que acontece, por 
exemplo, em termos de verbas atribuídas aos hos-
pitais públicos. Ainda muito recentemente fi quei a 
saber que o dinheiro atribuído ao Hospital de Santa 
Maria é muito mais do que o atribuído ao Hospital 
de S. João, apesar da produção ser maior quer ao 
nível de cirurgias, quer ao nível de consultas ou de 
exames auxiliares de diagnóstico. Portanto, aquilo 
que não pode existir é uma discriminação negativa 
das instituições públicas que estão mais longe da 
Administração Central. Outro exemplo concreto é 
aquilo que se passa com a Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto. É uma das faculdades 
que mais produz a nível nacional, que mais artigos 
científi cos publica, mas está a ser, constantemente, 
altamente prejudicada em relação a outras facul-

dades de medicina. No Norte temos algumas ra-
zões de queixa relativamente ao Poder, pois estamos 
num país muito centralista, com tendência a prote-
ger as pessoas que têm acesso aos canais do Poder 
e que estão mais perto de Lisboa. Depois, claro que 
existem alguns problemas que se prendem com 
questões locais. Recentemente houve um envol-
vendo as Unidades de Macedo de Cavaleiros e de 
Mirandela do Centro Hospitalar do Nordeste, pois 
não estava a ser contemplado o número de médicos 
necessários para as intervenções que se realizavam. 
Por isso, tivemos de intervir e a questão acabou por 
fi car resolvida. De qualquer das formas, tirando es-
tes aspectos de fi nanciamento e de estrutura local, 
os problemas na área da saúde são transversais a 
todos os médicos. 

SOU GRANDE 
DEFENSOR DE UM PACTO 
PARA A SAÚDE

Nos últimos tempos verifi cou-se uma reorgani-
zação dos serviços de saúde, assistindo-se ao en-
cerramento de maternidades ou de Serviços de 
Atendimento Permanente (SAP). Como analisa 
estas medidas?
Considero que todas as medidas que surjam em 
defesa da qualidade de tratamento dos doentes são 
bem-vindas. No caso das maternidades, como já o 
disse ao senhor ministro, é preciso não nos esque-
cermos que existem maternidades privadas que 
também devem cumprir os critérios rigorosos a que 
estão sujeitas as públicas. Não podemos fechar uma 
maternidade que faça menos de mil partos por ano 
e, depois, termos uma maternidade privada que faz 
100 partos por ano. Esta é, por exemplo, uma área 
na qual a ERS tem alguma responsabilidade, pois 
deve verifi car se as normas são cumpridas, de igual 
forma, no sector público e no sector privado. Por 
outro lado, considero que as medidas tomadas pelo 
Ministério da Saúde nestas áreas foram, de alguma 
forma, precipitadas. É verdade que o fecho de SAP 
tem algum sentido. Um SAP com um médico dá 
uma falsa ideia de segurança aos utentes, pois a 
existência de um médico num serviço não garante 
um bom atendimento nas situações mais graves. No 
entanto, antes de tomar esta atitude, o ministério 
deveria ter começado por criar uma rede de ambu-
lâncias de urgência espalhada por todo o país, de 
forma a que os doentes possam ser transportados 
com rapidez para os locais que oferecem maior se-
gurança. No caso das maternidades passou-se um 
pouco o mesmo, principalmente pelo facto de ter 
havido muito pouco diálogo com o Poder Local e 
com as populações. 



Considera que deveria haver um pacto entre os 
maiores partidos para o sector da Saúde?
Sim. Sou um grande defensor de um pacto de re-
gime para a saúde, de forma a que se possam de-
linear as linhas estratégicas para os próximos 20 
anos. Precisamos de saber qual o caminho que 
queremos seguir. Aquilo que tem acontecido é que 
nos temos confrontado com medidas pontuais e 
de curto prazo. Tivemos várias experiências como 
a Unidade Local de Matosinhos, os hospitais SA e 
agora os hospitais EPE, sem que nenhuma delas 
tenha sido, efectivamente, avaliada. Devia parar-se, 
para se pensar. As experiências têm de ser avalia-
das, de forma a que se constate qual aquela que é a 
mais eficaz. Além disso, gostaria de ver a redução 
do desperdício na área da saúde. Neste momento 
sabemos que o desperdício anda à volta dos 20 por 
cento. Agora, é preciso identificar onde existe e de 
que forma pode ser reduzido, não basta dizer que a 
saúde é muito cara. É preciso saber se o Estado pode 
continuar a suportar todos os sectores, ou saber se 
há nichos de mercado que poderão ser suportados 
por outro tipo de sistemas. 

Disse há pouco que o Conse-
lho Regional do Norte encetou 
um processo de revisão dos 
contratos individuais de tra-
balho. Como está esta ques-
tão?
Pedimos aos médicos dos hos-
pitais EPE da Região que nos 
fizessem chegar os contratos 
individuais de trabalho para, de 
uma forma pedagógica, poder-
mos analisá-los. Temos verifi-
cado que existem alguns pontos 
desses contratos que colidem, 
por exemplo, com o nosso Có-
digo Deontológico e, nestes 
casos, as administrações hospi-
talares, de uma maneira geral, 
têm aceitado as críticas e feito modificações. Não 
faz sentido que um contrato individual de trabalho 
estabeleça que um médico não possa trazer para 
fora da instituição hospitalar uma situação de má 
prática clínica.

QUERO UM ACTO MÉDICO, 
NÃO QUERO UM ACTO DE 
SAÚDE

O primeiro mandato ficou imediatamente mar-
cado pelo referendo que o Conselho Regional 
do Norte realizou sobre o Acto Médico. É um 
assunto a que pretende voltar, caso ganhe as 
eleições?
Tenho grande esperança que o Dr. Miguel Leão 
ganhe as eleições para bastonário e julgo que não 
vou precisar de lhe lembrar este tema. O que nos 
interessa é ter, efectivamente, um Acto Médico. Os 

restantes profissionais de saúde, os enfermeiros, os 
fisiatras, os técnicos de radiologia, podem ter o seu 
próprio acto. Não podemos admitir é que outros 
profissionais pratiquem actos que são médicos e 
que a responsabilidade fique a cargo dos médicos. 
 
Como reage ao facto do Dr. Pedro Nunes acusar 
o Conselho Regional do Norte de ter bloqueado 
o processo de negociações relativamente ao Acto 
Médico, quando decidiu fazer o referendo?
Não queria dizer muitas coisas sobre o actual bas-
tonário, porque a nossa polémica com ele já lá vai 
há três anos. O bastonário tem uma gaveta grande, 
onde meteu várias coisas que propusemos e, por-
tanto, terá as suas interpretações. Agora, gostaria 
que ficasse claro que o Acto Médico que o Dr. Pedro 
Nunes queria, eu não o quero de maneira nenhuma. 
O senhor bastonário queria um Acto Médico com-
partilhado com outras ordens e associações profis-
sionais que trabalham connosco na área da saúde. 
Queria, portanto, um acto de saúde e não um Acto 
Médico. 

O DR. LUÍS 
MONTEIRO 
É UM CANDIDATO 
PARA DEFENDER 
OS INTERESSES DO 
DR. PEDRO NUNES

Ficou surpreendido com o 
aparecimento da candidatura 
do Dr. Luís Monteiro ao Con-
selho Regional do Norte?
Estava à espera que aparecesse 
outra candidatura, pois não 
me passava pela cabeça que o 
Dr. Pedro Nunes se candida-
tasse a bastonário e não tivesse 
uma lista afecta a si no Norte. 

Agora, é verdade que não estava à espera que fosse 
o Dr. Luís Monteiro a encabeçar a lista, uma vez 
que fazia parte dos meus amigos pessoais. A má-
goa é essa. Por muitos desacordos que eu pudesse 
ter com o Dr. Luís Monteiro, se ele fosse o presi-
dente do Conselho Regional do Norte e se voltasse 
a candidatar-se, eu não concorreria contra ele. Além 
disso, é preciso que os médicos percebam que o 
Dr. Luís Monteiro é um candidato para defender os 
interesses do Dr. Pedro Nunes, apesar de ele não o 
assumir. Eu já assumi publicamente que apoio o Dr. 
Miguel Leão. 

O facto da Dra. Ana Aroso ter desistido de se can-
didatar pela sua lista também o surpreendeu?
A Dra. Ana Aroso teve três tomadas de posição. 
Primeiro aceitou ser parte integrante da nossa lista. 
Depois, disse-nos que não seria candidata por ne-
nhuma lista. Por fim, acabou por fazer parte da lista 
do marido. Cada um toma as medidas que quer. 

10 ESPECIAL ELEIÇÕES: CORPOS GERENTES DA SRNOM



Caso vença as eleições, vai continuar a haver 
uma preocupação de aproximar os médicos da 
instituição, nomeadamente através das activida-
des culturais?
Claro que sim. Como disse na entrevista à Norte-
médico em que fi z um balanço deste meu primeiro 

mandato [n.d.r.: nor-
temédico n.º 31], nin-
guém nos pode acusar 
de termos estado pa-
rados. Não só a nível 
político, com as várias 
posições que fomos as-
sumindo sobre as mais 
diversas matérias, mas 
também no domínio 
das iniciativas cultu-
rais. Esta é a Casa do 
Médico e é aqui que os 
médicos se devem sen-
tir bem. Durante este 
mandato, iniciámos 
todo um projecto de 
requalificação do pa-
trimónio da SRNOM, 
de forma a tornar o es-

paço o mais atractivo possível para os médicos. Por 
outro lado, realizámos um conjunto de iniciativas 
culturais, como exposições, concertos e festas, que 
permitiram aos médicos ter acesso a um programa 
diversifi cado. Se vencermos, é obvio que continua-
remos a dar seguimento a este tipo de iniciativas. ■

Dois dias após o Natal de 1951, 
a freguesia de Ramalde, no 

Porto, via nascer José Pedro Moreira 
da Fonseca Moreira da Silva. Foi por 
volta dos 17 anos que decidiu que 
o futuro ia passar pela Medicina, 
muita embora os testes psicotécni-
cos apontassem outro caminho. Em 
Maio de 1982, inicia o Internato da 
Especialidade de Medicina Interna 
no Serviço de Medicina 2 do Hos-
pital Geral de Santo António, que 
termina em Maio de 1987, altura 
em que era assistente convidado de 
Medicina 3 do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). 
Também por esta altura, decide 
pedir a transferência da Especiali-
dade de Medicina Interna para a de 
Imunoalergologia, proporciona-lhe 
trabalhar numa especialidade de 
que sempre gostou. Três anos mais 
tarde, em 1990, termina o inter-
nato Complementar de Imunoaler-
gologia e logo em 1991 é nomeado, 
conjuntamente com a Dr.a Maria da 

Graça Castel-Branco, pela Directora 
da Unidade, como orientador da 
formação dos internos de especia-
lidade. Nesse mesmo ano ainda é 
nomeado pelo director do Serviço 
de Medicina 4, juntamente com a 
Dr.ª Luísa Vila Cova, para uma co-
missão para a reorganização da área 
de internamento do respectivo ser-
viço e nomeado pela Directora de 
Serviço como responsável pela Con-
sulta Externa de Imunoalergologia. 
Um lugar que manteve até fi nais de 
2004 e do qual acaba por pedir a 
exoneração por impossibilidade de 
se manter no cargo e concorrer a 
presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos.

Desde 1998 que pertence ao Grupo 
Coordenador Nacional do GINA 
(Global Iniciative for Asthma) e de-
senvolve durante o ano 1999 várias 
acções de formação no Distrito de 
Bragança, junto dos médicos de Me-
dicina Geral e Familiar.

A actividade na SRNOM começa em 
Janeiro de 1999, quando é eleito e 
toma posse como secretário-adjunto 
do Conselho Regional do Norte, sob 
a presidência de Miguel Leão, vol-
tando a ser reeleito em Janeiro de 
2002. De 1999 a 2004, é responsável 
pela delegação da SRNOM ao inter-
nacional e participa em diversas reu-
niões, com diferentes associações. 

Em Dezembro de 2004 foi eleito, 
com cerca de 70 por cento dos votos, 
para presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
no triénio 2005/2007.

Actualmente, e desde Setembro, é 
director do Serviço de Imunoaler-
gologia do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho EPE.

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

11



NOME: Nelson Rodrigues
IDADE: 44 Anos
NATURALIDADE: Kitchener / On-
tário / Canadá
ESPECIALIDADE: Medicina Geral 
e Familiar
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A PALAVRA AOS 
CABEÇAS-DE-LISTA 
AOS CONSELHOS DISTRITAIS 

1.  QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO DISTRITO, QUER AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRESTADOS À POPULAÇÃO, QUER AO NÍVEL DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS MÉDICOS?

2.  QUAIS SÃO AS SUAS PRINCIPAIS PROPOSTAS PARA O DISTRITO?

CONSELHO DISTRITAL
DE VIANA DO 
CASTELO

1. É necessário melhorar: a prestação dos Cuidados 
Continuados; os cuidados às pessoas com diabetes 
mellitus, nomeadamente no rastreio da retinopatia 
diabética; identificar correctamente os hipertensos, 
dislipidémicos, obesos e tratá-los adequadamente; 
identificar as pessoas com consumo de tabaco e 
consumo excessivo de álcool, e tratá-los. A nível 
da saúde infantil e juvenil, melhorar a cobertura 
dos exames globais dos 5/6 anos, 11/13 anos e a 
consulta entre os 14 e 18 anos. A nível da saúde da 
mulher é necessário melhorar a taxa de precocidade 
da primeira consulta, aumentar os cuidados a pres-
tar na pré-concepção, climatério e revisão do puer-
pério. Aumentar os cuidados médicos prestados no 
domicílio. É necessário melhorar a acessibilidade 

das consultas no ambulatório nos 
Centros de Saúde e Hospitais, o 
que vai por si só contribuir para 
que as falsas idas aos SAP’s e às Ur-
gênias diminua. Melhorar o ras-
treio oportunista da neoplasia co-
lorectal, enquanto não se realizar 
um rastreio à população. No que 
respeita às condições de trabalho 
dos médicos, em termos do espaço 
físico globalmente está bem. No 
entanto, existem situações em que 
é urgente uma modificação, sendo 

os mais prementes a sede do Centro de Saúde de 
Viana do Castelo e o Serviço de Urgência do CHAM 
Ponte de Lima. Também é frequente a falta de ma-

terial médico-cirúrgico e fármacos, obrigando os 
médicos a soluções de recurso para resolverem as 
situações dos doentes, (falta de otoscópios, oftal-
moscópios, etc.). Há locais em que a falta de médi-
cos, por vezes, sobrecarrega o trabalho dos médicos 
existentes com os riscos inerentes. A existência de 
médicos em emprego precário, bem como outros 
profissionais que connosco trabalham nos serviços 
de saúde, tornam difícil a prática de uma medicina 
de qualidade para o século XXI. No entanto, aquilo 
que merece maior preocupação é uma grande des-
motivação dos médicos, quer a nível dos cuida-
dos primários quer dos secundários, devido a uma 
constante exigência e não reconhecimento daquilo 
que de bom e essencial realizam.

2. Organizar o distrito médico: eleger delegados nos 
locais de trabalho; instalar a sede distrital; realizar 
debates; criação de um portal e correio electrónico 
do Conselho Distrital. Vigiar de forma construtiva 
a reforma do SNS. Visitar os locais de exercício da 
medicina e formação médica, e comunicar às enti-
dades competentes qualquer irregularidade. Rea-
lizar uma semana cultural e desportiva. Criar um 
procedimento de apoio a colegas com dificuldade 
social e envolvidos em processos judiciais decorren-
tes da sua actividade profissional.

NOME: Margarida Faria
IDADE: 51 anos
NATURALIDADE: Lisboa
ESPECIALIDADE: Anestesiologia

CONSELHO DISTRITAL
DE VILA REAL

1. O Distrito Médico de Vila Real tem uma popula-
ção carenciada e envelhecida, com muitos utentes 
portadores de doenças crónicas e em situação de 
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dependência total ou parcial. A 
cobertura na área da Medicina 
Geral e Familiar é boa em geral, 
mas é preocupante que a idade 
média dos médicos desta espe-
cialidade no distrito seja actual-
mente superior a 50 anos. Cons-
tata-se ainda que, nos Centros de 
Saúde com internamento e/ou 
SAP como por exemplo Monta-
legre ou Ribeira de Pena, os re-
cursos humanos existentes são 

insuficientes, com reflexos nos cuidados prestados 
na área domiciliária. Existem também extensões 
que servem um número muito reduzido de utentes, 
que vão ter acesso por exemplo a cinco consultas/
ano e que, na sede do Centro de Saúde, poderiam 
ter 15 ou 20, podendo afirmar-se que a qualidade de 
serviços prestados não é a ideal. O acesso às consul-
tas hospitalares é razoável, mas ainda há dificuldade 
em algumas áreas e, no que se refere aos cuidados 
continuados, de convalescença, apoio domiciliário, 
saúde oral e dos adolescentes, há ainda um grande 
défice de estruturas, organização e recursos huma-
nos. No que respeita às USF, só foi apresentada uma 
candidatura porque os Centros Saúde deste distrito 
já funcionam nesses moldes. Alguns Centros de 
Saúde lutam ainda com problemas de espaço físico, 
que estão a tentar ser resolvidos mas, em geral, as 
condições de trabalho são melhores do que há uns 
anos atrás. Na área hospitalar, existe escassez de 
recursos humanos em várias especialidades médicas 
como por exemplo Medicina Interna, Cardiologia, 
Anestesiologia, Radiologia, Obstetrícia/Ginecologia, 
Nefrologia, ORL e Oftalmologia. Este facto cria-nos 
dificuldades em proporcionar aos internos do in-
ternato complementar todas as oportunidades de 
desenvolvimento profissional e de projectos e, nal-
gumas áreas, compromete a execução de projectos 
conjuntos, nomeadamente com a Medicina Geral e 
Familiar. Nos serviços de Urgência, a escassez de re-
cursos humanos é agravada pelo pedido de dispensa 
de trabalho nocturno ou de prestação de serviço de 
urgência, pelo número cada vez maior de médicos 
com mais de 50 anos. Acresce ainda o afluxo de 
uma população envelhecida e carenciada num es-
paço físico limitado, o que faz com que as condições 
de trabalho dos médicos não sejam ideais, embora 
os cuidados de saúde prestados à população não 
estejam comprometidos. O Centro Hospitalar Vila 
Real – Peso da Régua, com a integração recente das 
unidades de Chaves e Lamego deu origem ao novo 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Foram criados Departamentos Médicos e Serviços 
únicos que, neste momento, só funcionam do ponto 
de vista administrativo, com problemas de comuni-

cação e definição de objectivos, não existindo ainda 
uma integração a nível funcional. Existe também 
défice na área da formação contínua, que se agravou 
com o desinvestimento actual nas carreiras médi-
cas, sobretudo para os colegas em contrato indivi-
dual de trabalho.

2. Quando nos candidatamos para o triénio 2005-
2007 assumimos o compromisso de criar um es-
paço específico para os médicos, a Sede do Distrito 
Médico de Vila Real. Embora esse tivesse sido igual-
mente o objectivo de várias candidaturas anteriores, 
nunca foi conseguido. Estamos agora em condições 
de anunciar aos colegas que a Sede do Distrito Mé-
dico de Vila Real será inaugurada até ao fim deste 
ano [n.d.r.: esta inauguração foi efectuada no dia 27 
de Novembro]. Temos um projecto de dinamização 
da sede, para que esta se transforme num local de 
encontro e espaço de debate dos problemas dos 
médicos e da Medicina, de realização de acções 
de formação e actividades culturais, aproveitando 
sinergias com a Secção Regional do Norte. Compro-
metemo-nos a lutar pela dignificação do trabalho 
médico, pela defesa das carreiras médicas e estabi-
lidade profissional, pela independência técnica da 
especialidade de Saúde Pública e autonomia técnica 
e científica de todos os médicos, pela qualidade 
da formação e uniformização da avaliação final do 
internato complementar. Vamos também continuar 
a fazer visitas frequentes aos Hospitais e Centros de 
Saúde do distrito, numa clara aposta na auscultação 
dos médicos que aí trabalham. Para defender e unir 
os médicos. Para tornar a Ordem dos Médicos pró-
xima dos médicos.

NOME: Fernando Andrade
IDADE: 53 anos
NATURALIDADE: Alvarenga, 
Arouca, Aveiro
ESPECIALIDADE: Assist. Grad. de 
Medicina Geral e Familiar

CONSELHO DISTRITAL
DE BRAGANÇA

1. Bragança é um dos maiores distritos do país. A 
sua população actual é de cerca de 150 mil habi-
tantes, tendo perdido aproximadamente 100 mil 
nos últimos 25 anos, essencialmente à custa de 
migração e emigração. A população tem vindo a 
envelhecer, o que coloca actualmente vários proble-
mas no âmbito da saúde. Naturalmente que há um 
aumento de várias patologias, em doentes cada vez 
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mais idosos o que acarreta polimedicação e, muitas ve-
zes, dependência para as actividades da vida diária; os 
familiares, por sua vez, não têm condições para acom-
panhar correctamente estes doentes. As fracas condi-
ções sócio-económicas da região são consequência de 
problemas estruturais graves que condicionam todo o 
desenvolvimento da região. A falta de investimento do 
Estado, nesta região, ao longo dos anos, ajuda a expli-
car muitos dos problemas actuais. Não é de estranhar 
que a população mais jovem abandone a região, em 
busca de melhores condições de vida, no litoral do 
país ou no estrangeiro. Os 12 concelhos que compõem 
o distrito estendem-se por uma vasta área, em que 
as acessibilidades entre os diferentes concelhos e dos 
concelhos com a sede do distrito não têm sido melho-
radas. Aqui, não sabemos o que é uma auto-estrada; o 
IP4, iniciada há cerca de 20 anos ainda não terminou; 
o IP2 tem um pequeno troço feito, estando o resto no 
papel e nas intenções dos governantes, para fazer parte 
de um qualquer caderno eleitoral. Os serviços de saúde 
reflectem, de certa maneira, este atraso estrutural e 
sofrem as consequências do mesmo. Em termos de 
Cuidados de Saúde Primários, podemos dizer que foi 
feito um forte investimento em instalações, estando 
quase todas as sedes de concelho dotadas de Centros 
de Saúde novos. Os médicos que trabalham nestes 
centros de saúde são aqueles pioneiros que há cerca de 
30 anos rumaram a estas terras e aqui se têm mantido, 
prestando inestimáveis serviços à população, muitas 
vezes, em condições difíceis. Naturalmente que não 
escapam ao envelhecimento, pelo que são previsíveis 
alguns problemas relacionados com a falta de médicos. 
Actualmente, algumas falhas estão a ser colmatadas 
por médicos espanhóis que aqui prestam serviço. A 
falta de médicos poderá ser uma das razões para a re-
estruturação dos SASU’s (Serviços de Atendimento em 
Situações de Urgência), neste distrito, particularmente 
à noite, em que os médicos ficam de chamada. Apesar 
de inicialmente esta situação ter causado algum “alvo-
roço” na população e autarcas, a verdade é que tudo 
continua igual, no sentido da assistência prestada, uma 
vez que os médicos, na sua quase generalidade, cum-
pre o seu serviço em presença física, apesar de serem 
remunerados pelo regime de chamada, o que implica 
uma redução de cerca de 50 por cento nos rendimentos 
auferidos o que, obviamente, causa algum desconforto 
na classe médica. Estes serviços, (SASU’s), podem dar 
uma falsa ideia de segurança à população que pensa 
estar servida, com um “Serviço de Urgência”, o que não 
é verdade, pelas limitações que decorrem da falta de 

meios previstos para tal. É defensável 
uma forma diferente de organização 
que dê mais garantias à população, 
de poder ser socorrida em situações 
urgentes. É certo, que actualmente 
existe a VMER, uma unidade de in-
tervenção rápida, sedeada na cidade 
de Bragança, mas insuficiente para, 
em tempo útil, chegar a todo o dis-
trito. Está prevista uma outra uni-
dade para a metade sul do distrito, a 
ficar sedeada em Mirandela. Também 

a Unidade de Macedo de Cavaleiros tem previsto 
ter um helicóptero no heliporto local, 24 horas por 
dia, o que vai facilitar a evacuação e o transporte de 
doentes urgentes. Em termos de Cuidados Hospita-
lares, existe uma reestruturação em curso, procu-
rando rentabilizar os meios técnicos e profissionais 
existentes, assim como as instalações, organizando 
uma resposta mais adequada às reais necessidades 
da população, tendo em conta as condicionantes 
que resultam de uma falta de programação racional, 
no passado, em que a gestão era feita por impul-
sos, respondendo a bairrismos bacocos. O Centro 
Hospitalar do Nordeste (CHNE) é composto por 3 
Unidades (Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mi-
randela), existindo Urgência Médico-Cirúrgica em 
Bragança e Mirandela. Macedo de Cavaleiros dispõe 
apenas de Urgência Básica. O CHNE tem como área 
de influência os doze concelhos do distrito e dispõe 
das seguintes valências: Anestesiologia, Cardiolo-
gia, Neurologia, Medicina Interna, Cirurgia Geral, 
Pediatria/Neonatalogia, Pneumologia, Urologia, 
Psiquiatria, Pediatria, Pedopsiquiatria, Ortopedia, 
Estomatologia, Imagiologia, Patologia Clínica, Gas-
troenterologia, Nefrologia, Obstetrícia-Ginecologia, 
Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Medicina Fí-
sica e Reabilitação. Algumas destas valências não 
têm médico residente, outras têm apenas um mé-
dico e noutras não se dispõe de médicos em número 
suficiente para dar uma resposta adequada e atem-
pada aos doentes de todo o distrito. Os serviços vão 
funcionando à custa de um esforço acrescido dos 
profissionais de saúde. Na realidade, quase todos os 
serviços lutam com falta de meios humanos e algu-
mas vezes também meios técnicos. Outros não exis-
tem, como Gastroenterologia, havendo no entanto 
uma resposta satisfatória na realização de exames 
endoscópicos. Também não existe Unidade de Cui-
dados Intensivos, pelo que muitas situações a neces-
sitar deste tipo de apoio têm que ser evacuadas. Em 
termos de instalações, e concretamente na Unidade 
de Bragança, estão a ser realizadas obras de remode-
lação de alguns serviços que poderão vir a melhorar 
a qualidade do serviço prestado. Está para breve a 
abertura de novas instalações da Consulta Externa. 
O Serviço de Urgência actual não tem instalações 
adequadas às reais necessidades do mesmo, nem 
está adequado às novas normas de funcionamento 
– Triagem de Manchester, pelo que é fundamental 
a construção de um novo espaço. Esta construção 
está prevista para o início de 2008. O Bloco Opera-
tório há muitos anos que reclama novas instalações 
mas ainda não viu ser atendida tal reclamação o 
que muitas vezes limita a resposta, em termos de 
cirurgia, nas diferentes especialidades. Um pro-
blema com alguma importância está relacionado 
com a falta de uma Unidade para doentes crónicos. 
O encerramento dos internamentos nos Centros 
de Saúde conduz a uma sobrecarga das Unidades 
Hospitalares, nesta área, pois muitos doentes ne-
cessitam de cuidados que as famílias não têm con-
dições para lhes oferecer, acabando por ser o Hos-
pital a suportar um internamento mais prolongado.
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satisfazer algumas/muitas condições para a digni-
dade da pessoa humana (médicos e doentes/uten-
tes), nomeadamente no que respeita aos espaços 
físicos para o trabalho/acolhimento, verificando-
se ainda alguma “caixificação” no sistema; estão, 
ainda, muitos cidadãos sem acesso a Médico de 
Família. A nível da Medicina Hospitalar, e também 
na Medicina Familiar, os médicos vêem cada vez 
mais na sua actividade uma obrigatoriedade em 

fazer substituir outros 
profissionais, nomea-
damente administra-
tivos, fazendo estas 
actividades por via 
informática (pedidos, 
registos, “prescrição 
on line”, ver exames, 
agendar...), que aca-
bam por roubar o 
“enfoque no doente” 
e prejudicar a rela-
ção médico/doente. 
As preocupações das 

“firmas de saúde”, com a nova forma de controlar 
a pontualidade/assiduidade/produção, vêm contra 
o espírito humanista do médico no cumprimento 
do seu dever segundo orientações éticas/deontoló-
gicas, e desta forma causa “mal estar”/descontenta-
mento na Classe Médica.

