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MIGUEL GUIMARÃES
Vice-Presidente do CRNOM

Este editorial, que o nosso Presidente me incum-
biu de elaborar, deveria começar pelas Carrei-
ras Médicas ou pela necessidade de preservar 
e melhorar o património das Carreiras Médicas 
em todas as instituições do SNS, independente-
mente da sua natureza jurídica. A existência de 
Carreiras Médicas permite uma maior estabili-
dade profissional e uma salvaguarda de direitos 
e deveres que são essenciais para o desenvol-
vimento técnico e científico dos profissionais 
médicos. Tem sido no SNS que se desenvolve a 
diferenciação profissional médica marcada por 
concursos públicos exigentes, sem paralelo nou-
tras profissões. De facto, os médicos são segura-
mente os profissionais mais avaliados ao longo 
da sua extensa carreira (estudante de medicina, 
interno geral, interno complementar, especia-
lista, assistente, assistente graduado, assistente 
graduado sénior/chefe de serviço, e uma mão 
cheia de outros concursos e avaliações de acordo 
com diversos factores). Este sistema de especia-
lização e formação pós-graduada de sucessivas 
gerações de médicos marcou de forma muito es-
pecial a qualidade dos cuidados de saúde. Não é 
por acaso que Portugal está bem acima da média 
europeia e mundial no que diz respeito a vários 
indicadores de saúde populacional. 

O Governo fez publicar em Agosto de 2009 os 
DL 176/2009 e 177/2009 que estabelecem e 
regulamentam, respectivamente, o regime da 
carreira dos médicos nas entidades públicas em-
presariais (EPE) e nas parcerias público privadas 
em saúde (PPP) e o regime da carreira especial 
médica. Com a nova legislação, passa a exis-
tir uma carreira médica única, organizada por 
áreas de exercício profissional. O DL 176/2009 
aplica-se aos médicos em regime de contrato in-
dividual de trabalho, nos termos do Código do 
Trabalho, nas EPE’s e nas parcerias em saúde, 
em regime de gestão e financiamento privados, 
integradas no SNS. O DL 177/2009 aplica-se aos 
médicos integrados na carreira especial médica 
cuja relação jurídica de emprego público seja 
constituída por contrato de trabalho em funções 
públicas (Lei 59/2008) – vulgo função pública. 
Estes dois DL estabelecem as carreiras para to-
dos os médicos, sejam sindicalizados ou não. 
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Relativamente à contratação colectiva, somente 
os médicos sindicalizados nas organizações que 
subscrevem os acordos de trabalho podem usu-
fruir das medidas estabelecidas no seu conteúdo. 
Os restantes médicos são abrangidos pelas dis-
posições laborais da legislação geral. No caso dos 
médicos integrados na carreira médica especial é 
aplicada integralmente a Lei 59/2008 e no caso 
dos médicos com contratos de trabalho a nível de 
entidades EPE ou das PPP é aplicado o Código 
do Trabalho. De qualquer forma é aguardada 
a publicação de uma Portaria de extensão do 
Ministério da Saúde que englobe os médicos não 
sindicalizados nos Acordos que os Sindicatos 
Médicos negociaram com a Tutela: o Acordo Co-
lectivo de Carreira n.º 2/2009 de 13 de Outubro, 
publicado no DR II Série e o Acordo Colectivo 
de Trabalho publicado no Boletim de Trabalho e 
Emprego n.º 41 de 08.11.2009. 

E o que mudou nas Carreiras Médicas foi 
positivo?

Em primeiro lugar, os médicos com contratos 
individuais de trabalho (CIT) passam a usufruir 
de carreira médica. Continuam a existir 2 graus 
(especialista e consultor) e 3 categorias (assis-
tente, assistente graduado e assistente gradu-
ado sénior). A carreira de Clínica Geral passou a 
designar-se de Medicina Geral e Familiar (MGF)
e foram criadas novas carreiras. Foi estabelecido 
um perfil profissional do médico com um con-
teúdo bem definido: “Considera -se médico o 
profissional legalmente habilitado ao exercício 
da medicina, capacitado para o diagnóstico, tra-
tamento, prevenção ou recuperação de doenças 
ou outros problemas de saúde, e apto a prestar 
cuidados e a intervir sobre indivíduos, conjuntos 
de indivíduos ou grupos populacionais, doentes 
ou saudáveis, tendo em vista a protecção, me-
lhoria ou manutenção do seu estado e nível de 
saúde” e “O médico exerce a sua actividade com 
plena responsabilidade profissional e autonomia 
técnico -científica, através do exercício correcto 
das funções assumidas, coopera com outros pro-
fissionais cuja acção seja complementar à sua e 
coordena as equipas multidisciplinares de tra-
balho constituídas”. Mantém-se o número de 