2. O nosso lema é Aprofundar o COMPROMISSO 
e Manter a INDEPENDÊNCIA. Defendemos o SNS 
como modelo estruturante do Sistema de Saúde 
e a Medicina Geral e Familiar como sua base de 
sustentação. Lutaremos pela defesa das Carreiras 
Médicas e a Titulação Única, enquanto garante do 
exercício profissional, pela dignidade e qualificação 
dos Internatos Médicos, pela defesa do exercício e 
da ética médica, face às lógicas de mercado dos gru-
pos económicos. Queremos valorizar, porque con-
sideramos muito importante, a questão do Ensino 
Médico Universitário e da Actualização e Formação 
contínua, a orientação da acção pela Boas Práticas e 
a atitude transparente e de absoluta independência 
no relacionamento com as outras estruturas repre-
sentativas dos médicos (sindicatos e associações), 
instituições de saúde, autarquias ou partidos polí-
ticos. ■

2. Estando esta lista, de uma forma geral, em con-
sonância com a lista candidata à Secção Regional 
Norte liderada pelo Dr. José Pedro Moreira da Silva 
e com o Dr. Miguel Leão, candidato a Bastonário, 
revemo-nos na maioria das suas propostas. Em par-
ticular há que pugnar pela dignificação dos mé-
dicos, em geral, e em particular por aqueles que 
abraçaram a carreira da Medicina Geral e Familiar 
cujas carreiras estão de certa maneira ameaçadas. 
Se os médicos estão sujeitos a sanções quando vio-
lam o Estatuto Disciplinar, também devem poder 
ser defendidos de todas as situações de agressão 
(física/psicológica ou outra) enquanto funcionários, 
nos serviços de saúde. Estes não têm qualquer preo-
cupação nessa área, abandonando o médico e qual-
quer funcionário à sua sorte. Gostaríamos também 
de ver os beneficiários do SNS terem os mesmos 
direitos, em qualquer local onde possam ser aten-
didos, enquanto doentes ou apenas como utentes. 
Concretamente devem poder ser emitidos pedidos 
de meios auxiliares de diagnóstico em qualquer 
clínica ou consultório médico, tal como acontece 
com o receituário. Os direitos que têm num serviço 
público devem ser mantidos quando utilizam um 
serviço privado, ou não são as mesmas pessoas? 
Os médicos do distrito de Bragança, porque afas-
tados dos grandes centros, têm mais dificuldade na 
formação, pelo que a Ordem dos Médicos poderá e 
deverá contribuir nesta área, implementando cur-
sos de formação na região. A criação de uma sede 
distrital é também uma promessa assumida e que 
poderá ser concretizada, prestando alguns serviços 
e que poderá, se for essa a vontade dos médicos, ser 
também um ponto de encontro, um espaço cultural 
e de formação. Este aspecto só se pode concretizar 
se os médicos do distrito de Bragança se manifesta-
rem motivados e interessados.

NOME: João Cunha
IDADE: 54 anos
NATURALIDADE: Braga
ESPECIALIDADE: Pneumologista

CONSELHO DISTRITAL
DE BRAGA

1. Tem havido alguma melhoria na qualidade da 
prestação dos cuidados médicos e, também, em al-
gumas condições de trabalho, nomeadamente com 
a abertura das USFs na MGF, mas estão ainda por 
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LUÍS MONTEIRO, 
CANDIDATO AO CRNOM 
ASSUME-SE COMO 
ALTERNATIVA

AOS 52 ANOS, LUÍS MONTEIRO ABRAÇA O 

DESAFIO DE SE CANDIDATAR À LIDERANÇA 

DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA OR-

DEM DOS MÉDICOS. NÃO SE ASSUME CON-

TRA NINGUÉM E QUANDO QUESTIONADO 

SOBRE AS DIFERENÇAS ENTRE O SEU PRO-

GRAMA E O DO SEU OPOSITOR, RESPONDE 

QUE COMPETE AOS MÉDICOS FAZER O JU-

ÍZO DE VALOR. MAS, O CIRURGIÃO LÁ VAI 

DIZENDO QUE “AS CONDIÇÕES COM QUE 

OS MÉDICOS HOJE SE DEBATEM IMPÕEM 

UMA ATITUDE DIFERENTE”. EM ENTREVISTA, 

POR ESCRITO, À REVISTA NORTEMÉDICO, 

LUÍS MONTEIRO PROMETE PROMOVER “DE 

FORMA DECISIVA A DISCUSSÃO E CONSA-

GRAÇÃO LEGAL DO ACTO MÉDICO”.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

(nortemédico) – Por que é que decidiu aceitar o 
desafio de ser candidato à SRNOM?
(Luís Monteiro) – Conforme consta do nosso Mani-
festo, a minha candidatura resultou da vontade de 
uma série de colegas, orientada pelas ideias que te-
mos do papel do médico na Sociedade Portuguesa, 
e porque julgo que sou capaz de interpretar essas 
ideias com eficácia.

De que forma é que a sua candidatura se distin-
gue da lista apresentada pelo actual presidente 
da SRNOM, José Pedro Moreira da Silva?

« É PRECISO 
 UMA 
 ATITUDE
 DIFERENTE»
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Compete a quem lê os 
programas encontrar 
as diferenças. A minha 
proposta baseia-se na 
valorização da digni-
dade dos médicos e 
do reconhecimento do 
seu papel na organi-
zação da prestação de 
cuidados e também na 
defesa do interesse dos 
doentes.

Considera que os in-
teresses dos médicos 
não foram bem defen-
didos ao longo dos úl-
timos três anos?
As condições com que 
os médicos hoje se de-
batem, quer nos seus 
anseios quer nas suas 
expectativas impõem, 
a meu ver, uma atitude 
diferente daquela que 
foi anteriormente pra-
ticada. Proponho que 
o Conselho Regional 
do Norte seja o garante 
da autonomia técnica 

para o exercício da profi ssão e da auto-regulação, 
recuperando para a classe médica o respeito que lhe 
é devido. Quanto ao juízo de valor serão os médicos 
que o vão fazer nas eleições.

QUERO PROMOVER 
CONSAGRAÇÃO LEGAL DO 
ACTO MÉDICO

Existem problemas diferentes entre os médicos 
do Norte e os médicos do Sul? Quais?
As questões relacionadas com a Deontologia, a Ética 
ou a qualifi cação profi ssional são comuns a todos os 
médicos. Os problemas dos médicos são nacionais.

O que propõe para resolver os problemas dos 
médicos?
Como se pode ler no nosso programa, quero pro-
mover de forma decisiva a discussão e consagração 
legal do Acto Médico, quero contribuir para a revi-
são dos Regulamentos da Ordem que os médicos 
considerem necessário alterar e, também, fomentar 
a discussão das grandes linhas de um novo modelo 
de Carreira Profi ssional assente na progressão por 
diferenciação técnica.

No manifesto da sua candidatura defende que 
seja criada uma entidade profi ssionalizada para 
regular a formação. Porquê?
Não está prevista no meu manifesto uma estrutura 
profi ssionalizada para a Formação. Defendo sim 
a criação de uma série de condições de trabalho 
que permitam à Ordem desenvolver uma activi-
dade cada vez mais intensa no apoio aos Internatos 
Médicos e, acima de tudo, activar os mecanismos 
de controle da idoneidade formativa dos serviços, 
quer públicos quer privados, em conjunto com os 
Colégios de Especialidade e em articulação com o 
Ministério da Saúde. Para isso devem ser dadas con-
dições aos auditores, para que possam trabalhar de 
forma mais profi ssional, por exemplo melhorando 
a utilização dos recursos já existentes na Ordem, 
por exemplo fomentando o apoio de secretariados a 
estas actividades de auditoria.

TEM DE HAVER UMA 
“UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS 
RECURSOS EXISTENTES”

Considera haver necessidade de profi ssionalizar 
outros sectores da Ordem dos Médicos?
Não. 

Os Médicos não fi cariam mais fortes se os Co-
légios de Especialidade, por exemplo, fossem 
profi ssionalizados, uma vez que isso implicaria 
também uma maior responsabilização por parte 
das pessoas que os compõem?
Os Colégios de Especialidade têm desenvolvido um 
trabalho muito importante e com um dinamismo 
que deve ser realçado. Esse trabalho tem tido re-
fl exos na manutenção da qualidade dos cuidados 
prestados e é isso que dá maior força aos Colégios. 
Não estou a ver a necessidade de alterar as suas re-
gras de funcionamento.

Outra das medidas que já defendeu publica-
mente prende-se com a necessidade de se con-
seguir mais justiça social entre médicos. De que 
forma é que isso é possível?
A justiça social é um valor universal a defender. 
Refi ro no meu manifesto a necessidade de contri-
buir para essa justiça, nomeadamente através da 
utilização racional dos recursos existentes que são 
escassos e fomentando uma melhoria no acesso dos 
doentes aos cuidados de saúde. Foi esse o sentido da 
minha declaração anterior lida na apresentação da 
candidatura.

Alguns hospitais, nomeadamente o de S. João 
já começaram a optar por reduzir a lista de fár-

 Quando é que soube que 
queria ser médico? 
Quando percebi que não me 
imaginava a fazer outra coisa.

 Quando tem que recorrer a um 
serviço de saúde vai ao sector 
privado ou ao sector público? 
Utilizo os dois de forma 
indiferente. Como trabalho num 
hospital privado, tenho nesse 
mais facilidade de acesso.

 É a favor ou contra a 
interrupção voluntária da 
gravidez? 
Essa pergunta devia ter sido 
feita antes do referendo. Neste 
momento estou balizado pela Lei 
da República e pelo meu Código 
Deontológico.

 Maior qualidade? 
Dizem que tenho bom senso.

 Maior defeito? 
“Desculpem por ter chegado 
atrasado”.

 Cidade de eleição? 
O Porto.

 Livro de cabeceira? 
Biografi a de Winston Churchill.

 Férias de sonho? 
Uma semana em Nova Iorque. 

 Hobbies? 
Jardinagem.

CURIOSIDADES… No manifesto da sua candidatura defende que 
seja criada uma entidade profi ssionalizada para 
regular a formação. Porquê?
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macos disponíveis para prescrição dos médicos. 
Como analisa este tipo de situações?
O que eu defendo é que os Hospitais devem ter o 
seu formulário, feito e revisto por equipas lidera-
das por médicos. Para isso existem as Comissões 
de Farmácia que dão pareceres nesse sentido. Não 
conheço a realidade do Hospital de S. João, mas 
estamos a falar de uma Instituição responsável que 
decerto não vai cortar medicamentos indispensá-
veis aos seus doentes.

Luís Manuel 
Estrela do 

Carmo Mon-
teiro nasceu 
na freguesia 
de S. Julião, 
em Setúbal, 
a 20 de Maio 
de 1955, mas 

foi no Porto que completou o liceu 
(na Escola Alexandre Herculano), 
e concluiu o curso na Faculdade de 
Medicina da UP. Depois do Porto, 
partiu para Guimarães, no hospital 
distrital e no Centro de Saúde de 
Taipas, onde iniciou o Internato 
Geral de Policlínica. Em 1981 é 
colocado no Serviço Médico à Peri-
feria, exactamente no concelho de 
Guimarães. 

O regresso à Invicta fez-se dois 
anos mais tarde, quando em Ja-
neiro de 1983 iniciou o internato 
de especialidade de Cirurgia Ge-
ral no Hospital de Santo António. 

Do currículo profissional constam 
ainda a passagem como assistente 
convidado da cadeira de Patologia 
Cirúrgica do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), 
ou a colaboração como docente nos 
cursos de reciclagem para clínicos 
gerais, organizados pelo Instituto 
de Clínica Geral da Região Norte. 

Depois de alguns anos a trabalhar 
no Hospital de Santo António, em 
1991, Luís Monteiro pede trans-
ferência para o Hospital de Ma-
tosinhos, o actual Hospital Pedro 
Hispano, para exercer funções de 
Especialista de Cirurgia Geral. 
Aqui, foi chefe de equipa de Ur-
gência e orientador de internos de 
Especialidade de Cirurgia Geral 
e de internos da Especialidade de 
Medicina Familiar em estágio. Du-
rante este período, foi co-autor do 
Plano de Humanização dos Cuida-
dos de Saúde Hospitalares, docu-
mento realizado na dependência 

do Ministério da Saúde, apresen-
tado em sessão pública em Lisboa 
em 1992.

A chegada ao Hospital da Prelada, 
onde hoje se mantém, aconteceu 
em 1994, altura em que foi con-
vidado pela administração desta 
unidade hospitalar para a instala-
ção do novo Serviço de Cirurgia 
Geral. Doze anos mais tarde, em 
2006, foi nomeado para o Conse-
lho de Administração do Hospital 
da Prelada, mantendo actualmente 
o cargo de vogal.

Para além do trabalho hospitalar, 
continua a colaborar como vo-
luntário em equipas multidisci-
plinares, nomeadamente na área 
da Educação para a Saúde, tendo 
vindo a apresentar comunicações 
relativas ao Rastreio e Diagnóstico 
Precoce do Cancro da Mama. 

SE EU FOSSE MINISTRO DA SAÚDE... 
RODEAVA-ME DE GENTE COMPETENTE E INSERIDA NO TERRENO.

CASA DO MÉDICO DEVE ESTAR 
ABERTA A TODA A SOCIEDADE

Como avalia a forma como a Ordem dos Médicos 
tem gerido a questão das carreiras médicas? O 
bastonário Pedro Nunes considera que as car-
reiras laborais são matéria dos sindicatos. Con-
corda?
A Ordem dos Médicos deve contribuir para tudo 
o que se relaciona com a definição da estrutura, 
modo de acesso, requisitos de formação e graus 
da carreira. Todos estes itens são da sua exclusiva 
competência. Cabe aos sindicatos a negociação das 
condições laborais associadas ao modelo e estrutura 
das carreiras.

Para além das questões de carácter político, a 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos tem-se afirmado como um pólo cultural, em 
diversos tipos de eventos. Tem de haver uma 
preocupação de aproximar os médicos daquela 
que é a sua casa?
Temos no nosso programa um capítulo dedicado à 
Casa do Médico, sublinhando o seu papel funda-
mental na aproximação científica, cultural e afec-
tiva de todos os médicos e dos seus familiares. Mas 
porque sabemos que a cultura é um bem universal, 
consideramos que a Casa do Médico deve também 
estar aberta a toda a Sociedade pelo que vamos pug-
nar por parcerias com outras instituições da cultura 
com prestígio no Norte, para a realização de uma 
programação diversificada e que seja interessante. ■



NOME: Fátima Ramos 
IDADE: 52 anos
NATURALIDADE: Felgueiras, 
Moncorvo - Bragança
ESPECIALIDADE: Medicina Geral 
e Familiar
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A PALAVRA AOS 
CABEÇAS-DE-LISTA 
AOS CONSELHOS DISTRITAIS 

1.  QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO DISTRITO, QUER AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRESTADOS À POPULAÇÃO, QUER AO NÍVEL DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS MÉDICOS?

2.  QUAIS SÃO AS SUAS PRINCIPAIS PROPOSTAS PARA O DISTRITO?

CONSELHO DISTRITAL
DE BRAGANÇA

NOME: Joana Moura
IDADE: 61 anos
NATURALIDADE: Cabo Verde
ESPECIALIDADE: Pediatria e 
Imunoalergologia

CONSELHO DISTRITAL
DE VIANA DO 
CASTELO

1. Nos cuidados prestados à população, encontra-
mos dificuldades na acessibilidade dos utentes às 
consultas dos Centros de Saúde e Consultas das 
Especialidades Hospitalares, uma vez que estamos 
num distrito com pequena densidade populacio-
nal, mas com grande dispersão pela extensa área 
geográfica, não dispondo de meios de transporte 
adequados. Por outro lado, inexistência de algu-
mas especialidades médicas a nível do distrito, o 
que obriga a grandes deslocações para consultas, 
realização de exames subsidiários e realização de 
algumas terapêuticas. Temos ainda listas de utentes 
muito grandes, atrasando o tempo médio de espera 
de consulta para alguns médicos dos Centros de 

Saúde, e uma popula-
ção envelhecida, com 
consequente necessi-
dade de mais consul-
tas e recurso a meios 
de diagnóstico e trata-
mento. Por fim, o pro-
blema do encerramento 
dos SAP. Relativamente 
às condições de traba-
lho dos médicos, existe 
uma instabilidade ac-

tual quer dos médicos dos Centros de Saúde (pela 
possível reestruturação dos Centros de Saúde em 
Agrupamentos dos Centros de Saúde), quer dos 
médicos hospitalares (pela reorganização dos ser-
viços, motivada pela integração dos hospitais do 
distrito no CHNE). Há ainda o problema do peso 
da interioridade .
 
2. As propostas que temos passam pela criação da 
Casa do Médico no Distrito, pela descentralização 
das actividades da Ordem dos Médicos, nomeada-
mente do Conselho Regional Norte, pela criação de 
incentivos para a fixação de jovens médicos no Dis-
trito, por iniciativas de Formação Médica (Ética Mé-
dica, Código Deontológico...) a nível Distrital e pela 
normalização de procedimentos de articulação. 

1. Um dos problemas que afecta o distrito de Viana 
do Castelo prende-se com o reduzido número de 
médicos, especialmente de Medicina Geral e Fa-
miliar e de algumas especialidades hospitalares, 
nomeadamente Ginecologia/Obstetrícia, Oftalmo-
logia, Otorrinolaringologia e Anestesiologia. Temos 
ainda deficientes instalações do Serviço de Urgência 
do Hospital de Ponte de Lima e do Centro de Saúde 



NOME: Pedro Koch
IDADE: 51 anos
NATURALIDADE: Matosinhos
ESPECIALIDADE: Cirurgia Geral
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de Viana do Castelo e uma reestruturação defi-
ciente dos Serviços de Urgência e do transporte 
de doentes e acidentados. Outros problemas que 
são de âmbito geral estão relacionados com as car-
reiras médicas, dificuldade de acesso à formação 
contínua, eventual aplicação da lei de mobilidade 
na função pública, sistema de avaliação profis-
sional. A instabilidade profissional e o trabalho 
precário dos jovens médicos afectam a segurança e 
a qualidade do exercício profissional podendo ser 
um factor perturbador da relação médico-doente.

2. Além de pugnar pela resolução dos problemas 
acima citados, no exercício das funções de presi-
dente do Conselho Distrital da Ordem dos Médi-
cos, proponho-me a dotar o Distrito Médico de 
uma sede digna e capaz de prestar todos os servi-
ços da Ordem aos médicos, com meios suficientes 
para organizar e dinamizar o regular intercâmbio 
entre a classe e os seus dirigentes; promover a ex-
celência técnica e defender a autonomia profissio-
nal dos Médicos; exigir o rigoroso cumprimento 
da ética médica e o absoluto respeito dos direitos 
dos doentes; representar os médicos junto das 
instituições públicas e privadas do distrito, desen-
cadeando os apoios da Ordem dos Médicos nas 
situações conflituais; incentivar a qualidade do 
ensino médico e da formação pós-graduada, exi-
gindo condições para a formação contínua em to-
dos os graus das carreiras médicas; promover reu-
niões regulares, de carácter profissional, cultural 
e de convívio, em todos os concelhos do distrito; 
desenvolver uma rede de delegados do Distrito 
Médico em todas as unidades de saúde, promo-
vendo uma auscultação permanente da classe mé-
dica e difundindo informações actualizadas das 
actividades da Ordem; reactivar a publicação da 
revista “Arquivo Médico de Viana do Castelo”; 
criar um Sítio na Internet e garantir um sistema 
de informação e esclarecimento permanente por 
correio electrónico; estimular o relacionamento 

com os outros gru-
pos profissionais da 
Saúde e com os órgãos 
distritais das outras 
Ordens; dar voz aos 
Médicos do distrito 
de Viana do Castelo 
nos órgãos regionais 
e nacionais da Ordem 
dos Médicos.

1. Foi estabelecido anteriormente um acordo com o 
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos tendente à obtenção de autonomia financeira, 
de forma a permitir o desenvolvimento sustentado 
de acções da Secção Distrital de Braga, que se tradu-
ziu no envio para o Conselho Distrital de Braga de 
25 por cento da quotização referente aos Médicos 
do Distrito Médico de Braga. Como este acordo foi 
suspenso pelo actual Conselho Regional em Janeiro 
2005 a sua reposição será fundamental. Encontra-se 
ainda por concretizar a aquisição de um Auditório 
anexo à Sede actual, conforme objectivo delineado 
pelo Conselho Distrital de Braga e pelo Conselho 
Regional do Norte em anterior programa de candi-
datura, que esperamos seja uma realidade, de forma 
a permitir que as acções de carácter científico, cul-
tural e sócio-profissional para grandes audiências, 
se possam realizar no espaço físico da Sede Distri-
tal. Foi desencadeada no Distrito Médico de Braga 
a eleição de delegados da Ordem dos Médicos nos 
locais de trabalho (Hospitais e Centros de Saúde), 
tendo neste momento a Ordem dos Médicos uma 
rede de representantes implementada no Distrito 
que nunca foi ouvida durante este último triénio. 
Será um hábito no futuro.

2. Os meus objectivos para o triénio 2008/2010 
são: a abertura de um Gabinete de Apoio Jurídico 
na Secção Distrital de Braga; assinaturas on-line 
de Revistas Médicas com possibilidade de consulta 
directa; criação de Página da Secção Distrital de 
Braga na Internet; promoção de recepção anual aos 
médicos internos que iniciem a sua formação em 
estabelecimentos de saúde do Distrito Médico de 
Braga; instituição do prémio Ordem dos Médicos 
– Secção Distrital de Braga, a atribuir anualmente 

ao aluno finalista do 
curso de Medicina da 
Escola de Ciências de 
Saúde da Universidade 
do Minho com melhor 
média de curso – início 
em 2007; desenvolver o 
relacionamento com o 
Núcleo de Estudantes 
de Medicina da Uni-
versidade do Minho e 
aprofundar o âmbito de 

CONSELHO DISTRITAL
DE BRAGA
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cooperação mútua; promoção e divulgação de acti-
vidades culturais de artistas médicos; dinamizar ac-
tividades relacionadas com a vertente humanista da 
profissão médica em colaboração com instituições 
especializadas em diferentes áreas, nomeadamente 
das artes, filosofia, antropologia, sociologia e direito 
médico; em articulação com os delegados da Ordem 
dos Médicos, promover visitas com periodicidade 
regular aos diferentes Centros de Saúde e Hospi-
tais, tendo em vista uma inter-relação mais profícua 
entre a Ordem e os Médicos; implementação de 
medidas de apoio por parte do Conselho Distrital 
tendentes a facilitar a todos os médicos do Distrito 
de Braga seguros de responsabilidade profissional e 
seguros de saúde. Muitos destes objectivos, já pro-
postos anteriormente, continuam actuais pela inac-
tividade do actual Conselho Distrital.

NOME: Maria Eufémia Reis 
Martins Ribeiro
IDADE: 54 anos
NATURALIDADE: Barcelos
ESPECIALIDADE: Chefe de Ser-
viço de Ginecologia e Obstetrí-
cia; Especialista em Genética 

Médica pela Ordem dos Médicos; Médica Legista 
e com a competência em Gestão em Saúde pela 
Ordem dos Médicos.

CONSELHO DISTRITAL
DE VILA REAL

1. No que se refere aos problemas de cuidados de 
saúde prestados à população, Vila Real tem fichei-
ros clínicos com sobrecarga de utentes e gestão 
complexa de recursos com consequente consumo 

excessivo de consultas 
e exames subsidiários, 
bem como sobrecarga 
médica e listas de es-
pera “fantasmas”. Há 
utentes prejudicados 
que necessitam de con-
sulta médica e têm um 
acesso difícil, em con-
trapartida há 13 por 
cento dos utentes que 
faltam sem justificar e 

não sendo por isso penalizados. Por outro lado, a 
acessibilidade dos doentes às consultas ainda é um 
problema (falta de meios de transporte em especial 
fora da época escolar). No que se refere às condições 
de trabalho dos médicos, há problemas médicos e 
de utentes consequência da recente integração dos 
hospitais de Chaves e de Lamego, pela indefinição 
que persiste nas carreiras médicas e organização 
dos serviços, bem como pela proposta de criação 
dos Agrupamentos dos Centros de Saúde prevista 
na recente reestruturação dos Cuidados de Saúde 
Primários, carregada de indefinições, nomeada-
mente em relação ao futuros dos SAP. A articulação 
entre os Cuidados Primários e os Cuidados Dife-
renciados, implicaria adequação dos protocolos clí-
nicos actualizados e adaptados à realidade que se 
desconhece. Há claramente um afastamento do mé-
dico na gestão e organização dos serviços com pre-
juízo para a qualidade dos mesmos. Actualmente, 
há uma valorização excessiva da quantidade em 
detrimento da qualidade. A insatisfação do médico 
é uma realidade. 

2. A valorização da relação médico-doente é pedra 
basilar da nossa candidatura. Pretendemos normali-
zar procedimentos de articulação entre os Cuidados 
Primários e os Cuidados Diferenciados e valorizar o 
papel do médico na gestão dos Serviços de Saúde. 
As mudanças só se concretizam se os intervenientes 
tiveram um papel activo. Somos pela mudança mas 
exigimos ser ouvidos. A Casa do Médico no dis-
trito vai-nos aproximar e será um local aglutinador, 
permitindo a reflexão e discussão de problemas 
comuns tendo em vista a melhoria dos cuidados 
aos utentes e maior satisfação dos profissionais. Há 
duas vertentes: a de formação e convívio. Alguns 
dos temas urgentes a debater prendem-se com a re-
visão do código deontológico, as carreiras médicas, 
o papel dos colégios da especialidade, a ética e o 
direito, estatuto do objector de consciência, consen-
timento informado, entre outros. ■
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« FOI A PESSOA QUE TEVE 
A HOMBRIDADE DE 
CRIAR O SNS»

PRÉMIO CORINO 
DE ANDRADE 
2007 ATRIBUÍDO 
A ANTÓNIO 
ARNAUT

Foi um dos fundadores do PS e do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS). Por esta última razão, a 
classe médica decidiu reconhecer o contributo de 
António Arnaut na melhoria da saúde em Portugal 
e no passado dia 18 de Outubro atribuiu-lhe o Pré-
mio Corino de Andrade, uma iniciativa da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SR-
NOM). O júri decidiu atribuir o galardão deste ano 
a António Arnaut por ter sido a pessoa que “teve a 
hombridade de criar o SNS”, justificou José Pedro 

Moreira da Silva, confessando a sua preferência 
pelo nome do antigo ministro dos Assuntos Sociais, 
na altura da escolha. 
Para o presidente do Conselho Regional do Norte, a 
distinção com o Prémio Corino de Andrade assume 
especial relevo quando “estão em curso alterações 
significativas do SNS”. Nomeadamente, criticou, 
“algumas medidas implementadas pelo Governo 
que visam aniquilar o SNS”. “Os ajustes necessários 
ao sistema, não podem servir para o destruir”, aler-
tou ainda.
Ausentes da cerimónia de entrega do prémio, o an-
tigo bastonário da Ordem dos Médicos Santana 
Maia e o candidato a bastonário da Ordem dos Mé-
dicos Miguel Leão enviaram missivas de felicitações. 
“Não posso, nem quero deixar de me regozijar com 
esta atribuição, pelo que ela representa de reconhe-
cimento da Ordem dos Médicos em relação a uma 
personalidade que ficará para sempre ligada à cria-
ção do SNS, marco histórico no progresso da polí-
tica de saúde em Portugal”, escreveu Santana Maia.

AQUELE QUE É CONSIDE-

RADO O “PAI” DO SERVIÇO 

NACIONAL DE SAÚDE, AN-

TÓNIO ARNAUT, FOI DIS-

TINGUIDO PELA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA 

ORDEM DOS MÉDICOS 

COM O PRÉMIO CORINO DE 

ANDRADE 2007. UMA ESCO-

LHA QUE JOSÉ PEDRO MO-

REIRA DA SILVA ASSUMIU 

TER SIDO “SIMBÓLICA”, NUMA ALTURA EM 

QUE MUITAS DAS MEDIDAS IMPLEMENTA-

DAS PELO GOVERNO VISAM “ANIQUILAR” 

O SNS, ACUSOU.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

ARNAUT 
APOIA LEÃO
Já Miguel Leão, a quem mais tarde António Arnaut 
retribuiria manifestando publicamente o desejo “de 
o ver como bastonário da Ordem dos Médicos”, 
classificou de “oportuno” o tributo ao “pai” do SNS. 
É que, condenou, “alguns, influenciados pelas fú-
rias da moda, investem numa estratégia onde a qua-
dratura do círculo se vai estabelecendo: destruindo 
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o SNS, acabando com as carreiras médicas, criando 
excedentes de jovens médicos e despedindo os me-
nos jovens”. Ataques que, na opinião de Miguel 
Leão, acabam por acontecer todos os dias: “À se-
gunda-feira justifica-se a marcação de ponto por 
impressão digital com o argumento da produtivi-
dade, ou melhor, com a insinuação de que os médi-
cos não cumprem os seus deveres. À terça, justifica-
se a mesma medida com o argumento de que mais 
médicos poderão exercer medicina privada, graças 
à redução do horário hospitalar. À quarta, exalta-
se a gravidade das listas de espera nos hospitais 
do SNS, olvidando que no dia anterior se preten-
dia, com o método do ponto por impressão digital, 
reduzir a actividade hospitalar pública. À quinta, 
defende-se, desde logo esquecendo os argumentos 
das vésperas, a criação de excedentes médicos, se-
guramente para os colocar em situação de instabili-

dade profissional e sem carreiras médicas. À sexta, 
constata-se que umas centenas de médicos abando-
naram o SNS e que é necessário contratar serviços 
externos para resolver as mesmas listas de espera 
que, hipoteticamente, terão resultado da falta de 
marcação de ponto e da falta de produtividade, por 
vezes, com os mesmos médicos que eram acusados 
de as causar quando exerciam funções no SNS”.

ACEITEI PORQUE 
PENSO QUE MEREÇO

Criado em 2002, com a finalidade de “preservar e 
invocar a figura de médico e cientista” de Corino de 
Andrade, o prémio destina-se a galardoar pessoas 
singulares ou colectivas que se tenham notabilizado 
pela prestação de serviços relevantes à Medicina 
e aos médicos portugueses. Ainda, segundo o re-
gulamento, no caso dos premiados serem pessoas 
singulares, serão obrigatoriamente não médicas.
António Arnaut recebeu o galardão com sentido 
de honra, gratificado pelos médicos, representados 
pela SRNOM, “terem reconhecido este advogado da 
província que esteve para ser ministro da Justiça, 
mas que acabou nomeado ministro dos Assuntos 
Sociais, porque ninguém mais aceitou o cargo”, re-
cordou. Mas o socialista reconheceu que aceitou 
este prémio “porque penso que o mereço”.
Os últimos anos de António Arnaut têm sido passa-
dos, exactamente, a defender o SNS, a tal ponto que 
se considera mesmo “o seu advogado”. “Fui agora, 
por força das circunstâncias, advogado do SNS 
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contra aqueles que o querem destruir”, lamentou, 
defendendo um pacto entre todos os partidos relati-
vamente ao sector. A igualdade na saúde, advogou, 
“faz parte da dignidade humana e o Estado não se 
pode alienar das suas responsabilidades”. No final 
da cerimónia, o fundador do PS aceitou responder a 
algumas perguntas.

QUATRO 
PERGUNTAS A 
ANTÓNIO ARNAUT:

A DEFESA DO SNS É 
UMA CAUSA NACIONAL, 
NÃO É UMA CAUSA 
PARTIDÁRIA

(nortemédico) – Sente-se o advogado de defesa do 
Serviço Nacional de Saúde?
(António Arnaut) – O advogado defende as cau-
sas e esta é uma causa pela qual vale a pena sa-
crificarmo-nos. Tenho defendido o SNS por uma 
questão de princípio, de razões cívicas e não por 
razões políticas. Toda a gente defende o SNS e es-
tou plenamente convencido de que o ministro da 
Saúde, Correia de Campos, também o faz, embora 
com algumas medidas que, aparentemente, possam 
levar a pensar o contrário. A defesa 
do SNS é uma causa nacional, não 
é uma causa partidária. Trata-se de 
um imperativo constitucional e mo-
ral. É preciso que os portugueses te-
nham acesso aos cuidados de saúde 
em igualdade de circunstâncias, in-
dependentemente da sua situação 
económica e social. 

Que outras medidas estava à es-
pera que este Governo tomasse?
Estava à espera que não fechasse 
tantos estabelecimentos de saúde. 
Embora o Governo justifique com 
razões económicas, a economia é 

uma desculpa para coisas que não se querem fazer. 
Já o disse várias vezes que o ministro tem razões em 
muitas coisas, mas falta-lhe sensibilidade social. Eu 
não fecharia tantas maternidades, tantos postos de 
serviço de atendimento permanente. Há uma filoso-
fia de econometria nas medidas do Governo. É claro 
que o défice conta e que é necessário ter cuidado 
com os gastos, porque há desperdício no SNS. Mas 
é preciso aprofundar o SNS e não privar as popula-
ções de a ele poderem recorrer, como acontece em 
diversos casos. As pessoas que se levantam por este 
país fora em manifestações sentem a falta de uma 
conquista que tinham obtido e que agora lhes foi 
retirada. Estou em crer que o ministro e o Governo 
vão repensar. O PS tem muitas responsabilidades 
históricas. Eu era ministro quando foi criado o SNS, 
mas, no fundo, isto é uma lei do PS. Portanto, com-
pete ao PS defendê-la. 

A DIREITA NUNCA FEZ 
TÃO MAL AO SNS COMO 
ESTE GOVERNO

O fim das carreiras médicas é também, na sua 
opinião, um grave problema?
O SNS não pode viver à base de tarefeiros, de con-
tratados individuais. Isso é a negação do serviço 
público. O SNS é suficientemente importante para 
merecer uma carreira profissional. Em 1961, os 
médicos conquistaram as carreiras médicas, depois 
de muita luta. Não podem agora ser destruídas e, de 
facto, interrogo-me sobre qual o objectivo do mi-
nistro. Se ele tem alguns objectivos, eles não estão 
claramente definidos. Eu gostaria que estivessem. 

Correia de Campos está a usar os mesmos artifí-
cios da direita?
A direita nunca fez tão mal ao SNS como este Go-
verno, supostamente de esquerda e de inspiração 
socialista. Nem a direita teria coragem para tomar 
algumas medidas que este Governo tem tomado, 
nem o PS se estivesse na oposição deixava. Isto é 
um paradoxo. Sinto-me gratificado pela SRNOM 
ter reconhecido que o SNS foi uma grande reforma 
nacional ao serviço da comunidade. ■
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ENTRE 19 E 27 DE OUTUBRO, DECORREU 

NAS INTALAÇÕES DO CENTRO DE CULTURA 

E CONGRESSOS A SEGUNDA EDIÇÃO DO 

CURSO «GESTÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGI-

CAS NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE», UMA 

ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL 

DO NORTE EM COLABORAÇÃO COM O 

ECONOMISTA MÁRIO JORGE CARVALHO. 

FACE AO GRANDE INTERESSE DEMONS-

TRADO POR ESTA INICIATIVA, ANTECIPAM-

SE NOVAS EDIÇÕES.

O Curso está acreditado pelo Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos e dirige-se prefe-
rencialmente aos médicos com mais de 35 anos de 
idade que pretendam obter formação complementar 
em alta direcção em gestão estratégica. 
Estruturado em dois módulos, «Gestão Estratégica 
Aplicada às Unidades Autónomas de Serviço e Ges-
tão Hospitalares» e «Avaliação de Desempenho das 
Unidades Autónomas de Serviço e Gestão Hospi-
talares» (ver programa completo em www.norte-
medico.pt), o Curso é ministrado nas instalações 
do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM em 
dois fi ns-de-semana consecutivos.
Benefi ciando do apoio fi nanceiro de laboratórios 
farmacêuticos, que avaliaram muito positivamente 
a iniciativa e os seus objectivos, a inscrição indi-
vidual tem o valor simbólico de € 150 (cento e 
cinquenta euros). O limite máximo de inscrições 
em cada edição do Curso está limitado a 25 forman-
dos. As inscrições devem ser feitas directamente 
no Secretariado do Conselho Regional do Norte da 
OM. À medida que houver um número de inscritos 
que o justifi que, serão promovidas novas edições. ■

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografi a António Pinto

INICIATIVA DO CRNOM 
É JÁ UM SUCESSO 
CONSOLIDADO

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos, em colaboração com o Dr. Mário Jorge Car-
valho, economista, docente universitário e adminis-
trador de empresas, tem vindo a realizar um Curso 
de Formação sob o tema “Gestão das Unidades Es-
tratégicas nas Organizações de Saúde”. 

NOTÍCIAS
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sado dia 23 de Outubro no Centro de Cultura e 
Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, que ajudará a perpetuar o nome do 
patologista, quer através da instituição de dois pré-
mios anuais, quer através da atribuição de bolsas de 
investigação. Segundo explicou José Manuel Morais 
à revista Nortemédico, a partir de 2008, a Funda-
ção irá distinguir o melhor aluno da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto (FMUP) da dis-
ciplina de Imunologia e o melhor aluno do Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da 
disciplina de Genética. Em 2009, “os prémios serão 
atribuídos ao melhor aluno da disciplina de Imuno-
logia do ICBAS e ao melhor aluno da disciplina de 
Genética da FMUP”, refere, adiantando que o galar-
dão tem um valor pecuniário de 2500 euros.

INSTITUIÇÃO VAI PREMIAR 
MELHORES ALUNOS DE GENÉTICA 

E IMUNOLOGIA E APOIAR 
INVESTIGADORES

FUNDAÇÃO 
PERPETUA NOME DO 
PROF. ERNESTO MORAIS

JÁ FOI CONSTITUÍDA A FUNDAÇÃO PROF. ER-

NESTO MORAIS, UMA FORMA DE PERPETUAR 

O NOME E O LEGADO DO PATOLOGISTA. JÁ A 

PARTIR DO PRÓXIMO ANO, A FUNDAÇÃO PAS-

SARÁ A PREMIAR OS MELHORES ALUNOS DAS 

DISCIPLINAS DE GENÉTICA E IMUNOLOGIA DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DO PORTO E DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALA-

ZAR E A ATRIBUIR BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO.

“Esta é uma forma de home-
nagem ao legado que o Prof. 
Ernesto Morais deixou e a pri-
meira manifestação pública de 
apreço a quem a Medicina tanto 
agradece”. Foi desta forma que 
José Manuel Morais, médico e 
filho do patologista, explicou as 
razões que estiveram na origem 
da criação da Fundação Prof. 
Ernesto Morais. 
Apresentando a nova institui-
ção, José Manuel Morais não es-
conde a “mágoa” por ainda não ter visto o trabalho 
do pai ser devidamente reconhecido. Por isso, o 
facto de ter sido o instituidor da Fundação. “Er-
nesto Morais revolucionou em termos de ensino e 
lamento que nunca ninguém se tenha interessado 
em reconhecê-lo”, confessou.
Assim nasceu a ideia de criar a Fundação Prof. Er-
nesto Morais, apresentada publicamente no pas-
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BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO

A par dos prémios, a Fundação Prof. Ernesto Mo-
rais passará ainda a apoiar os investigadores. Para 
avaliar as candidaturas às bolsas de investigação, 
foi criada uma Comissão Científica, composta pelos 

elementos residentes da fundação Ma-
nuel Sobrinho Simões e Nobre Men-
donça, pelos representantes da FMUP 
Deolinda Lima e Henrique Pinto Bar-
ros, pelos representantes do ICBAS 
Carlos Lopes e Jorge Sequeiros e pelo 
médico responsável pela comissão ad-
ministrativa, Armando Mendes. 
A Fundação Prof. Ernesto Morais irá 
sobreviver com uma verba de patri-
mónio próprio, bem como de acti-
vidades que possa vir a desenvolver 
para recolha de fundos. Além disso, 

salienta José Manuel Morais, “estamos recepti-
vos a todos os que queiram colaborar com a Fun-
dação, através da Lei do Mecenato, pois quanto 
mais verbas a Fundação tiver disponíveis, maior 
pode ser o apoio em bolsas de investigação”. 
A Fundação tem como presidente o coronel Hen-
rique Morais e vice-presidente Ernesto Teixeira de 
Morais, ambos filhos de Prof. Ernesto Morais. ■



27

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

III encontro…

OPORTUNIDADE PARA 
ESCLARECER ALGUMAS 
DÚVIDAS

Num ambiente informal e descontraído, os médicos 
voltaram a debater a proposta de reconfiguração dos 
Centros de Saúde e todos os problemas inerentes a 
esta reforma, designadamente as questões relaciona-
das com os atrasos na implementação das Unidades 
de Saúde Familiar ou o futuro dos clínicos que não 
adiram ao novo modelo. “Esta é uma oportunidade 
que os médicos têm de levantar as suas dúvidas, 
discuti-las com os colegas e até esclarecê-las com a 
jurista Inês Folhadela”, explica Fátima Oliveira, do 

Conselho Regional do Norte e 
mentora do evento. 
Depois da primeira iniciativa, 
«Chá em Família» vai já no ter-
ceiro encontro, demonstrando 
que “os médicos estão recepti-
vos a este tipo de desafios”. Um 
feedback importante, realça 
Fátima Oliveira, uma vez que 
“é fundamental que os médicos 
estejam envolvidos nas ques-
tões que lhes dizem directa-
mente respeito”, de forma a que 
“haja uma consciencialização 
colectiva e espírito de grupo”. 
Ora é exactamente esse o ob-
jectivo de «Chá em Família», 
um espaço aberto a todos os 
médicos de Medicina Geral e 
Familiar, com vista à discus-
são de opiniões e recolha de 
informações sobre a reforma 
que está a ser levada a cabo 
pelo Governo nos Cuidados de 
Saúde Primários. ■

PROBLEMAS DOS MÉDICOS 
DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR 
NA ORDEM DO DIA

FOI MAIS UM ENCONTRO «CHÁ EM FAMÍ-

LIA». O ESPAÇO DE DISCUSSÃO E TROCA DE 

IDEIAS ENTRE OS MÉDICOS DE MEDICINA 

GERAL E FAMILIAR E A JURISTA INÊS FOLHA-

DELA TEM VINDO A MARCAR PRESENÇA 

NOS SERÕES PROMOVIDOS PELA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS. O ÚLTIMO DECORREU NO PASSADO 

DIA 14 DE NOVEMBRO, DESTA VEZ COM OS 

SABORES DAS CASTANHAS À MISTURA.

NOTÍCIAS



UM NOVO 
ESPAÇO, À SUA 
ESPERA
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NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 
DA ORDEM DOS MÉDICOS…



Um bar tipicamente «english» e um restaurante 
“clássico contemporâneo”, são as expressões utili-
zadas pelos decoradores Cláudia Neto Alves e Pedro 
Cruz para descrever os ambientes criados. Depois 
de alguns meses de obras, o bar e restaurante da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) reabriu no passado dia 9 de Novembro, 

numa festa que juntou 
vários convidados.
O papel palhinha colo-
cado nas paredes, a ilu-
minação intimista e o 
mobiliário wengué dão 
o toque de modernidade 
necessário ao espaço. 
“Praticamente todos os 
colegas consideravam que 
o restaurante necessitava 
de uma remodelação. Tí-
nhamos uma decoração 
antiga, com cerca de 20 
anos, ainda com cadeiras 
de bambu”, recorda Ma-

nuela Dias, do Conselho Regional do Norte. Ao 
mesmo tempo, tentou tornar-se o espaço polivalente 
e funcional, por isso abriu-se uma porta para a sala 
de conferências em frente ao restaurante, permi-
tindo uma melhor circulação entre os dois espaços e 
a possibilidade do restaurante dar apoio a uma sala 
maior. Simultaneamente, as janelas da sala de confe-
rência deram lugar a portas, abrindo o acesso ao jar-
dim romântico que caracteriza a sede da SRNOM. 
Condições criadas para as mais variadas ocasiões: 
um jantar romântico, de família ou até de negócios. 

UM ESPAÇO MODERNO 

E CONFORTÁVEL, PARA 

QUE OS MÉDICOS SE POSSAM SENTIR EM 

CASA. O BAR E RESTAURANTE DA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS JÁ REABRIRAM, COM UMA NOVA DE-

CORAÇÃO E UMA NOVA ÁREA DE APOIO A 

EVENTOS DE MAIOR DIMENSÃO. AGORA, SÓ 

FALTA MESMO A SUA VISITA!

RESTAURANTE 
DA SRNOM INAUGURADO
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ESPAÇO 
ACOLHEDOR

A requalificação des-
tes espaços de lazer e 
convívio era uma ne-
cessidade sentida há 
já algum tempo, como 
explicou à Nortemé-
dico Marlene Lemos, 
do Conselho Regional 
do Norte. “Desde o 
início deste mandato 
que iniciámos um 
conjunto de obras de 
requalificação no pa-
trimónio edificado da 

SRNOM. A zona do restaurante era um dos espaços 
que necessitava de melhorias. Queremos que os 
colegas se sintam satisfeitos naquela que também 
é a sua casa”, justifica, mostrando-se visivelmente 
satisfeita com o resultado final: “Já fui abordada por 
vários colegas que me perguntaram quando é que 
podiam vir jantar ou almoçar. É um sinal de que 
gostaram”.
Igualmente importante, salientou também Manuela 
Dias, foi a intervenção na parte da cozinha, onde se 
fizeram vários melhoramentos. “Quanto melhor for 
a qualidade que se oferece, certamente que chamará 
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e atrairá muitos mais colegas”, advoga. Neste con-
texto, enfatiza, “acho que conseguimos um espaço 
muito acolhedor e de muito fácil manutenção, o que 
é bastante importante”. 