dias para formação (15 dias úteis/ano) sem perda 
de remuneração. No caso da MGF estabelece-se 
uma lista de utentes nominativos por médico de 
“número não superior a 1550 utentes”. O local de tra-
balho tem de estar definido no contrato e só são 
admitidas deslocações para outro estabelecimento 
da mesma entidade empregadora se ele se situar 
no mesmo concelho. Os médicos que perfaçam 50 
anos de idade podem decidir abandonar a prestação 
de qualquer trabalho nocturno. Os médicos que 
perfaçam 55 anos de idade continuam a dispor da 
faculdade de deixar de efectuar serviço de urgência 
e esta possibilidade estende-se, agora, às unidades 
de cuidados intensivos e de cuidados intermédios. 
Os regimes de prevenção e de chamada dependem 
do acordo do médico. No Acordo Colectivo de Car-
reira, o horário normal de trabalho é de 35 horas 
semanais. É admitida a passagem às 40 horas sema-
nais em função da definição futura da nova grelha 
salarial. No Acordo Colectivo de Trabalho, o horário 
normal de trabalho é de 40 horas.

Em matéria de incompatibilidades, impedimentos 
e exercício de medicina liberal, “ficam salvaguarda-
das as situações constituídas ou a constituir durante 
o prazo de 24 meses, a contar desde a entrada em 
vigor do presente decreto-lei…” (n.º 4, do art.º 35.º 
do DL 177/2009). “Nos termos do n.º 3 da Base 
XXXI da LBS, aos trabalhadores médicos é per-
mitido exercer a actividade privada, em regime de 
trabalho autónomo, mediante a mera apresentação 
à entidade empregadora pública de compromisso 
de honra de que por esse motivo não resulta qual-
quer condição de incompatibilidade. A acumula-
ção com funções privadas, em regime de trabalho 
subordinado, depende de autorização da entidade 
empregadora pública e não pode determinar para o 
SNS qualquer responsabilidade pelos encargos re-
sultantes dos cuidados por esta forma prestados aos 
seus beneficiários. A autorização para a acumulação 
de funções privadas, em regime de trabalho subor-
dinado, é concedida a requerimento do trabalha-
dor médico interessado, nos termos legais, devendo 
mediar um intervalo de tempo não inferior a uma 
hora entre o exercício das funções a acumular. Não 
depende de autorização da entidade empregadora 
pública, o exercício pelo trabalhador médico, em re-
gime de trabalho autónomo, a título remunerado ou 

não, das seguintes actividades: a) criação de obras 
do domínio literário, científico e artístico; b) rea-
lização de conferências, palestras e cursos breves; 
c) elaboração de estudos e pareceres médicos. São 
consideradas actividades privadas e condições in-
compatíveis, nomeadamente, o exercício de funções 
de direcção técnica de entidades da área da saúde, 
convencionadas ou não, bem como a titularidade 
de participação superior a 10 % no capital social de 
entidades convencionadas, por si ou por cônjuge e 
pelos ascendentes ou descendentes do 1.º grau.”

Alguns aspectos menos claros dos DL e Acordos 
negociados e publicados estão relacionados com a 
supressão das horas não assistenciais e da referência 
que mais de 12 horas de trabalho extraordinário 
no SU só é possível com o acordo do médico. Não 
há qualquer referência ao regime de exclusividade, 
apesar de esta poder resultar das limitações decor-
rentes do regime de incompatibilidades. Continua a 
permitir a aplicação do regime dos art. 25º e ss da 
Lei 12-A/2008 em matéria de incompatibilidades, 
pelo menos a partir de 04-08-2011. Ausência de 
referência ao regime de adaptabilidade e/ou bancos 
de horas. Não protege os médicos em regime de 
“recibos verdes”. Diminui o número de situações em 
que se considerava não haver violação do regime 
de exclusividade (exemplo: actividades docentes). 
Não estabelece regras quanto às actividades que 
compõem os horários, nem sequer estabelece prin-
cípios orientadores ao nível das consultas. Para os 
médicos com CIT o dia prestado em dia de “tole-
rância de ponto” para a função pública (ex. dia de 
Carnaval) continuará a ser dia de trabalho normal e 
remunerado como tal. Não afasta expressamente a 
avaliação do desempenho segundo o SIADAP. Não 
sujeita o trabalho extraordinário em SU ao limite 
das 200h/anuais de trabalho extraordinário. 