MODERNIDADE E
CONFORTO

Responsáveis pela concepção do projecto de deco-
ração, Cláudia Neto Alves e Pedro Cruz mostravam-
se bastante satisfeitos com o resultado final. A ideia, 
explicaram à Nortemédico, “foi conciliar a moder-
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nidade com o conforto, uma vez que o restaurante 
faz parte de uma casa, que é a Casa do Médico”. Por 
isso também, a especial atenção com a luz, tendo 
em vista “criar um ambiente intimista”, juntamente 
com as cortinas sóbrias e elegantes colocadas nas 
janelas.

terísticas de contemporaneidade à sala”, referem os 
dois decoradores, do gabinete de design Blackspray.
Paralelamente às modificações introduzidas, o bar 
e restaurante da SRNOM ganhou ainda um novo 
concessionário que, assim, assume e exploração do 
espaço. Mas este é, contudo, um regresso. Francisco 
Mendes voltou a assumir o leme do equipamento, 
prometendo responder à exigência dos clientes. 
“Vamos tentar que as pessoas se sintam bem neste 
espaço. Sabemos que os médicos são exigentes e, 
por isso, estamos preparados para corresponder às 
expectativas”, prometeu no dia da inauguração.
Agora, só falta mesmo a sua visita. ■

NOVO CONCESSIONÁRIO

Já na sala de conferências, a preocupação foi realçar 
a beleza da estrutura já existente. Neste espaço, 
mais uma vez, “a iluminação e as cortinas dão carac-



NOME: Luís Almeida
IDADE: 46 anos
NACIONALIDADE: Portuguesa

Natural de Arouca, é licenciado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
Desde a conclusão da licenciatura, em 1985, tem de-
senvolvido a sua carreira na Indústria Farmacêutica. 
Possui a especialidade em Medicina Farmacêutica 
pela Faculty of Pharmaceutical Medicine do Royal 
College of Physicians, Inglaterra.

DIRECTOR-ADJUNTO

À VOLTA 
DAS MOLÉCULAS
A vida dos investigadores do Centro de I&D dos 
Laboratórios Bial gira em torno de novas moléculas, 
do seu estudo, muito embora milhares delas aca-
bem por ir direitinhas para o “caixote do lixo”. Não 
é, por isso, surpreendente que o entusiasmo seja re-
dobrado quando se consegue fazer vingar uma nova 
entidade química. Até hoje, a Bial conseguiu paten-
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tear seis entre mais de dez mil novas 
moléculas sintetizadas, mas todos 
os dias espera encontrar a chave de 
novas soluções terapêuticas. É neste 
princípio que Luís Almeida justifi ca 
por que, um dia, resolveu optar pela 
carreira de investigador, em vez de 
exercer medicina. “O paradigma do 
médico é observar e tratar doentes. 
Mas aqueles que querem entender 
que o estudo dos novos medicamen-
tos também tem uma rerlação muito 
directa com o bem-estar do doente, 
então podem abraçar esta carreira”, 
incentiva o director-adjunto do Cen-
tro de I&D. Luís Almeida considera 
mesmo que esta profissão pode 
até ser “mais eclética” que a de um 

médico clínico. E justifi ca: “Em primeiro lugar, o 
desafi o à superação é permanente, porque não há  
limitação no conhecimento científi co, pois o que 
se desconhece é sempre mais do que se conhece. 
Por outro lado, esta tende a ser uma actividade que 
se faz num ambiente muito organizado, com vista 
a concretizar objectivos muito concretos, o que 
também pode ser muito estimulante. Finalmente, 
proporciona uma diversidade de oportunidades de 
conhecer realidades muito diversas, pois as ligações 
e parcerias que estabelecemos com instituições de 
outros países pode dar uma visão mais abrangente 
da realidade global”.

OS ENSAIOS 

A verdade é que depois de identifi cada uma nova 
molécula com potencial, ainda existe um percurso 
muito longo a percorrer. A investigação de um novo 
medicamento é um processo que, em média, de-
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mora 12/13 anos, desde a respectiva identificação 
até à data de colocação no mercado.
A investigação industrial de um novo medicamento 
visa obter informação completa sobre três grandes 
áreas: caracterização química e farmacêutica (qua-
lidade do produto físico), caracterização farmaco-
lógica e toxicológica não-clínica (ensaios laborato-
riais, in vitro e em animais), e caracterização clínica 
(ensaios clínicos em seres humanos, com vista a 
caracterizar a eficácia, tolerabilidade e segurança). 
Actualmente, o tipo de estudos necessários em cada 
uma dessas áreas está razoavelmente definido pe-
las autoridades reguladoras (Agência Europeia do 
Medicamento, FDA, etc.) e, em grande parte dos 
aspectos relacionados com a investigação, existem 
orientações internacionais que padronizam o modo 
de proceder. 

AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO

No final da investigação devem estar disponíveis os 
estudos que permitam organizar um dossier com 
o pedido de registo (isto é, de autorização de in-
trodução no mercado), segundo o formato CTD 
(Common Technical Document), o qual foi acor-
dado pelos EUA, União Europeia e Japão no âm-
bito da International Conference on Harmonisation 
(ICH). Os dossiers preparados nesse formato têm 
aceitação praticamente universal pois, para além 
dos países referidos, a quase totalidade dos países 
com sistemas reguladores organizados aderiu a essa 
convenção.

ONDE 
TUDO 
COMEÇA…
O Departamento de Investigação e Desenvolvi-
mento da Bial está dividido em quatro secções, 
uma das quais ligada à farmacovigilância e apoio 
médico-científico às empresas comerciais de Bial e 
as restantes três à investigação propriamente dita, 
que desenvolvem as áreas de estudos acima des-
critas: Laboratório de Investigação Química, Labo-
ratório de Investigação Farmacológica e Secção de 
Investigação Clínica. 

LABORATÓRIO DE 
INVESTIGAÇÃO QUÍMICA

NOME: David Learmonth
IDADE: 39 anos
NACIONALIDADE: Escocesa

Foram os encantos de uma 
portuguesa que o trouxe-
ram até território nacional. 
Chegou à Bial há 13 anos, e 
hoje dirige uma equipa de 

investigadores de cinco diferentes nacionalidades. É 
doutorado em Química Orgânica pela Universidade 
Strathclyde, de Glasgow e, antes de ingressar em Bial, 
trabalhou como químico de investigação de novos 
medicamentos numa multinacional farmacêutica. 
Compete ao Laboratório de Investigação Química 
a descoberta e caracterização química das Novas 
Entidades Químicas (NEQs) que possam vir a cons-
tituir novas soluções terapêuticas. O nível de equi-
pamento é excelente, sendo o único laboratório da 
Península Ibérica equipado com um sistema de res-
sonância magnética nuclear dirigido à identificação 
de estruturas moleculares.



LABORATÓRIO DE 
INVESTIGAÇÃO 
FARMACOLÓGICA

NOME: Lyndon Wright
IDADE: 39 anos
NACIONALIDADE: Inglesa

A história repete-se. Lyn-
don Wright chegou a Por-
tugal pela mão de uma 
cientista portuguesa que 

foi doutorar-se em Inglaterra. É doutorado em Bio-
química pela Faculdade de Medicina do Imperial 
College de Londres e, antes de ingressar na Bial, 
onde se encontra há seis anos, foi investigador 
numa empresa de biotecnologia de ponta, no seu 
país. Depois de receber as novas moléculas que 
lhe chegam do laboratório de química, compete à 
equipa de 10 investigadores do seu Laboratório de 
Farmacologia proceder ao peneiramento farma-
cológico e aos estudos pré-clínicos de segurança 
necessários à posterior experimentação em seres 
humanos. Estes estudos contemplam ensaios in 
vitro e em animais de laboratório, dispondo para o 
efeito de um biotério próprio. 

O Laboratório de Investi-
gação Farmacológica in-
tegra ainda uma Unidade 
de Informática Molecular 
dirigida por Nuno Palma, 
português cujos traba-
lhos de doutoramento 
incluíram um período de 
trabalho nos EUA, especi-
fi camente para a aprendi-

zagem técnica dessa área, então desconhecida em 
Portugal. Perante alvos farmacológicos concretos 
(uma enzima, um receptor, etc.), em computador 
são “inventadas” moléculas capazes de neles actu-
arem e, através de modelos complexos, são estima-
das as respectivas actividades. Esta actividade é um 
guia precioso para a equipa de investigação quí-
mica, porque permite-lhes focar a sua actividade 
de síntese em novas moléculas que se revelaram 
boas em ambiente virtual.

SECÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

NOME: Luís Almeida
IDADE: 46 anos
NACIONALIDADE: 
Portuguesa

Para além de director-ad-
junto do Departamento de 
I&D da Bial, Luís Almeida 
chefia especificamente a 

Secção de Investigação Clínica, que é responsável 
pelos ensaios clínicos dos novos medicamentos, 
tanto em voluntários saudáveis como em doentes, 
em Portugal e no estrangeiro. Esta secção integra 
uma Unidade de Farmacologia Humana, licenciada 
como Unidade Privada de Saúde habilitada à reali-
zação de ensaios de fase I em voluntários saudáveis. 
Essa unidade, cujo director clínico é o Prof. Manuel 
Vaz da Silva, tem a colaboração de uma equipa de 15 
médicos e 12 enfermeiros.
No que respeita a ensaios em doentes (fases II e III), 
a Bial tem ensaios em mais de 30 países, incluíndo 
os EUA, Canadá, alguns países da América do Sul, a 
quase totalidade dos países europeus, Rússia, África 
do Sul e Austrália, englobando cerca de 400 centros 
de investigação. Centros portugueses têm sido tam-
bém activamente envolvidos e a experiência tem sido 
muito interessante.

SECÇÃO MÉDICA E DE 
FARMACOVIGILÂNCIA

NOME: Flora Rodrigues
IDADE: 50 anos
NACIONALIDADE:
Portuguesa

Flora Rodrigues é licenciada 
em Medicina pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Uni-
versidade Nova de Lisboa e 

chefi a a Secção Médica e de Farmacovigilância. Para 
além da vigilância da segurança dos medicamentos, 
compete a esta secção, em cujos quadros se integram 
mais quatro médicos, assegurar o apoio médico-cien-
tífi co às diversas empresas comerciais de BIAL. ■
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Uma “diversidade ao 
alcance de todos”. As 
palavras da galerista 
Vera Lúcia poderiam 
servir para resumir, 
numa frase, todo o 
conceito da grande 
mostra de Arte Con-
temporânea que es-
teve patente no Centro 
de Cultura e Congres-

sos da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, durante o mês de Novembro. Quase meio 
milhar de obras, cerca de uma centena de artistas, 
nomes consagrados como Mário Cesariny, Júlio 
Resende, José de Guimarães, Vieira da Silva ou Ar-
manda Passos, e novas revelações que são, certa-
mente, de seguir com atenção.

Depois do êxito da primeira edição, realizada há 
dois anos, a Exposição «Diversidades» procurou, 
novamente, “dar um testemunho da actividade 
criativa dos nossos dias, de modo a contemplar 
uma grande variedade de propostas e processos de 
representação plástica”, explicou Vera Lúcia, orga-
nizadora do evento, a par do escultor Rogério Abreu 
que acrescenta: “É muito importante continuar a 
divulgar a arte. Este tipo de iniciativas culturais 
assume, exactamente, esse papel”.
A par da diversidade das obras, a mostra foi ainda 
feliz no que toca às formas de expressão de arte, 
abrangendo não só a pintura e a escultura, como a 
joalharia e, este ano, a fotografi a. Por isso, enfatizou 
Vera Lúcia, “não sendo exaustiva relativamente a 
qualquer programa, esta colectiva consegue aproxi-
mar propostas de pintores, escultores, desenhado-
res, fotógrafos, aguarelistas e designers de jóias de 
diferentes gerações”. O observador de arte, analisa 
por seu turno Miguel Guimarães, do Conselho Re-
gional do Norte e promotor do evento, “agradece 
e retém a imagem do valor acrescido que signifi ca 
poder comparar visões diferentes de uma mesma 
realidade ou realidades diversas”.
 

MOSTRA 
DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
REUNIU OBRAS 
DE GRANDES 
ARTISTAS

ENCANTOU O PÚBLICO
A EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

«DIVERSIDADES» VOLTOU AO CENTRO DE 

CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIO-

NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. 

DOIS ANOS APÓS A PRIMEIRA EDIÇÃO, A 

MOSTRA REUNIU ARTISTAS CONSAGRADOS, 

MAS TAMBÉM REVELAÇÕES, APROXIMANDO 

PINTORES, ESCULTORES, FOTÓGRAFOS E DE-

SIGNERS DE JÓIAS. UMA GRANDE EXPOSIÇÃO 

QUE JÁ CONTA COM A MARCA DO SUCESSO.

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografi a António Pinto

«DIVERSIDADES» 

NOVIDADES
A grande exposição de Arte Contemporânea foi 
«construída» muito à semelhança da primeira edi-
ção, embora com algumas preocupações diferentes. 
Como explicou Rogério Abreu, houve a atenção em 
incluir na mostra “alguns valores que estão, nesta 
altura, a começar a trabalhar num patamar interna-
cional ao mais alto nível”, como é o caso do pintor 
alemão Klauss Zylla ou o jovem espanhol Rodrigo 
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Gross. Exactamente estes dois 
nomes, juntamente com Antó-
nio Eiras, Coque Bayón, Hélder 
Pereira, Mário Nunes e Rogério 
Abreu fizeram parte do leque 
de artistas “convidados” que ti-
veram a possibilidade de expor 
mais obras durante a exposição. 
A ideia, apontou Rogério Abreu, 
“foi colocar o trabalho destes 
artistas no hall de entrada do 
Centro de Cultura e Congres-
sos, permitindo que o público 
pudesse ter uma ideia mais 
abrangente dos seus trabalhos”. 
Outra das novidades deste ano 
foi a inclusão da fotografia na 
mostra. Uma aposta que se jus-
tifica pelo facto de ser uma téc-
nica “já muito inserida no mer-
cado da arte”, mas também uma 
forma de “motivar as pessoas a 
criar”. “Quem sabe se daqui a 
algum tempo estes artistas cres-
cem enquanto profissionais e 
nos orgulham”, augura Rogério 
Abreu. 

A SEGUNDA EXPOSIÇÃO 

Ricardo Almeida foi exactamente um dos jovens 
artistas que participou na «Diversidades» com fo-
tografia, naquela que foi a sua segunda exposição 
como participante. A paixão por esta arte, como 
contou à Nortemédico, é recente e, por isso, ainda 

há um longo caminho a percor-
rer. “Este gosto pela fotografia 
nasceu há dois anos, quando fiz 
uma viagem e comecei a fotogra-
far, de uma forma compulsiva, 
os locais por onde ia passando”, 
recorda. O resultado final aca-
bou por agradar e, desde en-

tão, a curiosidade sobre esta arte intensificou-se. 
Actualmente a frequentar o segundo ano do Curso 
de Fotografia da Escola Superior Artística do Porto, 
Ricardo Almeida acredita que o futuro vai passar, 
obrigatoriamente, pelas imagens que vai capturar. 
Aos 22 anos, assume o fascínio sobre os lugares 
que não conhece e, por isso, escolhe a fotografia de 
viagem como o seu punctum, exactamente o tema 
das obras que levou à mostra no Centro de Cultura 
e Congressos.

MÉDICO, PINTOR 
RECONHECIDO

António Eiras já é conhecido no meio artístico pelo 
“trabalho que qualidade notável ao nível da agua-
rela”, nas palavras de Rogério Abreu. Foi um dos ar-
tistas convidados de «Diversidades», repto que acei-
tou sem hesitar, ainda para mais sendo médico do 
Sul e tendo a oportunidade de expor no Centro de 
Cultura e Congressos da SRNOM. Conciliar os dois 
amores não tem sido difícil, segundo nos garante, 
apesar de ter optado por não fazer a especialidade 
de cardiologia. “Acabei por interromper, porque 
sabia que se acabasse, muito provavelmente seria 
cardiologista o resto da vida”. Assim, hoje em dia, 
os dias da semana são repartidos: três dedicados 
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ao exercício da medi-
cina, dois à pintura. 
“A medicina dá-me 
aquele prazer egoísta 
de chegar a um diag-
nóstico e poder ajudar. 
A pintura dá-me o pra-
zer de criar”, descreve. 
É com a aguarela 
que António Eiras se 
identifica, porque é a 
técnica que, afinal de 
contas, “me serve para 
pintar o que quero e da 
maneira como quero”. 
As paisagens alenteja-
nas, primeiro local por 
onde exerceu a medi-
cina e onde começou 
a pintar, são quase a 
sua imagem de marca, 
onde predominam os 

tons planos e as superfícies ao mesmo tempo leves, 
mas carregadas de cor. Mas outros temas o sedu-
zem, como o corpo feminino que, numa técnica 
mista com o acrílico, também esteve representado 
em «Diversidades».
Hoje, António Eiras não consegue viver sem a me-
dicina e sem a pintura, não se preocupando se-
quer em optar. Pelo contrário, gosta de aproveitar 

os momentos que, por 
coincidência, o levam 
a casa do doente e a 
reencontrar a sua cria-
ção. “Já me aconteceu 
ir ver doentes e encon-
trar quadros meus em 
casa deles. É, de facto, 
uma emoção muito 
forte”, confessa. 

O SURREALISMO DE 
MÁRIO NUNES

É repetente na grande mostra de Arte Contemporâ-
nea, mas a exposição deste ano foi aproveitada por 
Mário Nunes para apresentar os últimos trabalhos 
que se encontra a desenvolver e que abordam uma 
expressão muito pouco utilizada na escultura em 
Portugal: o surrealismo. “Normalmente – assinala 
–, não há muito surrealismo ligado à escultura e eu 
tenho andado a avançar nessa área”. Não é, por isso, 
de estranhar a inspiração que foi buscar ao mestre 
do surrealismo, Salvador Dali, de quem é confesso 
“fã incondicional”. Aliás, acentua, uma das obras 
patentes na exposição foi, exactamente, dedicada 
ao mestre: uma escultura com desenho de um olho, 
com as lágrimas viradas para cima. “As fórmulas 
que mais me seduzem são as formas do dia-a-dia, 
mas olhadas de outra maneira, pois só assim se tem 
outra sensibilidade para a própria vida”, explica 
Mário Nunes, para justificar a sua paixão pelo sur-
realismo. 

JÓIAS COMO 
FORMA DE ARTE 

Bruno Prekatado é um jovem artistas português, 
designer de jóias, que descontextualiza elementos 
do seu ambiente natural, reintegrando-os na sua 
arte e na sua vida diária. As suas obras ilustram o 
poder criativo: os contornos definidos, muitos por-
menores e muita técnica, carregados de ironia, ao 
subverter as características da joalharia tradicional 
em algo único e inovador.
Em «Diversidades» apresentou a sua mais recente 
colecção que se baseia no conceito da “jóia escul-
tura”. “A pessoa pode usar a jóia, neste caso um alfi-
nete, mas quando chega a casa pode colocá-lo num 
expositor, servindo como obra de arte”, descreve. 

Um novo desafio, depois de 
confessar a ainda pouca di-
vulgação deste tipo de traba-
lho em Portugal. “Virei-me 
mais para este tipo de traba-
lho porque, inicialmente, fa-
zia peças de joalharia muito 
grandes que não estavam a 
ser bem aceites pelas pessoas”, 
esclarece Bruno Prekatado.
Para breve fica prometido um 
novo projecto, a partir das 
novas tecnologias, designa-
damente “a partir de chips de 
computador”. Um ponto de 
partida, refere, “para desen-
volver peças como alfinetes e 
anéis”. ■
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DOIS LIVROS, UMA EXPOSIÇÃO E UMA VIDA 

REPARTIDA ENTRE A MEDICINA, A INVESTIGA-

ÇÃO, A PINTURA E A POESIA. LEVI GUERRA FOI 

O CENTRO DAS ATENÇÕES NO PASSADO DIA 5 

DE NOVEMBRO, ALTURA EM QUE LANÇOU «DE 

SEMPRE PARA SEMPRE» E «ODES E APELOS» E 

INAUGUROU A EXPOSIÇÃO «UMA SÍNTESE», NA 

FUNDAÇÃO ENG. ANTÓNIO DE ALMEIDA. 

dia 5 de Novembro, o auditório da Fundação Eng. 
António de Almeida encheu-se para aplaudir os 
trabalhos do escritor e pintor: dois livros de poemas 
«De Sempre para Sempre» e «Odes e Apelos» e 
uma exposição de pintura, «Uma Síntese». “Eu digo 
que tudo vos está entregue. Eu nada mais tenho a 
dizer. Cito Miguel Torga quando ele diz assim: Os 
momentos mais significativos da nossa condição, 
por embargo ou por pudor, são mudos. Por isso, eu 

me faço mudo agora”, 
retribuiu Levi Guerra 
à plateia. 
Foi também na escrita 
de Miguel Torga que 
o médico buscou ins-
piração, num homem 
“autêntico, telúrico, 
que fugiu das cren-
ças, mas que ficou 
inquieto com a sua 
religiosidade”, des-
creve. Por isso, «Odes 
e Apelos», poemas 
que “são apelos a toda 
a gente, apelos de 
perceber o mundo”. 
Depois, «De Sempre 
para Sempre» porque, 
como explica, “os 
poemas são intem-
porais”. Para Salvato 
Trigo, reitor da Uni-
versidade Fernando 
Pessoa a quem esteve 

a cargo a apresentação das duas obras lite-
rárias, um livro onde “o homem da ciência 
convive com o homem de fé”.

«UMA SÍNTESE» 
EM 100 TELAS

A par da escrita, a pintura assumiu uma 
presença contínua ao longo da vida de Levi 
Guerra. Também por essa razão o nome 
escolhido para a mostra: «Uma Síntese» de 

um trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo 
de 28 anos. 
Os 100 quadros que fizeram parte desta exposição, 
que esteve patente até 19 de Novembro na Funda-
ção Eng. António de Almeida, reflecte um conjunto 
de temas que foram inspirando o médico. Desde a 
cidade que o adoptou, o Porto, [Levi Guerra nasceu 
em Águeda], ao tema da natalidade, passando ainda 
pela representação das naturezas mortas, até ao 
abstraccionismo. A minha pintura, explica, “reflecte 
estados de alma”. Por outras palavras, resumiu José 
Manuel Tedim, vice-reitor da Universidade Portu-
calense, a quem competiu apresentar a mostra, uma 
“síntese da sua capacidade de sentir e compreender 
o homem, de olhar o mundo que o rodeia, o seu rio 
Douro, as festas do Alto Minho, que na sua memó-
ria teimam em não mudar”. ■

LEVI GUERRA 
LANÇOU DOIS LIVROS 
DE POEMAS E INAUGUROU 
EXPOSIÇÃO

MÉDICO, INVESTIGADOR, 
POETA E PINTOR

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Levi Guerra é um poeta que o Porto adoptou, mas tam-
bém podia ser o médico, o investigador e até o pintor. 
Iniciou a hemodiálise no Norte do país, mas nunca 
deixou o exercício clínico afastá-lo da arte. No passado 
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FRANCISCO JOSÉ PEREIRA 
ALVES, MÉDICO E AUTOR 
DE «PLANALTO»

«UM DIA, 
ACORDEI E ACHEI 
QUE DEVERIA 
PUBLICAR O 
LIVRO»

É PNEUMOLOGISTA, DOUTORADO EM 

MEDICINA INTERNA E UMA MANHÃ, AOS 

50 ANOS DE IDADE, DECIDIU PARTILHAR 

COM O PÚBLICO A ESCRITA QUE SEMPRE 

O APAIXONOU. «PLANALTO» FOI O PRI-

MEIRO LIVRO DE FRANCISCO JOSÉ PEREIRA 

ALVES, E ESGOTOU A PRIMEIRA EDIÇÃO EM 

POUCO MAIS DE DOIS MESES. O PRÓXIMO 

SERÁ LANÇADO NO INÍCIO DO ANO QUE 

VEM, HAVENDO JÁ UM TERCEIRO A CA-

MINHO. O ESCRITOR FALOU NA PRIMEIRA 

PESSOA À REVISTA «NORTEMÉDICO».

nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

ferente de escrever um livro inteiro, em que se de-
senha uma história dentro da nossa cabeça. Depois, 
a sua publicação é um acto de coragem, porque nos 
expomos aos comentários dos outros. 

Essa decisão de publicar teve outras influências?
É claro que quando as pessoas e os amigos lêem o 
que escrevemos e nos dizem que gostaram e nos 
dizem para publicarmos, é um incentivo que não 
posso negar. Mas, principalmente, existe a recor-
dação nostálgica de textos que deitei fora e que não 
mostrei aos outros. Um dia, acordei e achei que 
deveria publicar o livro. Penso que não se devem 
repetir os erros. 

Em Fevereiro deste ano teve esse “acto de coragem” 
e publicou «Planalto». O que conta este romance?
Este livro é um romance escrito em dois tempos, 
permitindo viajar entre o princípio do século pas-
sado e a actualidade, entre o ambiente rural e as 
grandes metrópoles, entre o intimismo do presente 
e o da memória. O primeiro tempo é escrito com 
base numa personagem sem nome, contando a sua 
história desde o nascimento até aos 40 anos. Nessa 
altura, é recordada a infância do pai da personagem, 
retratando-se estilos de vida de Portugal no início 
e no meio do século passado. A outra parte, a da 
idade adulta, revive situações que aparecem neste 

século, ligadas ao ambiente ur-
bano. Julgo que é esta viagem, 
entre uma e outra realidade, que 
atrai. O livro vive muito à base 
das memórias de alguém que 
nasceu e viveu num ambiente 
rural, no qual os animais, os 
ciclos da natureza, o ambiente 
das pequenas aldeias, os cafés, 
os jogos de sueca ou as perso-
nalidades da aldeia tinham um 
papel preponderante.

Depois de ter começado a es-
crever, continuou a exercer 
medicina?
(Risos) A medicina é uma coisa 
que faço sem esforço, a escrita 
também. Por isso, nenhuma 
das actividades é incompatível 
uma com a outra. Há sempre 
momentos que podem ser apro-
veitados para escrever: espaços 
entre as consultas, tempo que se 
perde no café, ou a ver televisão. 

Vou escrevendo sem dramas e, por isso, não consi-
dero que fique sem tempo para exercer a medicina.

Que autores é que marcam a sua vida?
Para além dos clássicos que toda a gente leu, como 
Ferreira de Castro ou Miguel Torga, tive uma paixão 
por Saramago que me levou a ler tudo que ele escre-
veu. Autores estrangeiros, vou lendo: Gabriel Garcia 
Marques, Luís Sepúlveda, Kafka. ■

UMA SINOPSE DE 
«PLANALTO»

“Ler este romance é viajar entre o 
princípio do século passado, «ia-se 
à vila de mula. Demorava três ho-

ras, três e meia, conforme o animal e o 
tempo», e a actualidade, «o avião estre-
meceu ligeiramente quando as rodas do 
trem traseiro tocaram a pista de S. Fran-
cisco», entre o ambiente rural, «os car-
raços passavam carregados com lenha, 
a geada ou o gelo faziam escorregar as 
vacas, ficando no ar o medo de partirem 
uma perna», e as grandes metrópoles, 
«entrou num bar onde se ouvia música, 
um saxofone; pelo menos escolheria o 
local de tortura», entre o intimismo do 
presente, «tinham saudades daquele de-
sejo que acompanha a paixão e aparece 
tão raramente! No fundo, tinham sauda-
des de eles mesmos, da sua entrega sem 
limites», e o da memória, «amaram-se 
pela primeira vez, os dois, amaram-se 
nervosamente primeiro, perdidamente 
depois». Boa viagem.” 

(nortemédico) – Quando é que começou o gosto 
pela escrita?
(FJ Pereira Alves) – Já me fizeram essa pergunta vá-
rias vezes. A verdade é que não sei responder muito 
bem. Desde muito cedo, comecei a escrever textos 
que acabava por guardar numa gaveta e, mais tarde, 
terminavam no lixo. O aparecimento dos compu-
tadores foi permitindo que esses textos se fossem 
armazenando. Mas escrever textos é um pouco di-
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Este atelier, assim como outros que se têm vindo 
a realizar (ver revistas nortemédico n.ºs 27 e 31) 
enquadram-se num projecto de reorganização de 
estilos de vida saudáveis e na prevenção de compor-
tamentos de risco para jovens e adolescentes.
Logo no dia 8 de Novembro de 2007 os jardins da 
SRNOM foram visitados e explorados por pequenos 
exploradores que observaram a sua biodiversidade 
e o modo como esta é cuidada, mantida e susten-
tada no seu equilíbrio pelos técnicos que a protegem 
e a preservam.
As 50 crianças com idades compreendidas entre os 
7 e os 8 anos, da escola do 1º Ciclo de Costa Cabral, 
no Porto, pertencente ao agrupamento vertical de 
Eugénio de Andrade, viajaram e questionaram-se 
sobre o modo como proteger a Natureza e preservá-

la na sua Harmonia e Equilíbrio, acompanhadas pe-
las professoras M. Fernanda Vilarinho e Lúcia Pinto 
que, pedagogicamente, tão bem orientaram os seus 
alunos, e pelo Professor de Educação Especial, Luís 
Lobo, que enquadrou conjuntamente com duas téc-
nicas algumas crianças com défices por patologia.

PERGUNTAS SURGIRAM… 
PARA DESBRAVAR ESTE NOVO 
MUNDO

A NATUREZA E SUA PRESERVAÇÃO.
O OUTONO, SUA DESCOBERTA, CARACTERÍSTICAS 
E TRADIÇÕES

nortemédico Texto: Dra. Vitória Guilherme • Fotografia António Pinto

MAIS UMA VEZ, A COMISSÃO DE ACTIVI-

DADES CULTURAIS E DE LAZER DA SRNOM 

ORGANIZOU UM ATELIER DE OCUPAÇÃO DE 

TEMPOS LIVRES COM CARÁCTER LÚDICO E 

PEDAGÓGICO, LIGADO AO AMBIENTE E SU-

BORDINADO AO TEMA: «A NATUREZA, SUA 

PRESERVAÇÃO. O OUTONO, CARACTERÍS-

TICAS, SUAS TRADIÇÕES E LENDAS». UMA 

ACTIVIDADE CUJA CONCEPTUALIZAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO FOI DA AUTORIA DA DRA. 

VITÓRIA, MEMBRO DESSA COMISSÃO.

NOS JARDINS DA CASA DO MÉDICO…

A viagem de exploração iniciou-se pelo bosque 
perto do lago onde habitam os patos, e pela gruta 
misteriosa dos contos de fadas, que tanto encanta as 
crianças! Aqui surpresa! No meio dos cedros, das 
magnólias, da palmeira e da araucária, surge diante 
de todos uma bela árvore intensamente florida a dar 
as boas-vindas, falando-lhes da beleza do jardim 
e do amor com que é tratado e preservado no seu 
equilíbrio e a sua diversidade.
Perguntas surgiram, com a curiosidade e com o 
espanto ao desbravar este novo mundo semelhante 
a um organismo vivo, humano… logo, tendo como 
ele as mesmas necessidades, atenções e apoios 
sem esquecer o afecto e a ternura a transmitir para 
ajudá-lo a viver e a crescer – a genética também 
esteve presente, quer na resistência, quer noutras 
características de algumas árvores.
O Sr. Eng. Nuno Sousa, responsável pela manuten-
ção dos jardins da Ordem dos Médicos, estabele-
ceu uma relação de proximidade, de empatia e de 
saber com os visitantes, o que contribuiu para que 
a viagem decorresse de um modo pedagógico que 
desencadeou um entusiasmo de querer saber mais 
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sobre a natureza e de adquirir competências para 
melhor a poder preservar.

TUDO ENERGIA E ALEGRIA! 

A viagem prosseguiu num deambular pelo parque 
até surgir um espaço mágico, rodeado pelos pláta-
nos, o choupo, o carvalho, as tílias, a bétula e pelo 
castanheiro-da-índia, onde as crianças encontra-
ram, como por encantamento, a casa das bonecas e 
da leitura, dos escorregões, das cordas, das pontes 
suspensas, e onde todas as crianças puderam des-
frutar de um período de aventura, liberdade, traqui-
nice, risos. Tudo energia e alegria! Umas crianças 
apanhavam folhas para o seu herbário, outras, tâ-
maras da tamareira para registo do dia, outras, es-
condiam-se entre as árvores interrogando-se sobre 
as suas características e vida, e… Espanto nosso! 
Algumas, “merendavam” sentadas nos bancos desse 
espaço, utilizando as mesas numa refeição mágica 
onde tudo convidava ao sonho, protegidas pelos 
técnicos e pelos deuses que se encontravam espa-
lhados pelo parque em belas estátuas.
Após este momento de euforia, descontracção e 
nutrição teve-se um tempo de reflexão e sereni-

dade sobre a estação do ano que se atravessava. 
Este Outono traz-nos à memória algumas lendas e 
tradições desta época, que fazem parte do patrimó-
nio e da identidade de um povo como «Com água 
pé, castanhas e vinho, faz-se uma boa festa pelo S. 
Martinho» ou «No dia de S. Martinho vai à adega e 
prova o teu vinho». Também as temperaturas ame-
nas ajudaram-nos a reflectir sobre este «Verão de 
S. Martinho» – referenciado na lenda a um acto 
de partilha e de solidariedade –, agora talvez mais 
associado ao aquecimento global do planeta e suas 
consequências, levando à necessidade da criação de 
uma consciência ambiental, de modo a promover a 
aquisição de competências ambientais que desenca-
deiem a participação de todos nós na Educação para 
a Sustentabilidade.

Finalizou-se a viagem visitando outros recantos: a 
piscina bordeada pela pergola de glicínias já sem 
flor nesta época, mas com a relva bem penteada e 
com o seu azul tuaregue /céu; seguiu-se a passagem 
por um pequeno lago salpicado de roseiras e bugan-
vílias, terminando debaixo das arcadas de cantaria 
onde o granito é rei, e que sustentam parte da casa 
mãe da SRNOM. Aqui, também com a colaboração 
do Sr. António Pinheiro, foi entregue às crianças um 
certificado e um pequeno cartucho com castanhas, 
correspondente à sua viagem pelos jardins.

A Viagem terminou, mas o dia passado com a Natu-
reza, com a sua sabedoria, a sua harmonia, e a neces-
sidade de a preservar, irá permanecer nos sonhos e 
no coração das crianças que com ela conviveram. ■

Vitória Guilherme Rafael
Membro da Comissão de Actividades Culturais e de Lazer do CRNOM



THE SKEPTICAL 
ENVIRONMENTALIST
Bjorn Lomborg

Este “The Skepti-
cal Environmen-
talist” é um livro 
surpreendente. Ele 
vai contra os mais 
acérrimos ambien-
talistas, ao apre-
sentar diversas e 
admiráveis aná-
lises estatísticas 
que demonstram 

que o planeta não está assim tão mal como 
tem sido proclamado. Para elaborar este 
trabalho, o dinamarquês Bjorn Lomborg 
tirou partido da sua formação. Os estudos 
apresentados e comprovados por Lomborg 
apontam para evoluções muito mais con-
servadoras do que as previsões de degra-
dação acelerada do meio ambiente. O autor 
contraria as teses alarmistas de que a huma-
nidade está à beira do colapso ambiental. E 
toma essa iniciativa com raciocínios muito 
bem escalonados e difíceis de desmontar. 
Como ex-activista do Greenpeace, Lomborg 
desmistifica alguns mitos dominantes sobre 
o ambiente, sempre de uma forma muito 
bem sustentada cientificamente. E chega 
a conclusões surpreendentes, como o es-
tudo da qualidade do ar em Londres que, 
segundo ele, é de melhor qualidade do que 
no séc. XVI... que o buraco de ozono está 
em regressão e o aquecimento global não é 
tão acentuado como tem sido apregoado. 
Como é fácil de perceber, este livro contra-
ria de forma arrojada e intempestiva tudo 
aquilo que tem sido dito e escrito por uma 
multiplicidade de estudiosos ambientais. 
Com três mil referências bibliográficas, esta 
obra é excelente para renovar ideias e con-
ceitos sobre esta problemática. Um livro que 
dá que pensar...

A CASA GRANDE DE ROMARIGÃES
Aquilino Ribeiro

Falar de Aquilino 
Ribeiro é falar de 
um dos mais fér-
teis romancistas 
da primeira me-
tade do séc. XX, 
sempre com uma 
grande qualidade 
literária dos seus 
textos, publicados 
com regularidade 

e êxito junto do público. Iniciou a sua 
obra com “Contos do Jardim das Tormen-
tas”, em 1913. Mais tarde escreveu livros 
de grande sucesso, como “Andam Faunos 
pelos Bosques” (1926), “A Casa Grande de 
Romarigães” (1957), “O Malhadinhas” e 
“Quando os Lobos Uivam” (1958).
Em toda a obra vem ao de cima a tendên-
cia da ficção de Aquilino, sempre assente 
num acentuado regionalismo, com um 
grande sentido crítico sobre a opressão 
política e o fanatismo, sem faltar um olhar 
muito atento sobre a vida campestre, que 
está bem presente neste livro.
Em “A Casa Grande de Romarigães”, 
Aquilino (1885-1965) demonstra que está 
intimamente ligado a Paredes de Coura. 
A casa retratada na obra foi habitada pelo 
presidente Bernardino Machado e pelo 
próprio Aquilino, que se casou com uma 
filha do presidente.
Neste livro, o escritor põe em evidência 
o estilo literário ardiloso que o caracte-
riza, pela apurada descrição de sensações 
e pelo vasto léxico utilizado. Ainda hoje a 
Casa Grande de Romarigães é muito es-
timada entre a população de Paredes de 
Coura, que vê nela um precioso patrimó-
nio que pertenceu a este escritor beirão.

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
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MA VERITÉ SUR LA PLANÈTE
Claude Allègre

Claude Allègre 
tem uma postura 
académica que 
não deixa dúvi-
das. Em “A Minha 
Verdade sobre o 
Planeta”, este ex-
ministro da Edu-
cação e Prémio 
Crafoord (equiva-
lente ao Nobel) de 

Geologia em 1986, vem descodificar (um 
pouco na linha de Bjorn Lomborg) o medo 
ecológico e as certezas insistentes que o 
alimentam. Esta obra ajuda-nos a discernir 
o pensamento de cientistas honestos sobre 
a política ambiental, distinguindo-os dos 
profetas do apocalipse. Como cientista, ele 
levanta seriamente a dúvida se o dióxido de 
carbono será mesmo o culpado de todos os 
males. Faz uma excelente leitura científica 
do problema e depois transporta a questão 
para o plano político. Segundo o autor, há 
muitas teorias que visam simplesmente 
acusar o homem e as suas indústrias. 
Reduzir intempestivamente as emissões 
de dióxido de carbono, refrear sem nexo 
os transportes, o aquecimento doméstico 
e a indústria, seria provocar uma gravís-
sima crise económica prejudicial para a 
Humanidade. Allègre não aceita que a eco-
logia se torne num álibi para justificar uma 
regressão do mundo. Pelo contrário, ele 
pretende tirar partido dela, sequestrando, 
por exemplo, o dióxido de carbono em ca-
vidades subterrâneas, como o gás natu-
ral. Uma ideia parecida com a do geólogo 
português, Fernando Barriga, que defende 
algo de semelhante, mas com o dióxido de 
carbono a ser capturado e incorporado em 
rochas.



AS SUGESTÕES DE VASCO GRAÇA MOURA
NASCIDO NO PORTO EM 1942, VASCO GRAÇA MOURA É UMA PERSONALIDADE MULTIFACETADA. ENTRE INÚ-
MERAS ACTIVIDADES, DISTINGUE-SE COMO POETA, FICCIONISTA, DRAMATURGO, CRONISTA E TRADUTOR. AO 
NÍVEL DA POESIA HÁ ATÉ QUEM VEJA NELE UM DOS NOMES MAIS IMPORTANTES DO FINAL DO SÉC. XX. EM 
“INSTRUMENTOS PARA A MELANCOLIA” (1980), POR EXEMPLO, ELE CHEGOU A INTRODUZIR UM DIÁLOGO COM 
OUTRAS ARTES, EM PARTICULAR A PINTURA. OUTROS LIVROS COMO “A FURIOSA PAIXÃO PELO TANGÍVEL” 
(1987) OU “UMA CARTA NO INVERNO” (1997) SÃO CONSIDERADOS JÁ COMO OBRAS CLÁSSICAS DA LÍNGUA 
PORTUGUESA. PUBLICOU MAIS DE 60 TÍTULOS, TENDO TAMBÉM UMA COLABORAÇÃO DISPERSA EM JORNAIS 
E REVISTAS. ELEITO DEPUTADO EUROPEU EM 1999, VASCO GRAÇA MOURA DESEMPENHOU VÁRIOS CARGOS 
PÚBLICOS E FOI MEMBRO DE DOIS GOVERNOS PROVISÓRIOS EM 1975. AUTOR DE NUMEROSOS ENSAIOS, PARA 
ALÉM DA POESIA E DA PROSA, O SEU TRABALHO MERECEU JÁ INÚMEROS PRÉMIOS.

3 DISCOS

QUINTETO “A TRUTA”
Franz Schubert

Incompreen-
dido pelos seus 
contemporâ-
neos, reconhe-
cido na actua-
lidade. Franz 
S chuber t  é 
cons iderado 
como um dos 
maiores com-
positores do 

séc. XIX, marcando a passagem do estilo 
clássico para o romântico. Na época em 
que viveu (Viena, 1797-1828) andou mui-
tas vezes na miséria e, como se isso não 
bastasse, morreu com apenas 31 anos. So-
fria de sífilis.
No seu notável percurso musical foi con-
siderado o maior autor de canções (o Lied 
alemão muito lhe ficou a dever), várias 
sinfonias, óperas, missas, alguns traba-
lhos de música de câmara e um grande 
conjunto de pequenas peças musicais. 
Não foi por acaso que Franz Liszt disse 
um dia que “Schubert foi o mais poeta dos 
músicos de sempre”, inferior a Mozart no 
estilo, longe de Beethoven na construção 
musical, mas único na sugestão poética.
“A Truta”, o famoso quinteto para piano 
em “La”, foi escrito em 1819. Schubert 
surpreendeu completamente os seus ami-
gos ao transcrever as partes sem consultar 
a partitura. Esta composição tornou-se 
num marco importante na altura porque 
demonstrava já um largo avanço no de-
senvolvimento e maturidade do seu estilo.
Trata-se de uma das obras mais marcantes 
deste homem atormentado pela doença e 
pelo génio. Uma composição de uma be-
leza serena e a não perder pelos aprecia-
dores da boa música clássica.

51

O CRAVO BEM TEMPERADO
Johann Sebastian Bach

Falar de “O 
Cravo Bem 
Temperado” de 
Bach é abordar 
uma das obras 
mais impor-
tantes da his-
tória musical. 
Trata-se de 
um trabalho 
que se distin-

gue pela sua envergadura, profundidade, 
diversidade musical, estética e por uma 
complexidade técnica verdadeiramente 
desconcertante. Beethoven foi um dos 
mais influenciados por esta obra, prin-
cipalmente através das variadas modela-
ções, em tonalidades bastante diferentes.
O uso de todas as tonalidades em “O 
Cravo Bem Temperado” é a principal ca-
racterística mas não a única. A obra tam-
bém é endeusada pelos apreciadores da 
grande arte musical sobretudo ao nível da 
variedade de técnicas e modos de expres-
são utilizados nas famosas fugas. Nenhum 
outro autor foi tão proeminente nas fugas, 
que até chegaram a ser consideradas como 
exercícios teóricos. Por isso mesmo é que 
Bach não deve ter levado a mal que mui-
tos outros compositores estudassem a sua 
obra para que eles próprios pudessem me-
lhorar a sua prestação no que ao registo da 
fuga diz respeito. 
Que o diga Verdi. Se escutarmos atenta-
mente a ópera “Falstaff” não ficamos com 
dúvidas de que Bach deixou uma escola 
riquíssima.
Já agora, a primeira gravação integral de 
“O Cravo Bem Temperado” de Johann Se-
bastian Bach foi feita entre 1933 e 1936 
por Edwin Fischer.

MARIA
Cecília Bartoli

Cecí l ia Bar-
tol i  n a sceu 
em Roma, em 
1966, e en-
canta os prin-
cipais palcos 
da Europa, Es-
tados Unidos e 
Japão com os 
seus dotes de 
cantora lírica 

mezzo-soprana, na interpretação de ópe-
ras e recitais. Ao contrário do que é habi-
tual nos grandes cantores de ópera, Cecí-
lia Bartoli impôs-se ainda muito jovem, 
porque desde logo foram reconhecidas as 
suas qualidades raras. A sua voz é impres-
sionante porque possui grande musica-
lidade e flexibilidade. Para além disso, o 
talento e a forte presença em palco fazem 
dela uma artista de eleição. A expressão 
das emoções musicais é tão intensa que 
o público é conquistado com relativa fa-
cilidade. 
Este “Maria” pode ser adquirido através 
de uma edição especial (Deluxe Hardco-
ver Edition), com a chancela da Orquestra 
“La Scintilla”. Neste disco, Cecília Bartoli 
vai à procura de novas facetas da sua per-
sonalidade artística, tendo em vista um 
constante aperfeiçoamento do seu reper-
tório. O seu percurso artístico já lhe va-
leu inúmeros prémios, como Grammies, 
Classical Brit ou o Prémio da Academia 
Japonesa do Disco. Já foi também agra-
ciada com o Grau de Cavalaria italiano 
e, mais recentemente, foi nomeada mem-
bro honorária da Royal Academy of Music 
de Londres. Para quem gosta deste estilo 
musical, “Maria” de Cecília Bartoli é um 
disco praticamente obrigatório. ■

nortemédico Texto Rui Martins
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HÁ POUSADAS INSERIDAS NO MEIO DA 

NATUREZA E HÁ POUSADAS QUE FAZEM 

RENASCER MONUMENTOS HISTÓRICOS. É 

UM CONCEITO DE SERVIÇO VOCACIONADO 

PARA O ALOJAMENTO E DESCANSO DE QUA-

LIDADE, COM VISTA PARA UM ATRAENTE 

MUNDO PAISAGÍSTICO E CONTEMPLATIVO. 

ORA A POUSADA DE NOSSA S.ª DA OLIVEIRA 

É BASTANTE DIFERENTE DO NORMAL. POR 

ESTAR SITUADA NO CORAÇÃO DO REVITALI-

ZADO CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES, 

ESTA UNIDADE CHARME PULSA AO RITMO 

DA CULTURA E DA ARTE, COM VISTA PARA A 

IDADE MÉDIA. É COMO FAZER PARTE DE UMA 

DAS SETE MARAVILHAS DE PORTUGAL.

nortemédico Texto Rui Martins • Fotografia António Pinto

GALERIAS DE ARTE, 
MUSEUS E LOJAS DE ARTESANATO 
REVITALIZAM GUIMARÃES

POUSADA 
NOSSA S.ª DA OLIVEIRA

EMBALA O BERÇO DA

HISTÓRIA



CAPITAL EUROPEIA 
DA CULTURA, EM 2012
O mapa é fácil de imaginar: o centro histórico de 
Guimarães, não muito grande, com o Castelo, o 
Paço dos Duques de Bragança e uma série de mo-
numentos que evocam as vitórias daqueles que lu-
taram pela fundação do país. Um centro histórico 
com ruas medievais e estreitas, por onde os automó-
veis não passam. As coisas estão todas perto umas 
das outras e as pessoas fervilham devido às muitas 
lojas de artesanato, ateliers de pintura, museus, fei-
ras, exposições, largos com animação, restaurantes, 
bares e esplanadas. É uma cidade que já se prepara 
para 2012, altura em que vai ser Capital Europeia 
da Cultura. No meio de tudo isto está a Pousada de 
Nossa S.ª da Oliveira. Uma unidade pequena, com 
16 quartos, que não tem as habituais infra-estru-
turas de apoio, como piscina ou court de ténis. O 
serviço de apoio ao cliente está mais vocacionado 
para a viagem que ele po-
derá fazer até à Idade Mé-
dia. E o que é que se pode 
ver cá fora? Por exemplo: 
para se tirar uma fotografia 
ao Padrão do Salado (um 
alpendre gótico erguido 
no tempo de D. Afonso IV 
para comemorar a Batalha 
do Salado em 1340), nem 
é preciso sair do quarto. 
Pode fazer-se um “zoom 
in” desde a varanda... Ape-
tece dizer que cinco me-
tros ao lado da pousada 
há lojas de artesanato, 20 
metros abaixo há museus, 
30 acima um posto de tu-
rismo muito funcional com 
todas as informações sobre 
os monumentos históricos, 
que podem ser visitados 
em apenas uma manhã ou 
uma tarde.
Vito Esteves, da Pousada de Nossa S.ª da Oliveira, 
não tem dúvidas: “Esta pousada distingue-se das 
outras porque está inserida no coração de um ri-
quíssimo centro histórico, onde os monumentos 
estão todos muito perto. Por outro lado, este centro 
foi muito bem remodelado e é, nesta altura, um dos 
mais bonitos do país. Quem sai da unidade tem 
tudo à mão. Não se perde tempo”.
“Por isso – conclui – esta é uma pousada para gente 
dinâmica, que se quer encontrar com a História e 
sentir o pulsar da cidade. Não é uma pousada para 
se apreciar uma paisagem natureza, com um bom 

livro ao lado. A unidade é pequena e não tem as 
habituais estruturas de apoio, embora se o cliente 
quiser uma piscina ou jogar uma partida de ténis 
também o possa fazer. A Pousada de Santa Marinha 
está a três quilómetros daqui e presta esse apoio”, 
revela Vito Esteves.
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ARTE E OFÍCIO
Mas a mais valia da pousada é a qualidade do centro 
histórico onde está inserida, numa zona que respira 
arte e cultura. O espaço foi revitalizado. As casas 
foram renovadas, sempre com a preocupação de 
albergarem estabelecimentos comerciais no rés-do-
chão. Desta forma combateu-se a desertificação e 
dinamizou-se a zona. Apareceram as galerias, os 
museus, as lojas de artesanato, as esplanadas, os 
bares e os restaurantes. Tudo isto deu vida ao centro 
histórico de Guimarães. Com inúmeras exposições, 
com a proliferação de ateliers, a zona ficou voca-

cionada para a arte 
e o município não 
deixou morrer este 
espaço estratégico, 
como parecia estar 
a acontecer há al-
guns anos.
“Temos clientes dos 
quatro cantos do 
mundo, que ficam 
fascinados com o 
enquadramento 
que se conseguiu 
fazer aqui, onde o 
peso da História 
interage com a gra-
ciosidade da arte e 
do movimento das 
pessoas. Para além 
dos portugueses, 
os clientes mais 
assíduos são os es-
panhóis e os britâ-
nicos. No Verão a 

pousada está sempre com boa taxa de ocupação e 
no Inverno trabalhamos muito com empresas, tanto 
do calçado como dos têxteis”, revela Vito Esteves.
“A nossa pousada é pequena e não está vocacionada 
para casamentos ou baptizados. O nosso público-
alvo é o turismo em geral”, conclui o responsável 
pela Pousada de Nossa S.ª da Oliveira.
Para além do contexto histórico da cidade de Gui-
marães, o cliente tem imensas ruas antigas e largos 
para calcorrear, lugares cheios de animação e onde 
proliferam as galerias de arte, lojas de artesanato, 
bares e restaurantes:
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“Em frente à pousada temos o Largo da Oliveira” 
– onde se encontra, por exemplo, o Padrão do Sa-
lado – “por trás temos a Praça Santiago e depois a 
Rua de Santa Maria, uma das ruas mais antigas, 
que ligava a antiga vila medieval ao Castelo”, mostra 
Vito Esteves.
À medida que uma pessoa se dirige para os mo-
numentos passa por inúmeras lojas de artesanato, 
onde o linho é a principal vedeta. O bordado de 
Guimarães é um trabalho manual executado a fio 
de algodão sobre linho caseiro. A originalidade está 
na especificidade das flores executadas e na impor-
tância decorativa dos fios em relação ao conjunto 
composto por grande diversidade de pontos. Pelas 
ruas vêem-se, por isso, muitos atoalhados, colchas, 
cortinas e vê-se também muita pintura ao nível 
dos azulejos, sempre com D. Afonso Henriques e o 
castelo como pano de fundo. O sector secundário 
revela-se, em Guimarães, como a actividade eco-
nómica dominante. Perto de 70% das empresas 
representam a indústria têxtil. A indústria metalúr-
gica também está aqui representada, assim como as 
cutelarias, cujas marcas portuguesas mais conceitu-
adas do sector estão sedeadas no concelho. 
Num percurso pedestre em direcção aos monumen-
tos de Guimarães não se pode ficar indiferente às lo-
jas de produtos gourmets, com os vinhos da região 
em bom plano, além de licores, enchidos, presunto, 
broas de amêndoa e canela, queijadas, azeite, com-
potas, geleias e doces, por exemplo.
“Há 15 anos não havia nada disto – revela Vito Es-
teves – Com o surgimento dos estabelecimentos 
comerciais, das galerias e dos museus, o centro his-
tórico ganhou vida. Dantes via-se aqui pouca gente. 
Só a pousada é que dava um pouco de vida a isto. 
Agora as coisas estão completamente diferentes gra-
ças ao esforço da Câmara, que conseguiu dinamizar 
isto. Agora até os bares fazem exposições, com mú-
sica ao vivo. E isso traz gente nova. É um ambiente 
fantástico”, mostra Vito Esteves, que serviu de cice-
rone nesta visita ao centro histórico de Guimarães.