Seja como for, a manutenção da existência de Car-
reiras Médicas bem estruturadas e organizadas é 
um facto muito positivo tendo em conta todas as 
considerações realizadas no início deste texto.

Mas, o processo ainda não terminou. Entre outros, 
faltam acordar alguns aspectos essenciais das Car-
reiras Médicas. Falta a regulamentação dos con-
cursos de progressão nos graus e nas categorias. 
A definição da grelha salarial com as respectivas 
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remunerações e posições remuneratórias. O mo-
delo de avaliação de desempenho. Claro que estas 
matérias e outras tinham como prazo máximo de 
negociação 60 dias a contar da entrada em vigor 
dos respectivos Acordos. De resto, estas matérias 
são seguramente difíceis de negociar no tempo ac-
tual em que vivemos. E os sinais externos não são 
positivos. Se não, vejamos a proposta do grupo par-
lamentar do PS chamada ‘pacote anti-corrupção’ 
que incluí entre outros projectos de combate à cor-
rupção a exclusividade de funções obrigatória para 
todos os médicos. Como se os médicos que exercem 
funções privadas estivessem metidos em negócios 
de submarinos ou de sucatas ou de bancos ou de 
outras coisas quaisquer que aparecem diariamente 
nos meios de comunicação social. É que parece ser 
crime trabalhar no SNS e exercer medicina pri-
vada. Já não se pode ganhar dinheiro seriamente. 
Isto é, trabalhando. E inacreditavelmente nenhum 
alto responsável do ministério, de um hospital ou 
centro de saúde, ou até de outras instituições com 
responsabilidades na área da saúde, propôs uma 
coisa aparentemente tão simples como por exemplo 
avaliar a produtividade clínica, a introdução de ino-
vação, o trabalho no SU e nas respectivas unidades 
de cuidados intensivos ou intermédios, a produção 
científica, a formação de novos especialistas, entre 
outros, de médicos em exclusividade e médicos com 
acumulação de funções na medicina privada. É que 
se calhar a diferença não existe. Ou então até po-
derá existir alguma surpresa. Quem sabe? De qual-
quer forma não faz sentido falar de exclusividade 
de funções sem o respectivo enquadramento remu-
neratório. O que também não parece ser o caso. De 
resto, esperemos que mais uma vez o Governo não 
embarque numa situação semelhante à que criou 
para as reformas dos funcionários públicos. E neste 
caso também dos médicos, com as consequências 
que são conhecidas.

O Congresso Nacional de Medicina e o Con-
gresso Nacional do Médico Interno acontecem 
este ano no Porto e na mesma altura. O tema central 
do Congresso é a Ordem dos Médicos no século 
XXI, os desafios, as oportunidades e as ameaças no 
qual caminha o SNS. E, como podemos ver nas pá-
ginas desta revista, irão estar em discussão algumas 
das questões mais prementes da actualidade. Uma 
das mesas será dedicada às Carreiras Médicas e 
incluirá três palestras seguidas de discussão e a não 
perder: Carreiras Médicas, o que mudou? Carreiras 
Médicas, o que falta negociar? Carreiras Médicas e a 
perspectiva dos jovens médicos?

No dia 15 de Maio vai acontecer um evento de ca-
racterísticas únicas na SRNOM. A homenagem aos 
membros Fundadores da Casa do Médico. Esta 
iniciativa do CRN tem como motores os colegas 
Lurdes Gandra, Fátima Carvalho e Aníbal Justi-
niano, com a inestimável ajuda de outros colegas in-
trinsecamente ligados à Casa de todos os Médicos, 

dos quais se destacam os colegas Guimarães dos 
Santos, Rosalvo Almeida, Alfredo Loureiro e Mes-
quita Montes. Esta homenagem releva a vivência 
de um momento único de solidariedade entre os 
médicos inimaginável nos dias de hoje. Este acon-
tecimento pretende relançar as sementes do espírito 
de solidariedade que deve prevalecer entre todos 
aqueles que querem fazer deste canto do mundo um 
sítio melhor. A bem de todos. Uma homenagem a 
todos os médicos.

No mês de Julho uma homenagem a uma das gran-
des figuras da medicina de sempre, Abel Salazar. 
A iniciativa tem como parceiro a Casa Museu Abel 
Salazar e tem como organizadores o colega Manuel 
Quintas e a Dr.ª Luísa Fernandes. As palestras pro-
gramadas em forma de conferência e tertúlia per-
mitirão conhecer melhor o Professor, Investigador e 
Filósofo. A homenagem incluirá também momentos 
musicais únicos e uma exposição-venda de obras de 
Abel Salazar.  A não perder.

Está também em preparação para o mês de Julho 
uma homenagem a um médico português da 
história europeia e mundial, Ribeiro Sanches. 
Personalidade única no contexto da sua época, re-
presenta provavelmente o expoente máximo da 
história da medicina portuguesa. Esta homenagem, 
que culminará com a publicação de um livro fac-
similado de Ribeiro Sanches, será levada a cabo em 
parceria com a Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto e tem como protagonistas os colegas 
Amélia Ferraz e Ferraz de Oliveira.

A entrevista ao consultor informático José Luís Ma-
teus dá a conhecer o seu projecto de informati-
zação da SRNOM, que é já uma realidade. Este 
processo tem permitido melhorar a resposta e qua-
lidade dos serviços e incluí um Portal em simulação 
3D que irá certamente dar que falar. Não deixem 
de acompanhar todas as novidades nesta área que 
complementa a reforma interna de processos e pro-
cedimentos desta Secção Regional.

A colega Isabel Caixeiro apresentou no Porto a 
sua candidatura ao cargo de bastonário, mos-
trando desde já a convicção de que será uma bas-
tonária disposta a representar todos os médicos. A 
seguir com atenção.

Neste número, gostava também de realçar os ex-
celentes artigos dos colegas António Coimbra, 
Daniel Serrão e Aureliano da Fonseca, que con-
tribuem de forma assinalável para creditar esta re-
vista a um nível mais elevado. Bem hajam e voltem 
sempre.

Miguel Guimarães
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6 ENTREVISTA

MIGUEL GUIMARÃES, 
VICE-PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
REGIONAL DO 
NORTE 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto António Pinto António Pinto

NO FINAL DE CERCA DE DOIS ANOS 

DE MANDATO, O VICE-PRESIDENTE 

DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA 

ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM) FAZ 

UM BALANÇO DO TRABALHO DESEN-

VOLVIDO. PARA MIGUEL GUIMARÃES, 

AS PRIORIDADES TÊM SIDO CLARAS: 

APOSTA NA FORMAÇÃO, NOS DEBATES 

E CONFERÊNCIAS, NO APOIO JURÍDICO 

E NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO INTERNA 

DA CASA DO MÉDICO. O GRANDE OB-

JECTIVO PASSA POR OFERECER AOS 

MÉDICOS MAIS-VALIAS DO PONTO 

DE VISTA PROFISSIONAL E PESSOAL. 