O BERÇO 
DA POPULARIDADE

Mas há quem queira visitar a Pousada de Nossa S.ª 
da Oliveira por motivos bem diferentes. “Já vi gente 
a contemplar as janelas e a confessar que foi ali que 
tinham nascido”, revela Vito Esteves. 
É que há muitos anos o edifício era composto por 
seis casas geminadas, onde viviam 32 famílias. “Era 
gente humilde que entretanto emigrou, enquanto 

a Câmara não construiu bairros sociais. Por isso, 
quando cá voltam, reconhecem ainda algumas jane-
las. Isto dantes até tinha um rés-do-chão que mais 
parecia um centro comercial, com lojas diversas, sa-
pateiro, barbearia, mercearia, relojoeiro, etc. Depois 
houve a ideia municipal de transformar o espaço 
numa albergaria. As pessoas foram para habitações 
sociais e o edifício sofreu algumas transformações, 
na sequência de um intercâmbio entre a Enatur e 
a Câmara. A albergaria foi, por via disso, uma das 
primeiras unidades hoteleiras da região”. 
“O Hotel de Guimarães é do início dos anos 90...”, 
recorda Vito Esteves, “a Pousada de Santa Marinha 
abriu em 1987... quer isto dizer que a Pousada de 
Nossa S.ª da Oliveira viveu num estado de graça 
muito grande durante uns seis anos. E numa época 
em que havia dinheiro para gastar, porque os têxteis 
e o calçado da região estavam no auge. Chegámos a 
ter quartos alugados para todo o ano”, revela.
“Lembro-me de uma senhora alemã que repartia os 
negócios entre Barcelona e Guimarães. Para não se 
incomodar, ela avançava o pagamento de um ano 
inteiro. E era também a época em que proliferavam 
os jantares de negócios para 50 pessoas”, recordou 
com nostalgia.

PICA NO CHÃO É 
ESPECIALIDADE
BEM CONDIMENTADA

O restaurante da pousada é um local de culto para 
quem aprecia a gastronomia minhota e aconselhá-
vel para quem não está de dieta. Assente numa bo-
nita combinação entre a pedra e a madeira, a sala 
de jantar está situada no rés-do-chão e dispõe de 
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uma esplanada no Largo da Oli-
veira, com vista para o Padrão 
do Salado e para um ambiente 
de grande animação. Há sempre 
gente cá fora, que fervilha em re-
dor das lojas de artesanato, ate-
liers de pintura, museus, bares, 
restaurantes e muita música.
O serviço da pousada é distinto, 
porque se direcciona a verdadei-
ros gourmets. Mal se entra na 
sala imagina-se os especialistas 
do arroz de cabidela (tipo Pica 
no Chão, como é conhecido). 
Eles até devem ter alguns rituais 
preliminares, como rezas a evo-
car os deuses da carne. E depois 
devem fazer exercícios com as 
mãos, para aquecer e exercitar 
os dedos, antes que o mundo 
pare quando o prato vem para a 
mesa e os fruidores se entregam 
de alma e coração à arte de bem 
comer, com um guardanapo 

bem preso no colarinho da camisa, a escorrer em 
cascata para evitar que se suje o regaço.
Mas a Pousada de Nossa S.ª de Oliveira tem também 
muito orgulho num outro prato típico. Como diz 
Vito Esteves, “temos também um coelho estufado 
em vinho tinto, que já ganhou um prémio”.
“Como alternativa à carne temos o polvo à lagareiro 
e o bacalhau também está sempre presente. Faze-
mos aqui um gratinado no forno com presunto e 
maionese que é uma verdadeira delícia”, acrescenta.
O responsável da pousada salienta ainda o papel 
importante do caldo verde (“sempre presente”) e os 

pratos com características mais internacionais, dado 
que o empreendimento recebe gente de todos os 
quadrantes. O destaque vai para o bife de pimenta, 
que “é um prato flamejado à frente do cliente num 
carrinho próprio. Isto espalha um cheirinho pelo 
restaurante que abre logo o apetite”, avisa. “Este pro-
cesso faz levantar labaredas em frente ao cliente e a 
sala até costuma ficar em silêncio. Depois, quando 
as chamas se esbatem e tudo acaba, os estrangeiros 
normalmente levantam-se e batem palmas”.
Ao nível de vinhos a sugestão vai para um vinho da 
região, o Muralhas. “Não quer dizer que o Quinta 
da Lixa ou o nosso Adegas Pousadas não sejam 
bons mas o Muralhas é o que sai com mais frequên-
cia”, confessa Vito Esteves.

CASTELO DE GUIMARÃES:
O SÍMBOLO DA 
NACIONALIDADE

O Castelo de Guimarães é um dos monumentos 
mais representativos da origem da nacionalidade. A 
arte e sabedoria com que foi construído fazem dele 
uma das sete maravilhas portuguesas.
A obra remonta ao tempo da condessa Mumadona 
Dias, personagem histórica que está indelevelmente 
ligada a Guimarães. Mulher célebre, rica e poderosa 
ao nível da Península Ibérica, reza a história que ela 
governou sozinha (séc. X) o Condado Portucalense 
após a morte do marido, o conde Hermenegildo 
Gonçalves. Muito devota à religião, mandou cons-
truir em Vimaranes um mosteiro, que deu origem 
à fixação de um grupo populacional. Mumadona 
fez ainda inúmeras doações o que talvez tenha des-
pertado a atenção de gente com poucos escrúpulos. 

GERAÇÃO MP3

Há uma curiosa inovação do Posto 
de Turismo de Guimarães, situado 

bem perto da pousada, e que está a dar 
resultados muito positivos: “Investiu-se 
aqui num guia virtual, ou seja, num mp3, 
que pode ser alugado e que tem resul-
tado. Eu vejo pela reacção das pessoas, 
que ficam muito agradadas com o novo 
sistema”, conta Vito Esteves.
“Os clientes vão aos monumentos e vão 
ouvindo as informações. Numa cidade 
onde escasseiam os guias turísticos, esta 
foi uma boa alternativa. O resultado foi 
mesmo surpreendente, porque as pes-
soas sentem-se mais independentes e po-
dem iniciar a visita às horas que querem 
e fazerem o roteiro como mais desejarem. 
Podem começar no castelo e acabar nos 
museus ou vice-versa. Não precisam de 
esperar pelo guia e pela formação de um 
grupo. Por isso, o nosso negócio aqui é 
promover não só a pousada como tam-
bém a cidade de Guimarães, com toda a 
espectacularidade histórica que ela tem”, 
conclui.
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Farta das investidas 
dos mouros e dos sa-
ques dos normandos, 
mandou erguer uma 
fortaleza.
Foi naquele que viria 
a ser o Castelo de Gui-
marães que foram viver 
o conde D. Henrique e 
D. Teresa, já no séc. XII, 
onde estabeleceram a sua corte. Na altura manda-
ram fazer algumas reformas, como obras de amplia-
ção para dar ao castelo uma evolução construtiva 
que hoje se conhece. A tradição diz mesmo que foi 
lá que nasceu D. Afonso Henriques, antes das obras 
de restauro que a fortaleza sofreu depois, durante os 
séculos XIII e XV.
O Castelo de Guimarães é uma fonte de inesgotável 
inspiração para os portugueses, porque está ligado 
a façanhas heróicas, como a Batalha de S. Mamede, 
em 1128. Visitá-lo está para os portugueses como 
Meca está para os árabes. Pelo menos uma vez na 
vida é importante ver o sítio conhecido por berço 
da nacionalidade. Em volta deste castelo existe toda 
uma áurea de prestígio, honra, emoção e orgulho, 
que está bem patente na maneira de ser dos vimara-
nenses. A tudo isto acrescenta-se a beleza da paisa-
gem e a obra de arte da arquitectura feita na pedra. 
E porque foi esta a terra natal de Afonso Henriques 
(onde viveu até 1128), o homem que viria a ser o 
primeiro Rei de Portugal. É bem conhecida a histó-
ria da Batalha de S. Mamede entre as tropas de D. 
Afonso Henriques e as de sua mãe, Teresa de Leão, 
em que a vitória lhe consagrou a autoridade no 
Condado Portucalense. Em 1139, depois da Batalha 
de Ourique contra os mouros, D. Afonso Henriques 
autoproclamou-se rei de Portugal.
E, já agora, a caminho do Castelo de Guimarães, não 
deixe de visitar a Capela de S. Miguel, uma constru-
ção do séc. XII e onde – diz a lenda – D. Afonso 
Henriques foi baptizado. O interior da capela tem 
uma série de lajes com sepulturas atribuídas a guer-
reiros ligados à fundação da nacionalidade.

SANTA 
MARIA
RUA MEDIEVAL

Quase oito séculos depois, em 1910, o Castelo foi 
declarado monumento nacional e, em 1937, a Di-
recção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio-
nais iniciou o grande restauro, sendo concluído e 
inaugurado em 4 de Junho de 1940 por ocasião das 
Comemorações do VIII Centenário da Fundação 
da Nacionalidade. Até hoje o Castelo de Guimarães 
aparece nos grandes acontecimentos como um ex-
libris de Portugal.
Com a construção do castelo (no alto do Monte 
Largo – alpis latitus, no latim dos documentos da 
época) para defesa do mosteiro (na zona baixa), 
que mais tarde se transformou num santuário de 
peregrinação, surgiram dois grupos populacionais, 
ligados por uma rua célebre em Guimarães: a Rua 
Santa Maria, a um passo da Pousada de Nossa S.ª 
da Oliveira. Ao longo da rua não faltam legados da 
época, como o Convento de Santa Clara, por exem-
plo, a Casa do Arco, a Casa dos Peixotos ou a Casa 
Gótica dos Valadares.
Só no séc. XV se assistiu à fusão dos dois pólos, 
dando origem ao actual figurino citadino, que ga-
nhou forma a partir de 1853, através da rainha D. 
Maria II. Nessa altura o burgo sofreu algumas trans-
formações, com o incremento do Largo do Carmo 
(hoje Largo de Martins Sarmento) e a abertura de 
diversas ruas, avenidas e alamedas, mas sem nunca 
perder de vista a conservação do centro histórico.
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PAÇO
DOS DUQUES

Outro monumento obrigató-
rio para visitar é o Paço dos 
Duques de Bragança (ou Paço 
Ducal), uma casa senhorial 
do séc. XV, mandada cons-
truir por D. Afonso, futuro 
Duque de Bragança, filho bas-
tardo do rei D. João I. Trata-
se de um majestoso palácio 
fortificado (visível na solidez 
dos muros e na distribuição 
das janelas), único na Pe-
nínsula Ibérica, por possuir 
características arquitectóni-
cas da Europa Setentrional. 
Reconhecem-se preocupa-
ções de conforto, iluminação 
e elegância, completamente 
inovadoras na época. Depois 
de uma fase de abandono e 
ruína, o Paço dos Duques 
de Bragança foi recuperado, 

sendo aberto ao público em 1959 e transformado 
em museu com um espólio datado dos séculos XVII 
ao XVIII. O palácio contribui fortemente para a 
história dos Descobrimentos Portugueses, dada a 
presença de um conjunto de importantes tapeça-
rias, que narram as conquistas do Norte de África, 
nomeadamente Arzila e Tânger. Faz também parte 
do museu uma exposição do mobiliário português 
do período pós-descobertas e uma importante co-
lecção de porcelanas das Companhias das Índias. 
Não faltam também colecções de armas e arma-
duras, num edifício classificado como monumento 
nacional. O museu está situado no primeiro piso, 
seguido de uma ala destinada à sede nortenha da 
Presidência da República (fachada principal, se-
gundo piso), além de uma vasta área vocacionada 
para diversas iniciativas culturais.

Em 1933, sob o governo de Salazar, o edifício che-
gou mesmo a ser transformado em residência oficial 
do presidente, depois de uma recuperação bastante 
controversa.

MUSEUS
E UMA CITÂNIA

Do percurso pelo centro histórico de Guimarães 
faz parte uma passagem por um dos museus arque-
ológicos mais antigos do país. A Casa de Martins 
Sarmento já existe desde 1885, a partir do espólio 
que o arqueólogo doou à instituição. Algumas de-
pendências do edifício estendem-se para o extinto 
Convento de S. Domingos, o que nos deixa um im-
portante testemunho da transição do séc. XIX para 
o séc. XX. Martins Sarmento nasceu em Guimarães, 
em 1833, e ficou também ligado ao estudo cientí-
fico das ruínas da Citânia de Briteiros. Trata-se de 
um importante testemunho de um povoado pré-ro-
mano, pertencente ao tipo geral dos chamados “cas-
tros”, do noroeste do país. Trata-se de um local de 
culto para os que gostam de arqueologia, dado que 
se podem apreciar diversas construções primitivas, 
que nos dão uma ideia de como viviam as pessoas 
naquela época. O espólio destas importantes ruínas 
está exposto no Museu Martins Sarmento. Mas o 
ideal, se houver tempo, é ver mesmo “in loco” essas 
ruínas da Idade do Ferro, localizadas no alto do 
Monte de S. Romão, a 15 quilómetros de Guimarães.
A dois passos da Pousada de Nossa S.ª da Oliveira 
está também o Museu de Alberto Sampaio, onde 
estão expostas variadas colecções de arte antiga, 
dos séculos XIV ao XVI. O grande destaque vai sem 
dúvida para a presença de uma vestidura militar do 
rei D. João I (séc. XIV).
Alberto Sampaio (1841-1908) foi um importante 
historiador vimaranense, que fez um relevante tra-
balho ao nível da história regional. Por isso, este 
museu tem importantes colecções relativamente à 
pintura, escultura, cerâmica, azulejaria, talha, têx-
teis e ourivesaria. ■



LAZER58

“CIDADES HÁ QUE SÃO COMO AS MULHE-

RES. POR ALGUMAS, FICA-SE LOGO APAI-

XONADO. BUDAPESTE SEDUZ DESDE O PRI-

MEIRO OLHAR”. QUEM O DISSE FOI DIOGO 

CAMINHA, NO “ROTEIRO INCOMPLETO 

DA HUNGRIA”, UMA VELHINHA EDIÇÃO DA 
nortemédico Texto e Fotografia: Nuno Miguel Dias

PORTUGÁLIA QUE ENCONTREI NA VÉSPERA 

DA PARTIDA, SE NÃO FOR ISTO PROVA BAS-

TANTE DE COMO SÃO OS LIVROS QUE NOS 

ENCONTRAM A NÓS.

A LESTE, TUDO É 
ADMIRAVELMENTE NOVO!

BUDAPESTE
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Quando as duas mar-
gens correspondiam às 
cidades, distintas, de 
Buda e Peste, estas eram 

tão diversas... como ainda hoje. Peste era uma vasta 
planura, esparsamente habitada por ter sido, histori-
camente, sujeita às invasões dos impérios vizinhos. 
Hoje, está ocupada por três terços da totalidade 
da cidade, num registo urbanístico que é comum 
a muitas cidades por estes lados, como Viena, a 
título de mero exemplo e nunca comparável. Aveni-
das largas avançam, por quilómetros, cortadas por 

UM DABÚBIO QUE 
BRILHA DE FORMA 
DIFERENTE EM 
BUDAPESTE

Há uma razão para que 
o Danúbio, na sua mo-
desta dimensão, seja um 
dos rios mais “falados” do 
mundo. Foi inspiração de 
músicos, poetas, roman-
cistas, causa de guerras, 
fronteira intransponível 
durante essas. E outras. 
Nasce na Floresta Negra 
alemã e só se esvai no 
Mar Negro. Entretanto, 
espelha nacionalidades, reflecte cidades de cúpulas 
douradas, esconde encontros românticos e corpos 
ao sol, em praias de areia clara e fina ao longo da 
Áustria, República Checa, Eslováquia, Hungria, 
Croácia, Sérvia e Roménia. Num conceito moderno, 
uma verdadeira auto-estrada de culturas com mi-
lhares de anos de existência e séculos de usufruto 
dos homens. 

Que Budapeste encanta quem a visita, já o 
sabia. Testemunharam-mo tantos ami-
gos. Também sabia que a Hungria fora um 

grande país, com um território imenso, de frontei-
ras localizadas muito além das que hoje encerram o 
humilde país que ainda sofre do epíteto “Europa de 
Leste”, o que não seria um problema, não fora o seu 
sentido depreciativo.
Diogo Caminha disse muito mais. Que quem ali chega 
de avião avista o casamento perfeito entre a Europa 
e o Oriente. Eu digo apenas que este Oriente é mais 
ordeiro e que, de Europa, Budapeste seja apenas a 
recordação dos tempos em que o Velho Continente 
era a foz do comércio de produtos de todo o mundo e 
logo, confluência de tantas culturas. O Danúbio, esse, 
continua o seu curso, lânguido, como se não testemu-
nhara tantas guerras, glórias e derrotas que levaram 
a Hungria a reduzir drasticamente o seu território, 
aquando do final da 1.ª Guerra Mundial. Separa Buda 
de Peste, que só viram os seus dois nomes unidos 
no Séc. XIX. Ainda hoje, o Danúbio é uma fronteira. 
Porquê? Só visto!

« O CASAMENTO 
PERFEITO ENTRE 
A EUROPA E O 
ORIENTE»
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inúmeras transversais, algumas avenidas, outras 
ruas, onde os prédios de arquitectura fabulosa, que 
só aqui se pode encontrar, guardam nos seus rés-
do-chão muitos bares e esplanadas com decoração 
moderna, de inspiração nova-iorquina, ao nível das 
mais vanguardistas capitais europeias. Aqui e ali 
uma igreja, uma catedral, um edifício histórico com 
uma fachada de cortar a respiração, vastos jardins, 
ruas pedonais onde, por entre as habituais lem-
branças e esplanadas onde restaurantes oferecem 
“goulash” a preços inflacionados, surgem as lojas 
de antiguidades, pequenos tesouros. Estas não se 
assemelham, em absolutamente nada, àquilo que 
estamos habituados a ver como antiquários. Não há 
mobiliário de pau-santo inscrustado a madrepérola, 
mapas ou sequer livros de editoras extintas. Mas há 
memorabilia suficiente para que a entrada nestas 
lojas possa corresponder a uma (curta) viagem no 
tempo, um regresso momentâneo ao então chamado 
Bloco de Leste. Há placas dos correios, caixinhas de 
comprimidos, brinquedos de lata, fatos de astro-

nautas, verdadeiros, incluindo os 
capacetes, que são os preferidos 
de quem anda de vespa, essa via-
tura presente em todo o mundo, 
ao contrário do Trabant, esse 
símbolo de Budapeste e que ainda 
“rola” por estas ruas, o eleito da 
camada mais jovem, que os re-
cupera com esmero, e dos mais 
idosos que preferem ficar com a 

viatura em que confiaram toda uma vida, ao invés 
de optar pela incerteza que advém de comprar um 
veículo novo. Mas há-os... Bentleys, Ferraris e Lam-
borghinis suficientes para perceber que, para estes 
lados, o dinheiro já flui como nos tempos áureos.

CIDADE SECULAR É 
UMA DAS MAIS MODERNAS 
CAPITAIS EUROPEIAS

Como todos os países com uma língua própria, 
o sentimento de identidade nacional é forte. Na 
Hungria fala-se o magiar (e não o “húngaro”) e, 
ainda que estejamos na capital (como em qualquer 
outro lugar do mundo, a primeira cidade a “estran-
geirar-se”), as manifestações culturais são várias e 
escusam, se o tempo para desfrutar destas paragens 
for pouco, uma incursão pela Hungria adentro (o 
que se torna, porém, obrigatório se dispuser de 
mais de uma semana). Todos os jardins ou praças 
cuja dimensão o permita (e são tantas) acolhem, 
durante os fins de semana, eventos gastronómicos, 
folclóricos, projecções de cinema húngaro ao ar li-
vre, a própria ponte Széchenyi Lanchid (ou Ponte 
das Correntes), um dos marcos da cidade, fecha ao 
trânsito durante o primeiro fim de semana de cada 
mês para, toda engalanada de fitas e toldos colori-
dos, retornar aos tempos em que a música tradicio-
nal, artesanato, produtos orgânicos e gastronomia 
autêntica eram ali comercializados. 

2 MILHÕES 
HABITAM UMA 
CIDADE UNIDA PARA 
SEMPRE À HISTÓRIA 
DA EUROPA
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Budapeste tem um en-
canto único. Que se 
traduz no facto de ser 
atractiva, e de visita obri-
gatória, a pessoas de to-
das as idades. Pulula de 
bares, esplanadas e dis-
cotecas onde gente jovem 
(e bonita, muito bonita, 
mesmo), faz dela uma ci-
dade famosa a este nível. 
A modernidade chegou a 
Budapeste que, sem dei-
xar de se identificar com 
um passado glorioso, está ao nível das mais moder-
nas capitais europeias. Já não há razão para tratar 
esta capital como parte integrante de uma “Europa 
de Leste” que nos remete para o cinzentismo dos 
edifícios e das gentes. Por outro lado, quem pre-
fere umas férias mais “sossegadas”, com objectivos 

mais focados em monumentos 
e museus, há muito por onde 
escolher, a uma escala muito 
superior a outros destinos di-
tos “culturais”. Para todos, há 
toda uma extensão de quiló-
metros ao longo do Danúbio, 
com um pôr-do-sol de tona-
lidades únicas, talvez muitas 
delas obra do reflexo das cú-
pulas douradas.