CENTRADO NO SERVIÇO QUE DEVE 

SER PRESTADO, MIGUEL GUIMARÃES 

ACREDITA NO PAPEL SOLIDÁRIO ENTRE 

A CLASSE E PROPÕE MESMO A CRIAÇÃO 

DE UM CENTRO DE APOIO SOCIAL PARA 

OS MÉDICOS REFORMADOS. MAS O 

VICE-PRESIDENTE DA SRNOM TAMBÉM 

NÃO FOGE ÀS QUESTÕES POLÍTICAS E 

LAMENTA QUE A ORDEM NÃO TENHA 

ASSUMIDO UM PAPEL MAIS OUSADO NA 

DEFESA DOS INTERESSES DOS MÉDICOS. 
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(nortemédico) – Ao fim de pouco mais de dois anos 
deste mandato, percebe-se que a SRNOM tem 
vindo a apostar na realização de debates e confe-
rências sobre alguns dos temas que vão marcando 
a actualidade. Existiu aqui uma estratégia um 
pouco diferente de mandatos anteriores, porquê?
(Miguel Guimarães) – É verdade que temos vindo a 
apostar nas actividades sociais, culturais e científicas, 
do ponto de vista das pós-graduações que promove-
mos, porque essas são responsabilidades consigna-
das nos estatutos da Ordem dos Médicos (OM). A 
OM deve assumir um papel preponderante no ser-
viço que presta à comunidade médica, mas também 
à não médica. Recordo um dos temas que marcou a 
actualidade informativa: a gripe A. Na altura certa, 
achámos que seria da nossa responsabilidade or-
ganizar uma conferência sobre o tema, dirigida aos 
médicos e à população em geral. Considero que a 
OM tem a obrigação de ter um papel interventivo nas 
matérias que possam causar polémica, em termos 
de saúde pública, promovendo o esclarecimento das 
dúvidas que possam existir ao nível dos profissio-
nais, mas também dos portugueses em geral. O caso 
da gripe A é apenas um exemplo. Realizámos muitas 
outras iniciativas deste género, desde temas como 
o consentimento informado e o erro médico – pois 
é importante conhecer os deveres dos médicos e os 
direitos dos doentes – até debates sobre a questão das 
urgências metropolitanas, carreiras médicas e futuro 
dos sistemas de saúde que, acredito, para além de ser 
um assunto que interessa a médicos, também inte-
ressa a gestores, a economistas, ou seja, a outro tipo 
de público que não apenas os profissionais de saúde. 
É importante que esta partilha de informação e troca 
de opiniões se faça, de forma a aumentar a massa 
crítica. Por isso, volto a repetir, nestas matérias é im-
portante o papel da OM. É uma missão que não pode 
ser esquecida e que, de facto, não foi tão relevante 
no passado, mas a que a SRNOM decidiu dar maior 
destaque neste passado mais recente. 

Acredita que este é um dos prin-
cipais papéis que tem de ser assu-
mido pela OM?
É uma responsabilidade que não deve 
ser esquecida, mas existe outro tipo 
de questões que são fundamentais no 
papel que a OM deve ter. Uma delas 
é, sem dúvida, a intervenção política. 
A OM tem de estar a par de todos os 
assuntos que dizem respeito à Saúde 
em Portugal e, em particular, aos mé-
dicos. E neste contexto, deve intervir 
sempre que necessário. Isto é, deve fa-
zer parte da resolução dos problemas.  

E tem vindo a intervir?
Menos do que seria desejável. Dou como exemplo 
um dos grandes temas deste mandato: as carreiras 
médicas. Considero que a OM teve um papel im-
portante nesta matéria, apesar de poder ter tido uma 
intervenção mais relevante. Neste contexto, aliás, é 
importante sublinhar a responsabilidade que a SR-
NOM assumiu durante o processo, permitindo uma 
aproximação entre as estruturas sindicais e o Basto-
nário da OM que, como toda a gente sabe, estavam 
de costas voltadas. De facto, numa reunião do Conse-
lho Nacional Executivo (CNE) que ocorreu no Porto 
em Fevereiro de 2009, foi possível chegarmos a um 
consenso com os sindicatos e afirmar uma posição 
conjunta no processo negocial que, posteriormente, 
decorreu com o Ministério da Saúde. Se este passo foi 
positivo, depois disso a OM pouco ou nada voltou a 
interferir no assunto e, na minha opinião, deveria ter 
tido um papel mais interventivo em matérias que di-
zem respeito à qualificação dos médicos e à evolução 
nas carreiras.

“MUITOS ASSUNTOS 
IMPORTANTES FORAM 
DISCUTIDOS, PORQUE 
A SRNOM PEDIU O SEU 
AGENDAMENTO” 

Do ponto de vista da SRNOM, também foi evi-
dente que houve uma menor intervenção política 
por parte dos dirigentes do Conselho Regional do 
Norte do que nos três anos anteriores, apesar do 
presidente ser o mesmo. Porquê?
É verdade que a SRNOM sempre teve a tradição de 
ter uma forte intervenção política, até pela postura 
do antigo presidente do Conselho Regional, Dr. 
Miguel Leão. O Dr. Miguel Leão elegia a interven-
ção política como a principal missão do CRN e, na 
esmagadora maioria dos casos, assumia posições 