ATRACÇÕES DOS 
DOIS LADOS DO 
DANÚBIO

EM BUDA
Este é o lado mais romântico, 
se assim se poderá chamar, de 
Budapeste. Foi invadido no 
século XVI pelos turcos que 
destruíram grande parte do 
que ali existia. Os Habsburgos 
apoderaram-se do local e ini-
ciaram, de imediato, a recons-
trução, que lhe deu a presente 
ambiência Barroca. Poderá 
usar o eléctrico (ou elevador), 
que funciona das 7h30min às 
22h e custa apenas 650 HUF 
(€ 2,60) para subir e 550 HUF 
(€ 2,20) para descer.
São visitas obrigatórias o im-
ponente Palácio Real (Királyi 
Palota), construído no século 
XIV e reconstruído em estilo 
barroco 400 anos mais tarde. 
O edifício sobeja de atracções 
já que alberga ainda o Museu 

da História de Budapeste, a Galeria Nacional Hún-
gara e o Museu de Arte Contemporânea. Se decidir 
visitá-lo vai querer também ver a Igreja Matthias 
(Mátyás templom) que fica ali perto. O templo que 
foi o cenário da coroação de muitos reis conta já 

DICAS: 

Não há melhor maneira para percorrer 
esta cidade que a bicicleta. Peste é, 

em toda a sua extensão, completamente 
plana e permite demorados passeios pelas 
ciclovias. Buda é bem diferente, mas muito 
mais pequena em proporção. Isto faz com 
que possa deixar a bicicleta segura com o 
seu cadeado e dar um passeio a pé, ou op-
tar pelo elevador que leva ao Palácio Real. 
Percorra as rua Vaci a partir da Vorosmarty 
Square (onde fica o Mercado, que também 
merece uma visita demorada), uma rua 
pedonal onde o comércio, especialmente 
destinado ao turismo, possui uma vasta 
oferta de produtos que, mais tarde, fá-
lo-ão relembrar esta maravilhosa cidade. 
Evite os restaurantes. Escolha brinquedos 
antigos, miniaturas do Trabant ou t-shirts 
verdadeiramente originais. 
Goulash e Paprika. No que toca a comida, 
estas são duas palavras que terá, obrigato-
riamente, de conhecer. A primeira é uma 
sopa à base de tomate, muito saborosa, que 
vale a pena. Uma vez provada, não quererá 
outra coisa. Paprika é o pimento. Não só 
em pó, mas sob todas as formas possíveis. 
É usado nas mais inimagináveis receitas 
(incluindo nos hambúrgueres que se ven-
dem nas rua, à noite).
Trabant. O carro que é o símbolo da pró-
pria cidade. Se conhecer a sua história, po-
derá ser um bom tópico para iniciar uma 
conversação com os locais. Ficarão ra-
diantes. Era o “carro do povo” do Bloco de 
Leste. Os primeiros modelos foram fabri-
cados em contraplacado e a sua mecânica é 
simples mas robusta. Talvez por isso ainda 
percorram, em número considerável, as 
ruas de Budapeste.
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com 700 anos. Outra grande atracção turística é o 
chamado Bastião dos Pescadores, um miradouro 
monumental onde se tem a melhor vista da cidade, 
com o rio e Peste aos nossos pés, incluindo a mag-
nífica visão do Parlamento neo-gótico e a famosa 
Ponte Széchenyi. 

A CIDADE DOS SPAS

Em Budapeste a abundância de águas termais e 
medicinais não tem igual no mundo, com um to-
tal de 118 fontes, que debitam até 30 mil metros 
cúbicos de água por dia, entre os 21 e os 38 graus 
centígrados. Existem actualmente 24 banhos, spas e 
piscinas (interiores e exteriores) abertas ao público. 
O Gellért é talvez o banho termal mais conhecido 
de Budapeste e também um dos mais belos. Os 
puritanos não devem experimentar os spas termais 
pelos quais Budapeste é famosa. À entrada é en-
tregue um pequeno pedaço de pano aos homens e 
um avental minúsculo às mulheres. As massagens 
duram entre 15 e 40 minutos – uma experiência vi-
gorosa, não aconselhável a quem tenha um coração 
mais fraco. Os fatos de banho são vestidos antes de 
se entrar para a principal piscina mista, uma beleza 
arte nova, rodeada de colunas. 

GUIA DO TURISTA
QUANDO IR
A última vez que o Danúbio gelou já não está na memória das 
gentes. Os outrora habituais patins de gelo, presentes em quase 
todas as casas de Budapeste, são peças de museu. Aliás, os 
200 dias de sol por ano, prometidos pelos cartazes turísticos 
espalhados pela cidade, correspondem à verdade. Os meses 
de Verão conseguem ser, inclusivamente, insuportavelmente 
quentes.
Sendo uma “Meca” cultural, Budapeste oferece um vasto leque 
de acontecimentos que os mais atentos não suportariam perder. 
Em Junho, o Budapesti Búcsú celebra a retirada do ultimo sol-
dado russo, em 1991, com vários concertos de música moderna 
ao ar livre. Em Setembro, o Concurso Internacional de Vinhos 
e Champagnes também aqui traz apreciadores e especialis-
tas, para além dos melhores produtores mundiais. Em Maio, 
o Festival da Primavera faz a cidade assemelhar-se a um palco, 
com mais de 200 acontecimentos por dia. Basta seguir as flores 
espalhadas pelas ruas. 

ONDE FICAR
Domina Inn Fiesta: Muito perto da Erzsébet tér e da estação de 
metro Deal Feren tér, um luxuoso hotel a preços aceitáveis.
Radissom SAS Beke Hotel: Localizado na baixa de Budapeste, 
o centro da maior parte do comércio, próximo da Catedral 
de St. Stephens e da Praça dos Heróis. É caro, mas compensa 
cada florim.
Hotel Unio: É um dos mais recentes hotéis da cidade, mas com 
uma atmosfera nostálgica. Está perto da quase totalidade das 
atracções que aconselhamos acima.

ONDE COMER
Entregue-se à deliciosa gastronomia húngara ou faça uma in-
cursão pelas delícias da cozinha do mundo, atestando o grande 
cruzamento de culturas que é esta cidade.
Aranyszarvas: Pratos de caça com acompanhamentos “à hún-
gara”.
Hemingway: O Menú muda diariamente e os pratos são ser-
vidos numa varanda sobre o belíssimo Feneketlen-tó (Lago 
sem fundo).
Kacsa: O nome significa “pato” e serve isso mesmo. Pato para 
amantes e para quem não aprecia mas está decidido a mudar 
de opinião.
Menza: Provavelmente, o restaurante mais hip da cidade. De-
coração moderníssima e um ambiente muito fashion. É conve-
niente reservar.
Pozsonyi Kisvendéglo: Um restaurante “de bairro”, com doses 
gigantescas a preços irrisórios. Se é aqui que vão os locais, por-
que não? A melhor sugestão de todas.

MOEDA
A moeda é o Forint húngaro (HUF). Um Forint equivale 
€ 0,003982. Um Euro vale 251 Forints húngaros (HUF).

EM PEST
Alugue uma bicicleta e percorra, com minúcia, to-
dos os recantos desta margem do Danúbio. Damos 
alguns conselhos mas, asseguramos, o factor sur-
presa funciona aqui como em raros outros locais.
Deste lado da cidade, é obrigatória a visita à princi-
pal rua pedestre Váci utca com as suas lojas elegan-
tes, cafés e restaurantes. A Basílica de St. István (São 
Estevão) é a maior igreja de Budapeste, construída 
em estilo neo-renascentista. O Museu Nacional é o 
melhor monumento da arquitectura húngara clás-
sica. O antigo bairro judeu Erzsébet deve ser explo-
rado a pé. Aqui fica a maior sinagoga da Europa com 
lugar para 3000 pessoas. O Parlamento da Hungria 
é talvez o mais famoso edifício da cidade, no seu 
estilo sumptuoso neo-gótico de grande dimensão. 
Caminhando pelo Andrássy Boulevard encontra-se 
lindas mansões dos séculos XIX e XX e também a 
Ópera de Budapeste, um esplêndido edifício neo-
renascentista em que a beleza da sala de espectácu-
los ofusca qualquer representação em palco.
É no Parque da Cidade que pode conhecer a monu-
mental Praça dos Heróis. ■
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

1. O Conselho Regional do Norte (CRN) tomou conhe-
cimento do envio por parte dos médicos Cirurgiões da 
Unidade de Mirandela do Centro Hospitalar do Nor-
deste (CHNE), ao Director Clínico daquela Unidade 
hospitalar, do Requerimento que se transcreve como 
documento 1, no seguimento do tinha sido sugerido 
por este Conselho (ver nortemédico 32, páginas 46-
47).

2. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA

1. Relativamente ao pagamento de Taxas à Entidade Re-
guladora da Saúde, e porque na opinião da Consultora 
Jurídica da SRNOM existem situações em que a apli-
cação da legislação poderá suscitar sérias e fundadas 
dúvidas de interpretação, decidiu o CRN enviar à ERS o 
documento elaborado pela referida Consultora (docu-
mento 2) para análise e eventual discussão futura, por 
forma a obter um cabal esclarecimento dos médicos. 
2. Sobre a questão do “Sigilo Médico e Processo Clí-
nico”, o CRN pediu Parecer à Consultora Jurídica da 
SRNOM, o qual foi aprovado e adoptado como posição 
oficial deste Conselho (documento 3).

3. CARREIRA MÉDICAS

1. Enviado pela FNAM, recebeu o CRN cópia do Comu-
nicado à Imprensa intitulado “A Administração Central 
do Sistema de Saúde (Ministério da Saúde) desencadeia 
o processo massivo de despedimentos nos Hospitais”, o 
qual se transcreve como documento 4.

2. Na sequência da análise interna efectuada ao projecto 
ministerial sobre a “Carreira Profissional dos Médicos”, 
o CRN pediu Parecer à Consultora Jurídica da SRNOM, 
o qual foi aprovado e adoptado como posição oficial 
deste Conselho (documento 5).
3. Tendo tomado conhecimento do pré-aviso de greve 
do SIM, decidiu o CRN enviar para a Comunicação 
Social o seguinte texto: “O Conselho Regional do Norte 
deliberou em reunião do Conselho, hoje, dia 15 de 
Novembro, apoiar a Greve convocada pelo Sindicato 
Independente dos Médicos para o próximo dia 30 do 
corrente mês”.

4. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS

A – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. Uma listagem dos eventos mais significativos realiza-
dos no Centro de Cultura e Congressos e a agenda para 
os próximos meses encontra-se nas páginas 70 e 71.
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Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Regional do Norte da OM

No seguimento da vossa carta de 22 de Agosto, cum-
pre-nos informar que endereçamos ao Senhor Director 
Clínico do CHNE a carta assinada de que lhe enviamos 
cópias em anexo.

Sem outro assunto de momento, agradecendo todo o 
seu apoio neste nosso diferendo, subscreve-se com os 
melhores cumprimentos,

Hermano Manuel Carvalho Marques
Assistente Hospitalar
Vogal da Comissão Distrital da OM

UNIDADE DE MIRANDELA DO CHNE
CIRURGIA GERAL NO SERVIÇO DE URGÊNCIA

DOCUMENTO 1
(27 Set 2007)

ENVIO DE REQUERIMENTO AO DIRECTOR CLÍNICO PELOS ESPECIALIS-
TAS DE CIRURGIA

REQUERIMENTO DIRIGIDO AO DIRECTOR 
CLÍNICO DO CHNE

Ex.mo Senhor Director Clínico do CHNE

N......................................... médico, especialista de Cirur-
gia com categoria de............................ portador da cédula 
profi ssional n.º......................, a exercer funções neste Cen-
tro Hospitalar, vem expor e requerer a V. Ex.ª o seguinte:

O signatário esteve, até à deliberação do conselho de Ad-
ministração, integrado em Equipa de Urgência da especia-
lidade de Cirurgia em regime de presença física com apoio 
de outro especialista em regime de prevenção.

Em tais circunstâncias, aquela deliberação do Conselho de 
Administração do CHNE de alterar este regime, poderá 
determinar a responsabilidade civil, disciplinar e, até pe-
nal deste, porquanto, tendo o requerente conhecimento 
antecipado das circunstâncias em que o seu desempenho 
decorre, nada fez para as prevenir ou evitar.

No desempenho das suas funções, cabe ao requerente 
observar, para além dos deveres já aludidos, especiais 
obrigações de carácter deontológico e até legais, bem 
como o cumprimento das regras técnicas aprovadas pela 
Ordem dos Médicos.

O desempenho do requerente, nas presentes circunstân-
cias, poderá pôr em causa a qualidade dos actos ministra-
dos, com prejuízo para a saúde dos doentes.

Assim requer a V. Exa. que se digne:

Confi rmar por escrito a ordem de prestação de serviços 
sem apoio, por parte do requerente, nas circunstâncias 
aludidas, em especial, para efeito de exclusão da sua 
responsabilidade civil, disciplinar ou penal que possa de-
correr directamente daquelas mesmas circunstâncias 
(cfr. Constituição da República Portuguesa e estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e agentes da Administração 
Pública).

 CHNE, Unidade de Mirandela
20 de Setembro de 2007

  PEDE DEFERIMENTO.
  _______________________
  (Assinatura)
  C/conhecimento: Ordem dos Médicos

Nota: Requerimentos individuais deste teor foram en-
viados por Ana Maria da Silva Simões (Assistente Gra-
duado), Joaquim Manuel da Costa Pereira (Consultor de 
Cirurgia Geral), Lionel Jose Mendoza Castro (Assistente 
Hospitalar), Hermano Manuel Carvalho Marques (As-
sistente Garaduado), Hermínia Júlia Martins Milheiro de 
Oliveira (Chefe de Serviço), Júlia Suarez Granda (Assis-
tente Hospitalar)

A questão submetida à nossa apreciação prende-se 
com o pagamento das taxas a que se refere a Portaria 
38/2006 de 06 de Janeiro (com a redacção que lhe 
foi dada pela Portaria 639/2006, de 23 de Junho) à 
Entidade Reguladora da Saúde (doravante, designada 
abreviadamente por ERS).
De acordo com aquela Portaria e com o Decreto-lei 
309/2003, de 10 de Dezembro, as taxas em questão são 
devidas pelas entidades (singulares ou colectivas) sujei-
tas a regulação e desde que titulares de estabelecimento 
de saúde.
Assim, decisiva para a boa aplicação da lei é a determi-
nação do que seja entidade titular de estabelecimento 
de saúde.

PAGAMENTO DE TAXAS À ERS
TITULARIDADE DE ESTABELECIMENTO
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

DOCUMENTO 2

Ora, se a palavra entidade (singular ou colectiva) pode 
cobrir as mais diferentes realidades jurídicas, desde a 
pessoa singular, passando por qualquer forma de pes-
soa colectiva (sociedade civil, ou comercial, associação, 
instituição privada de solidariedade social, Ordem ou 
qualquer outra forma de pessoa jurídica – seja, “orga-
nização de pessoas ou bens, destinada a prosseguir determi-
nados fi ns, a que a lei atribui personalidade jurídica” 1 –), 
mas cujo signifi cado jurídico é objectivo, não colocando 
difi culdades de interpretação, já no que respeita ao con-
ceito de estabelecimento tal facilidade de subsunção é, 
apenas, aparente.
Na verdade, se atentarmos no conceito de estabeleci-
mento como “conjunto de bens e serviços organizado pelo 
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comerciante em nome individual ou por uma sociedade co-
mercial com vista ao exercício da exploração de certo ramo 
de actividade comercial ou industrial” 2 fácil será concluir 
que inúmeros locais onde são prestados cuidados de 
saúde ficariam fora do âmbito de aplicação da norma do 
artigo 8.º do DL 309/2003.
No entanto, o legislador, na redacção daquela norma 
bem como da Portaria 38/2006, não utilizou a expres-
são estabelecimento comercial tendo-a afastado em prol 
da expressão estabelecimento de saúde.
Dúvidas não podem assim restar que, apesar de em 
certos casos poder até haver coincidência das duas rea-
lidades, o que o legislador teve em vista foram os locais 
onde de forma organizada, individual ou por uma pes-
soa colectiva, é exercida profissão de saúde (e no caso 
que nos interessa, profissão médica).
Na verdade tal, de resto, é o que decorre da alínea a) 
do artigo 2.º da Portaria 38/2006, e de acordo com a 
qual “estabelecimento é toda a instalação, de carácter fixo 
e permanente, onde seja exercida, de modo habitual e pro-
fissional, a actividade de prestação de cuidados de saúde”, 
sendo que o serviço é, de acordo com a alínea e), “a 
unidade funcional que presta cuidados de saúde específicos 
no estabelecimento”.
Assim, se tal é a noção de estabelecimento caberá agora 
apreciar determinadas situações que, do ponto de vista 
da aplicação prática da Portaria 38/2006, poderão colo-
car algumas dificuldades interpretativas.
É que, de acordo com esta Portaria 38/2006 (repita se, 
uma vez mais, com a redacção resultante da Portaria 
639/2006), apenas estão sujeitos a inscrição na ERS os 
operadores referidos no artigo 8.º do DL 309/2003.
Segundo o artigo 8.º do DL 309/2003, “estão sujeitos 
à regulação da ERS, (...) sendo considerados operadores: 
a) As entidades, estabelecimentos, instituições e serviços 
prestadores de cuidados de saúde, integrados ou não na rede 
de prestação de cuidados de saúde, independentemente da 
sua natureza jurídica; b) As entidades externas titulares de 
acordos, contratos e convenções; c) As entidades e estabeleci-
mentos prestadores de cuidados de saúde dos sectores social 
e privado, incluindo a prática liberal; d) As associações de 
entidades públicas ou privadas e as instituições particulares 
de solidariedade social que se dedicam à promoção e protec-
ção da saúde, ainda que sob a forma de pessoa colectiva de 
utilidade pública administrativa e desenvolvem a respectiva 
actividade no âmbito da prestação de cuidados de saúde ou 
no seu apoio directo; e) Os subsistemas de saúde”.
De salientar, no entanto, que a Portaria 36/2006 de-
termina, ainda, ao nível do artigo 2.º que, para efeitos 
da sua aplicação, são entidades as (alínea c) “pessoa(s) 
singular(es) ou coIectiva(s) que tutela, gere ou detém estabe-
lecimento onde são prestados cuidados de saúde”.
Assim, para que seja obrigatória a inscrição na ERS, e 
consequentemente, sejam devidas as respectivas taxas, 
é necessário que se verifiquem os seguintes requisitos 
cumulativos:

estejamos perante um operador sujeito à regulação 
da ERS;
tal operador seja uma entidade;
tal entidade possua um estabelecimento;
tal estabelecimento seja por si tutelado, gerido ou 
detido;
em tal estabelecimento sejam prestados cuidados 
de saúde.

A verificação de tais requisitos cumulativos é de so-
bremaneira relevante, pois sabemos que a actividade 
médica se organiza de forma muito distintas sendo 
habitual a existência de operadores de saúde que não 
tutelam, gerem ou detêm estabelecimento de saúde.
Na verdade, basta pensar nas situações em que um 
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médico constitui (sob a forma unipessoal ou não) uma 
sociedade para prestação de cuidados médicos, mas 
estas sociedades apesar de possuírem uma sede, nesta 
não são praticados quaisquer actos médicos, mas sim 
em instalações de terceiros.
O exemplo é fácil de compreender: uma sociedade mé-
dica ou mesmo um profissional liberal que, dedicando-
se à actividade cirúrgica, não possuiu estabelecimento 
onde possa realizar qualquer cirurgia, pelo que os seus 
doentes são atendidos e operados nas instalações de 
uma Ordem ou mesmo de um hospital privado.
Neste caso, a maior parte das vezes, os médicos e as so-
ciedades cobram aos doentes, directamente os honorá-
rios devidos pelas actividades que desempenham, mas 
os honorários devidos pela utilização do espaço (sala 
cirúrgica, equipamento cirúrgico, etc.) são cobrados 
pela. Ordem ou hospital ao doente.
Aqui não há qualquer dúvida que o médico não tutela, 
gere ou detém qualquer estabelecimento de saúde, pois 
aquele não tem qualquer capacidade de decisão no que 
toca as instalações da Ordem e/ou Hospital, do que 
constitui indício claro o facto de o doente proceder ao 
pagamento, pela utilização de tais instalações, de uma 
determinada quantia a estas instituições.
No entanto, sendo certo que o médico não possui es-
tabelecimento, a Ordem e/ou hospital para efeitos de 
determinação da taxa a pagar a ERS deverá considerar 
aquele médico no cálculo do parâmetro NTS.
É que, se assim não fosse, estava encontrada a fórmula 
de defraudar a aplicação da Portaria 38/2006.
No entanto, na apreciação das situações concretas esta 
questão poderá revelar-se mais complexa quando se 
trata daqueles casos em que, não possuindo o médico 
um estabelecimento próprio, para além de utilizar um 
espaço num estabelecimento que não é o seu, cobra os 
seus honorários directamente aos doentes e, do mesmo 
modo, paga uma percentagem ou uma quantia fixa ou 
variável (nomeadamente em função do n.º de doentes 
atendidos e/ou dos dias de ocupação do espaço) à Or-
dem ou hospital. 
Seja, neste caso, a relação contratual é directamente es-
tabelecida com o doente, não havendo qualquer relação 
entre este e a Ordem ou o hospital, já que pela utiliza-
ção do espaço é o médico que suporta uma “renda”.
Tais situações, devem, no nosso entender, merecer uma 
análise cuidada.
É que, muitas das vezes, não é pelo facto de o médico 
pagar tal “renda” que isso significa que, de facto, ele 
exerça um poder de tutela, gestão ou detenção sobre 
o estabelecimento. O médico continua a não ter qual-
quer poder de escolha da organização dos meios que 
compõem o estabelecimento, não usufruindo do poder 
de decisão sobre questões como, por exemplo, a aqui-
sição de material médico, a aquisição de mobiliário, a 
celebração de contratos com entidades fornecedoras de 
bens ou serviços ao estabelecimento, a contratação de 
pessoal administrativo ou outro, etc.
É que esta situação é muito diferente daquela em que 
um médico que possui consultório (propriedade sua 
ou arrendado), cujo o espaça (salvaguardadas as limita-
ções decorrentes da lei) é organizado inteiramente por 
aquele, cabendo-lhe a ele a prática de todos e quaisquer 
actos de gestão e administração do estabelecimento 
como, por exemplo, a aquisição de material médico e 
material administrativo, a contratação de funcioná-
rios e /ou auxiliares, a contratação de outros médicos 
e profissionais de saúde, a determinação do horário de 
funcionamento do estabelecimento e, eventualmente, o 
período de encerramento anual, etc.
Enquanto que, no primeiro caso, o médico contínua, no 
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nosso entender, a não tutelar, gerir ou deter qualquer 
estabelecimento de saúde, nesse último caso a situação 
é bem diversa, pelo que estará sujeito à obrigação de 
inscrição na ERS e pagamento da respectiva taxa.
Mas mesmo nas situações, ditas tradicionais, de con-
sultórios as situações concretas poderão ter diferentes 
recortes que carecem de ser ponderados sob pena de a 
mesma realidade estar a ser taxada mais do que uma vez.
Assim, se por vezes encontramos consultórios que fun-
cionam quase como que condomínios (seja, o consultó-
rio é detido por diversos médicos, que partilham o seu 
espaço como forma de fazer face a despesas, mas cujas 
actividades médicas são totalmente independentes 
umas das outras), casos há em que o consultório é de-
tido e gerido por um médico que, no entanto, contrata 
outros, como forma de não só oferecer aos seus doentes 
uma maior diversidade de especialistas, mas até de es-
tes beneficiarem de um atendimento mais rápido.
Neste último caso, por vezes os médicos contratados 
emitem recibos, directamente, aos doentes pelos servi-
ços prestados, enquanto que, outras vezes, são remune-
rados pelo médico titular do consultório através de uma 
quantia fixa ou variável (fixada em função do número 
de horas de serviço prestado ou pelo número de doente 
observados).
De todo modo, para estas situações e à semelhança do 
que vimos anteriormente, se o que está em causa por 
parte da ERS é o poder de regulação sobre operadores 
de saúde detentores de estabelecimentos que gerem ou 
tutelam com autonomia, sempre caberá concluir que 
apenas deverá haver lugar a uma única inscrição, sendo 
os médicos colaboradores, uma vez mais, contabiliza-
dos ao nível da NTS.

É que, o que está essencialmente em causa nas taxas es-
tabelecidas pela Portaria 38/2006 é a taxação de estabe-
lecimentos (seja, locais, de saúde) pelo que um médico, 
exercendo a sua actividade em mais de que um local, 
pode ser considerado por todos os locais para efeitos de 
apuramento do NTS, não devendo, no entanto, aquele 
médico individualmente considerado suportar qual-
quer taxa.
É que, mesmo neste último caso não podem subsistir 
quaisquer dúvidas quanto ao médico que efectivamente 
tutela, gere ou detém o estabelecimento de saúde.
Já na situação anterior, somos do entendimento que, 
por respeito à ratio legis, a entidade sujeita a inscrição 
na ERS e devedora da respectiva taxa não é o médico, 
mas sim todos os médicos que detêm uma quota parte 
do estabelecimento e que por eles é utilizado (ainda que 
mediante o pagamento de uma quantia) e que, efectiva-
mente, exercem cada um e por si só os actos próprios da 
relação de tutela, gestão e detenção.
Assim, e porquê há situações em que a aplicação dos di-
plomas citados poderá suscitar sérias e fundadas dúvi-
das de interpretação e, consequente, aplicação, somos do 
parecer que é de proceder à marcação de uma audiência 
com a ERS, por forma a esclarecer a matéria em apreço 
com vista a evitar desnecessários processos de contra 
ordenação e com vista à cabal informação dos médicos.

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

1 Vide Ana Prata, in Dicionário Jurídico, 4.ª Edição, Livraria Almedina, 
Coimbra, 2005, página 879).
2 Ibidem, página 508.

SIGILO MÉDICO E PROCESSO CLÍNICO 
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

DOCUMENTO 3

A questão relativa ao sigilo médico está tratada, para 
além de outros diplomas, na Lei n.º 12/2005 de 26 de 
Janeiro (Lei da Informação de Saúde), no Código Penal 
Português e no Código do Processo Penal.
Quanto à questão que nos é colocada, seja a de saber 
se quando o Tribunal solicita “fotocópia integral de 
todo o processo clínico” é legal o seu envio sem dar 
conhecimento do facto ao doente ou sem obter deste 
autorização escrita para a prestação de tal informação, 
sempre caberá salientar que as respostas poderão variar 
consoante o tipo de processo e a posição que o doente 
nele ocupa.
É que, conforme dispõe o artigo 3.º da Lei 12/2005 “a 
informação de saúde, incluindo os dados clínicos regis-
tados, resultados de análises e outros exames subsidiários, 
intervenções e diagnósticos, é propriedade da pessoa, 
sendo as unidades do sistema de saúde os depositários 
da informação, a qual não pode ser utilizada para outros 
fins que não os da prestação de cuidados e a investigação em 
saúde e outros estabelecidos pela lei” (n.º 1) continuando 
o seu n.º 2 que “o titular da informação de saúde tem 
todo o direito de, querendo, tomar conhecimento de todo o 

processo clínico que lhe diga respeito, salvo circunstâncias 
excepcionais devidamente justificadas e em que seja ine-
quivocamente demonstrado que isso lhe possa ser prejudi-
cial, ou de o fazer comunicar a quem seja por si indicado”. 
Finalmente dispõe o n.º 3 do citado artigo 3.º que “o 
acesso à informação de saúde por parte do seu titular, ou de 
terceiros com o seu consentimento, é feito através de 
médico, com habilitação própria, escolhido pelo titular 
da informação” (sublinhados nossos).
Saliente-se, ainda, que a própria Lei fornece uma noção 
de “processo clínico” (“qualquer registo, informatizado ou 
não, que contenha informação de saúde sobre doentes ou 
seus familiares” – cfr. n.º 2 do artigo 5.º), sendo que faz 
impender sobre o médico que tenha assistido a pessoa 
(ou alguém sob a sua supervisão) a obrigação de registo 
da informação médica naquele processo.
Ora, se se tratar de uma daquelas situações legais em 
que a lei afasta a necessidade de consentimento do do-
ente (como é o caso da Lei da Saúde Mental, dos aci-
dentes de trabalho, ou dos maus tratos a menores e/ou 
qualquer forma de protecção de menores em que os 
seus interesses estejam a ser representados no processo 
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por um Curador de Menores), é óbvio que o processo 
clínico pode ser facultado, sem necessidade de prévia 
autorização do doente ou do seu representante legal.
Nos casos em que o doente figura no processo (por 
exemplo, de natureza criminal) como ofendido ou as-
sistente, quer dizer que foi o próprio doente que apre-
sentou determinada queixa, pelo que se poderá presu-
mir haver um consentimento tácito à prestação daquela 
informação..
Em todas as outras situações em que não sejam claros 
os fins para que é solicitado o processo clínico, é de 
elementar prudência dar conhecimento de tal facto ao 
doente e obter deste o consentimento escrito à revela-
ção da informação.
Diga-se em abono da verdade que este trabalho – seja, o 
de obtenção prévia da autorização do doente – deveria, 

em muitos casos, ser levado a cabo pelo Tribunal. Mas 
sabemos que a realidade não é essa e para prevenir pos-
síveis acusações da prática de um crime de violação do 
sigilo é que aconselhamos, sempre e em caso de dúvida, 
o Médico a obter tal autorização.
Caso a autorização não seja dada, deverá o Médico in-
formar o Tribunal de tal facto e solicitar que o mesmo 
contextualize o pedido para que se possa averiguar 
da eventual obrigatoriedade legal da prestação de tal 
informação.

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

A Advogada,

REGIME DE MOBILIDADE ESPECIAL
COMUNICADO À IMPRENSA DA FNAM

DOCUMENTO 4
(19 Set 2007)

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 
uma das estruturas centrais do Ministério da Saúde, 
emitiu uma “circular informativa” dirigida aos “Hos-
pitais do Serviço Nacional de Saúde”, com a data de 
3/8/2007, onde determina o desencadeamento dos 
procedimentos com vista à aplicação do regime de 
mobilidade especial “aos funcionários e agentes que 
se encontram afectos aos Hospitais”.
O conteúdo dessa “circular informativa” implica as 
seguintes apreciações:
1. A circular refere que “os Hospitais do Serviço Na-
cional de Saúde, independentemente de pertencerem 
ao sector público empresarial do Estado ou ao sector 
público administrativo, devem iniciar procedimen-
tos com vista à aplicação do regime da mobilidade 
especial prevista na Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezem-
bro, aos funcionários e agentes que se encontram 
afectos aos Hospitais”.
Esta disposição vem demonstrar que a criação do es-
tatuto de entidades públicas empresariais, E.P.E., para 
a maioria dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
obedeceu a objectivos bem distintos dos que foram 
apresentados publicamente pelo Poder político. Este 
estatuto jurídico foi apresentado como a única solução 
possível para aumentar a capacidade de desempenho 
dos hospitais e racionalizar, os custos na medida em 
que aplicaria as chamadas modernas práticas de gestão 
empresarial.
Simultaneamente, este estatuto foi também justificado 
com a necessidade de promover a autonomia de decisão 
gestionária e a independência institucional, o que ser-
viu de pretexto para instalar um quadro progressivo de 
precariedade laboral com a não abertura de concursos 
nos quadros de pessoal das várias carreiras, ausência de 
um contrato colectivo para o sector e a adopção genera-
lizada dos contratos individuais de trabalho.
Conclusão n.º 1: afinal, quer os Hospitais E.P.E., quer 
os Hospitais SPA podem ser abrangidos pela mesma 
legislação, o que determina a impossibilidade de uti-
lização futura, por parte do Poder político, do falso 
argumento quanto às distinções de aplicação da le-
gislação laboral das carreiras profissionais nesses 2 
tipos de estatuto jurídico.

2. A circular desencadeia o processo de despedimentos 
de pessoal considerado excedentário em cada hospital, 
que abrange também os funcionários actualmente com 
vínculo aos quadros e os que possuem contratos de 
trabalho por tempo indeterminado.
No caso do pessoal administrativo, operário e auxiliar, 
o seu número total, em relação ao conjunto de profissio-
nais de cada hospital, não pode ultrapassar 25%.
O panorama geral da situação dos hospitais públicos 
nesta área é de graves carências de efectivos que, em 
múltiplos casos, colocam directamente em causa o pró-
prio funcionamento institucional. 
Com o estabelecimento prévio e artificial desta percenta-
gem verificamos que “o processo de avaliação da ade-
quação do pessoal” definido no conteúdo da circular 
constitui uma mera formalidade política e burocrática 
destinada a justificar publicamente aquilo que já se en-
contra decidido na base de outros parâmetros subjectivos.
Senão como explicar, o recente acordo entre o Minis-
tério da Saúde e o Ministério das Finanças, no âmbito 
da aplicação do DL no 276-A/2007, no estabelecimento 
de uma quota de seis mil contratos para necessidades 
permanentes de serviço!
Conclusão n.º 2: por um lado pede-se contenção e 
despedimentos, por outro lado, negoceiam-se quotas 
de contratos a prazo e abre-se o caminho à posterior 
profusão de contratos dos hospitais com empresas 
de prestação de serviços, possibilitando assim, o 
recurso a mecanismos de contabilidade criativa e de 
desorçamentação da dívida pública.
3. Outro aspecto do conteúdo da circular que merece 
particular referência é o seu último parágrafo, com a 
designação de alínea c).
Aí é afirmado que “a título exemplificativo, as leis 
orgânicas recentemente publicadas relativamente ao 
sector da saúde consideraram uma redução de 25% 
do pessoal dirigente. Também neste âmbito se deve 
levar em conta a redução do pessoal dirigente”.
Desde logo, é esclarecedor a contradição entre esta dis-
posição e a que diz respeito ao pessoal administrativo, 
operário e auxiliar.
Para estes últimos sectores profissionais existe uma 
quota máxima de 25% que tem de ser cumprida, 
quanto ao pessoal dirigente já deve ser levada em conta 
a sua redução, apesar das leis orgânicas determinarem a 
diminuição dos seus efectivos em 25%.

“A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) DESENCADEIA O PROCESSO 
MASSIVO DE DESPEDIMENTOS NOS HOSPITAIS”
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Nos últimos 3 anos, temos vindo a assistir nos Hospitais 
com o estatuto E.P.E. a diversos expedientes ilegais nas 
nomeações para cargos dirigentes a nível dos vários 
serviços.
No caso dos médicos, em vez da nomeação de direc-
tores de serviço têm sido designados coordenadores e 
responsáveis de serviço que são figuras inexistentes no 
quadro jurídico.
Esta medida tem como objectivos imediatos a possibili-
dade desses coordenadores serem demitidos arbitraria-
mente em qualquer momento, dado não estarem abran-
gidos pelo mandato de 3 anos, e de não receberem o 
suplemento legal de 10% pelo exercício dessas funções.
Conclusão n.º 3: entendemos que, mais importante do 
que a redução do pessoal dirigente, é imperioso pôr 
termo à inexplicável proliferação de contratações de 

consultores e assessores das administrações, que se 
traduzem em custos exorbitantes para os orçamen-
tos hospitalares e sem qualquer benefício para o 
normal funcionamento destas instituições.
A FNAM tem vindo a alertar para as reais implicações 
da política de esvaziamento progressivo dos hospitais 
públicos que se irá traduzir numa situação de presta-
ção residual de cuidados para a grande maioria dos 
cidadãos.
No desenvolvimento desta política, a referida “circu-
lar informativa” assume uma enorme importância e 
irá traduzir-se em graves consequências para o direito 
constitucional à saúde.
 
A Comissão Executiva da FNAM

CARREIRA PROFISSIONAL DOS MÉDICOS
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

DOCUMENTO 5

Questão Prévia: a análise que se seque restringe-se às 
cláusulas relativas à carreira profissional dos Médicos, 
desconhecendo-se, em absoluto, se a referida proposta 
se insere num projecto de acordo mais amplo e do qual 
possam merecedoras de serem ponderadas no âmbito 
da economia de resultar soluções me todo o acordo.
Mais ainda: a referida proposta corresponde com a pro-
posta apresentada, ainda no tempo em que os Hospitais 
do SNS detinham a forma de sociedade anónima (cfr., 
desde logo, a alínea a) do n.º 1 da cláusula A1), seja, está 
datada de há mais de 3 anos.
Assim, quanto aos cargos de gestão previstos – director 
clínico, director de departamento e director de serviço 
–, estes são aqueles que resultam da lei (seja, do DL 
233/2005, que aprovou o Estatuto dos Hospitais E.P.E.), 
bem como dos regulamentos internos de alguns hospi-
tais (e acerca dos quais já tivemos oportunidade de nos 
pronunciarmos).
Saliente-se apenas que, a opção pela utilização da 
mesma terminologia dos hospitais spa e, em especial, 
daquela que consta do DL 73/90 pode vir a gerar con-
fusões, pois sabemos que, enquanto nestes últimos, as 
regras de nomeação para o exercício daqueles cargos 
passam, inclusive, pela titularidade de categorias pro-
fissionais superiores (como a de chefe de serviço), na 
proposta em apreço tal não acontece, apenas sendo re-
ferido no n.º 4 da cláusula A4 que o exercício dos cargos 
de director departamento e de director de serviço fica 
condicionado ao reconhecimento por parte do órgão da 
administração da idoneidade do indigitado.
Ora, resulta deste modo claro que o exercício daqueles 
cargos de gestão não tem sequer que ser ocupado por 
médicos que integrem as categorias mais elevadas e que 
estão previstas na cláusula A2 apenas dependendo de 
algo tão etéreo quanto seja o conceito de “idoneidade”.
Depois, e estando prevista a criação de uma catego-
ria de “médico”, afigura-se extremamente prejudicial 
que, naquilo que são definições e/ou normas aplicáveis 
a todos os profissionais médicos, seja utilizada esta 
mesma expressão. Isto é, ao contemplar-se uma catego-

ria profissional que é a de médico então não poderemos 
depois prever uma cláusula que, como a A3, se dirige 
aos médicos. É que, numa interpretação restritiva desta, 
a referida cláusula A3 não se aplicaria aos médicos prin-
cipais, nem aos médicos seniores, nem aos médicos 
Internos.
Depois e quanto ao conteúdo funcional, quer dos cargos 
de gestão, quer das categorias profissionais diremos que:
há sobreposições entre as competências dos directores de 
departamentos, de serviço e até com aquelas outras con-
templadas no DL 233/2005 para os directores clínicos;
quanto ao conteúdo funcional de cada categoria pro-
fissional e sendo que as mesmas estão estruturadas 
numa lógica de gradual progressão/promoção, não se 
compreende porquê é que tendo o médico sénior fun-
ções docentes e de investigação, tais funções também 
não possam constar do conteúdo funcional do médico 
principal;
quanto ao conteúdo da categoria profissional dos mé-
dicos internos não podemos concordar com o perfil 
descritivo identificado sob n.º 3 por introduzir grande 
incerteza no que lhes é licito fazer; de resto, tal incerteza 
volta a ser reiterada – ainda que em moldes diferentes já 
que se fala numa “autonomia progressiva” – no n.º 4 do 
perfil descritivo.
Finalmente, e quanto o modo de evolução na carreira, 
e até tendo por base um princípio de igualdade de tra-
tamento em relação aos médicos abrangidos pelo DL 
73/90, não podemos deixar de discordar com a solução 
da cláusula A6 que, afinal de contas, pouco ou nada diz.
Também é inaceitável que o acesso à categoria de mé-
dico principal dependa do nível de empregabilidade e 
que se contemple uma grelha salarial para um horário 
de trabalho com uma carga de 45 horas semanais, em 
clara e frontal violação do Código do Trabalho.

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

A Advogada,
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ACONTECEU...

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

EUROPACOLON ESTEVE PRESENTE 
NO DIA EUROPEU DE PREVENÇÃO 
DO CANCRO COLO-RECTAL

Realizou-se em Leiria, no passado dia 3 de Novembro, a 
comemoração do Dia Europeu de Prevenção do Cancro 
Colo-Rectal.
Estiveram presentes mais de 1500 pessoas que visitaram a 
exposição interior, participaram nas actividades de fitness 
e na caminhada de uma hora e trinta minutos.
A europacolon esteve presente e tivemos a sorte de colher 
a simpatia do convidado de honra – o Fernando Mendes.
Cremos ter encontrado alguém do mundo mediático que 
estará connosco graciosamente em próximas realizações.

Vítor Neves
europacolon Portugal

ASSOCIAÇÃO DE LUTA CONTRA O 
CANCRO DO INTESTINO

REUNIÕES CIENTÍFICAS

18 e 19 Outubro Jornadas 
Internacionais de Medicina Física 
e Reabilitação do Hospital de S. 
João 

19 e 20 Outubro Curso MBA 
– Escola de Negócios Caixanova 

26 a 28 Outubro Congresso 
Internacional “Os 30 Anos 
da Posturologia em Portugal” 
[Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento de Técnicas de 
Aprendizagem]

27 Outubro Curso Avançado de 
Formação Prática de Director de 
Serviço Hospitalar

03, 17, 24 Novembro Curso 
Avançado de Formação Prática de 
Director de Serviço Hospitalar

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

22 e 23 Novembro I Congresso 
Internacional da Sociedade 
Portuguesa de Psiquiatria e 
Psicologia da Justiça

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

18 Outubro Prémio Corino de 
Andrade 

19, 20, 26, 27 Outubro Curso 
“Gestão das Unidades Estratégicas 
nas Organizações de Saúde”

23 Outubro Apresentação oficial 
da Fundação Ernesto Morais

02 e 03 Novembro Curso de Pós-
Graduação em Gestão de Unidades 
de Saúde/Universidade Católica 

07 a 09 Novembro II Mostrem 
(2.ª Mostra das Especialidades 
Médicas)

14 Novembro “Chá em Família” 
– Debate sobre os Cuidados de 
Saúde Primários

29 Novembro II Fórum Regional 
das Profissões Liberais

16 Dezembro Juramento de 
Hipócrates

13, 14, 15 Dezembro Curso 
de Pós-Graduação em Gestão de 
Unidades de Saúde/ Universidade 
Católica 

ACTIVIDADES DE CULTURA 
E LAZER

Exposições:

01 a 30 Novembro Exposição 
Colectiva de Rogério de Abreu

Outros Eventos:

24 Novembro Lançamento de 
Livro “ O Aquário de Deus” de 
Raúl Machado Monteiro

29 Novembro Lançamento de 
Livro “A Criança e o Hospital” 
de Sílvia Alvares
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VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS

06 e 07 Dezembro IV Jornadas 
de Urologia do Norte

14 Dezembro Reunião Inter-
Hospitalar do Norte 

18 e 19 Janeiro Reunião de 
Neurociências

19 Janeiro Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia 

01 Fevereiro Reunião Inter-
Hospitalar do Norte 

25 e 26 Fevereiro 2.º Curso  de 
Actualização em Doença Vascular 
Cerebral do H. S. João 

26 a 29 Março 7.º Simpósio da 
Fundação Bial – Aquém e Além do 
Cérebro

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

04 Dezembro 2.º Fórum 
Regional das Profissões Liberais

13 a 15 Dezembro Curso de Pós-
Graduação em Gestão de Unidades 
de Saúde/ Universidade Católica 

16 Dezembro Juramento de 
Hipócrates

10 a 12 e 31 Janeiro Curso de Pós-
Graduação em Gestão de Unidades 
de Saúde/ Universidade Católica 

01, 21 a 23 Fevereiro Curso de 
Pós – Graduação em Gestão de 
Unidades de Saúde/Universidade 
Católica

14 a 16 Março Reunião da UEMS/
EBN

 
ACTIVIDADES DE CULTURA E 
LAZER

Exposições:

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

13 a 30 Dezembro Exposição 
de Pintura de João Cutileiro 
[Corredores]

04 a 19 Janeiro Exposição de 
Pintura de Jasper-Anderson
[Galeria]

08 a 17 Fevereiro Exposição de 
Escultura de Lopes Cardoso
[Galeria]

10 a 26 de Março Exposição de 
Pintura de José de Paula
[Galeria e Átrio]

Concertos:

08 Dezembro Espectáculo 
Musical Matiz Coimbrã – Grupo 
de Fados da Faculdade de 
Medicina do Porto 

17 Dezembro Concerto de 
Natal – Academia de Música de 
Costa Cabral.

Outros Eventos:

01 Dezembro Festa de Natal 
para crianças familiares de 
Médicos

07 Março Jantar de Fados 
– Direcção do Clube de Kiwanis 
do Porto 

ESTUDO ANALISA RISCO DE INFECÇÕES 
NA DOENÇA HEPÁTICA CRÓNICA DE 
ETIOLOGIA ALCOÓLICA

O trabalho premiado com a Bolsa, 
no valor de 12.500 euros, a aplicar 
no projecto de investigação, tem 
como título “Avaliação da Inuni-
dade Inata Mediada pelo Recep-
tor Toll-Like 4 na Doença Hepática 
Crónica de Etiologia Alcoólica”, 

apresentado por Pedro Pimentel Nunes (foto anexa), en-
quanto investigador principal. 
Este projecto de investigação, iniciado em Setembro deste 
ano, vai incidir sobre 45 doentes que sofrem de doença he-
pática crónica, nomeadamente cirrose provocada pelo con-

sumo excessivo de álcool. As principais causas de morte re-
sultantes desta patologia são as hemorragias e as infecções. 
A pesquisa vai avaliar se as células que ajudam o organismo 
humano a defender-se das infecções, neste caso, os mo-
nócitos (um tipo de glóbulo branco), reagem da mesma 
forma quando expostas às bactérias, num portador de do-
ença hepática crónica e numa pessoa saudável, existindo, 
para tal, um grupo de controlo com 15 pessoas. 
Trata-se de um estudo inédito em Portugal, cujos primeiros 
resultados, correspondentes à primeira fase do projecto, 
podem vir a ser conhecidos dentro de um ano. Numa se-
gunda fase, os pacientes vão ser acompanhados durante 
dois anos, para perceber, com maior grau de certeza, por 
que razão os mesmos têm mais infecções. Os resultados 
deste estudo, para além de ajudarem a compreender me-
lhor a doença hepática crónica podem, no futuro, levar à 
descoberta de novos tratamentos, capazes de reduzir o 
número de infecções nestes doentes. 
O júri que atribuiu o prémio foi presidido por João Paço, 
Director Clínico do Hospital CUF Infante Santo e do Centro 
de Otorrinolaringologia da mesma unidade, tendo inte-
grado representantes dos conselhos científicos das sete 
faculdades de medicina portuguesas. 
A Bolsa D. Manuel de Mello foi criada de acordo com po-
lítica da José de Mello Saúde, de apoio à investigação, no 
âmbito da qual é também atribuído, com carácter bienal, o 
Prémio Amélia da Silva de Mello para as Ciências da Saúde, 
no valor de 50 mil euros. 

PRIMEIRA BOLSA D. MANUEL DE MELLO 
ENTREGUE A JOVENS MÉDICOS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DO PORTO
Uma equipa de sete jovens médicos da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto venceu a primeira edição da Bolsa D. Manuel de 
Mello, uma iniciativa da Fundação Amélia da Silva de Mello, destinada a 
premiar projectos de investigação clínica, a desenvolver nas faculdades de 
medicina do país. 



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

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

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

Hotel da Urgeiriça
3525-301 Canas de Senhorim
Nelas, Portugal 
Telf. 232671267 
www.hotelurgeirica.pt
INFORMAÇÕES AO BALCÃO

Hotel Santana****
Monte de Santana, Azurara
Vila do Conde
Telf. 252640460
geral@santanahotel.net
INFORMAÇÕES AO BALCÃO

AXIS Hotéis & Golfe 
Ponte de Lima
Telf. 253989800
filipesilva@axishoteisegolfe.com
INFORMAÇÕES AO BALCÃO

Quinta do Terreiro
Lalim – Lamego
Telf. 254697040/1
informacoes@quintadoterreiro.com
INFORMAÇÕES AO BALCÃO

Hotel Convento D’Alter
Rua de St. António, 23
Alter do Chão
Telf. 245619120
www.conventodalter.com.pt
DESCONTO DE 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

ARTE E DECORAÇÃO

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%

Mais Gente Menos Gente
Serviços Culturais – Animação - Eventos 
Guimarães
Telem. 916616885
www.maisgentemenosgente.com.pt
 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 ¤); 
ISENÇÃO 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
INFORMAÇÕES AO BALCÃO
(VÁRIOS DESCONTOS)

Tetra Health Club
TETRA – Investimentos Desportivos 
Recreativos 
Rua Domingos Sequeira, 224 C
Porto
Telef. 228305842
Fax. 228305843
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE JÓIA
DESCONTOS ESPECIAIS 

 
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 DE VENDA DE 
VIATURAS E SERVIÇOS 

FISIODOMUS
Serviços de Fisioterapia, Lda
Rua de Santana, 498 – 2º esq.
4465 – 740 Leça do Balio
Tel. 220161585
Telem. 939990537
fisiodomus@belpac.pt
www.fisiodomus.pt
CONDIÇÕES ESPECIAIS

MEMÓRIA VIVA
Serviços de Apoio Domiciliário
Rua do Amparo, 151
Porto
Telf. 225101189
CONDIÇÕES ESPECIAIS

CENTRO DE PSICOLOGIA DO 
NORTE
Rua Elísio de Melo, 39 - 3º
Porto
Telf. 222012572
www.cpsicologia.com
CONDIÇÕES ESPECIAIS