«ORDEM DOS 
MÉDICOS DEVERIA 
TER TIDO UM PAPEL 
MAIS INTERVENTIVO»



independentemente das que seriam defendidas pelo 
CNE. Teoricamente, se a OM funcionasse bem, cabe-
ria ao CNE assumir a intervenção política, uma vez 
que neste órgão estão representadas as três secções 
regionais do país. Essa posição deveria ser assumida 
pelo Bastonário, ou por alguém em quem ele dele-
gasse essa função, nomeadamente os presidentes das 
secções regionais. Não é isso que tem vindo a acon-
tecer. O CNE tornou-se um órgão extremamente pe-
sado, em termos de assuntos administrativos que são 
levantados e discutidos e que, muitas vezes, não têm 
directamente a ver com os problemas mais premen-
tes para os médicos. Por isso, as questões políticas 
que deveriam estar na origem das reuniões do CNE 
acabam por ser muitas vezes relegadas para segundo 
plano. Anteriormente, quando o CNE não tomava 
uma posição, a SRNOM tinha a iniciativa, e bem, 
de publicamente tomar a posição que considerava 
adequada. E é verdade que, nos últimos dois anos, 
a SRNOM não teve uma intervenção política tão ac-
tiva como anteriormente. É público que não apoiá-
mos a candidatura do Dr. Pedro Nunes a Bastonário, 
mas optámos por, neste segundo mandato, dar uma 
oportunidade, para que existisse um bom relaciona-
mento. Foi essa a vontade expressa pelo Bastonário 
e nós colaborámos. Achámos que deveríamos dar 
a oportunidade dos assuntos serem discutidos pri-
meiro no CNE e, desta forma, darem origem a uma 
tomada de posição consensual ou maioritária. 

Mas acha que as posições assumidas publicamente 
pelo Bastonário foram acertadas e suficientes?
Essa é uma pergunta que terá de ser feita ao Bas-
tonário. Como médico, acho que deveria ter tido 
uma intervenção mais activa em algumas matérias. 
É verdade que o actual Bastonário fala muito fre-
quentemente para a comunicação social, mostrando 
disponibilidade para intervir publicamente. Só tenho 
dúvidas é quanto à forma de algumas das interven-
ções. Ou à ausência de intervenção em tempo ade-
quado. Penso que deveria ter sido mais consistente 
em determinados assuntos e, nomeadamente, ter-se 

rodeado dos dirigentes regionais para to-
mar algumas posições. Não me recordo do 
Dr. Pedro Nunes ter realizado uma única 
conferência de imprensa para denunciar 
alguns dos problemas que afectam os mé-
dicos. O que me parece que tem acontecido 
é que quando surge um assunto polémico, 
o Bastonário reage quando é questionado 
pela comunicação social, em vez de ter 
uma postura de antecipação ao problema.

Com essa postura por parte do CRN, 
acha que a Secção Regional perdeu 
peso político, nomeadamente a nível 
nacional?
É uma pergunta difícil de responder. Não 
sei se a SRNOM perdeu peso, uma vez 
que teve um papel fundamental noutras 
áreas de actuação igualmente importantes 
na sociedade. Além disso, apesar de não 
termos tornado públicas algumas das nos-

sas opiniões sobre determinados assuntos, sempre 
tivemos, e continuaremos a ter, uma posição política 
sobre as matérias que envolvem os médicos e a saúde. 
Essa posição tem vindo a ser transmitida ao CNE e 
é justo sublinhar que alguns assuntos importantes 
para os médicos foram discutidos pelo Conselho Na-
cional porque a SRNOM pediu o seu agendamento. 

“CRIAR UM CENTRO DE APOIO 
SOCIAL PARA OS MÉDICOS É 
FUNDAMENTAL”
Já que tem vindo a falar das responsabilidades es-
tatutárias da OM, depois da intervenção política, 
quais devem ser as outras principais responsabili-
dades da Ordem?
Penso que a OM tem um papel importante a desem-
penhar na área do apoio social aos médicos. Actu-
almente, o mundo, de uma forma geral, e Portugal, 
em particular, vive uma crise que não é apenas fi-
nanceira e económica, mas também social, do ponto 
de vista dos valores, da educação… Sendo a OM a 
estrutura que congrega e representa todos os médi-
cos, tem a obrigação de lhes prestar um melhor apoio 
social, nomeadamente quando estes mais necessi-
tam. É verdade que já existe um Fundo de Solidarie-
dade que pode ser activado em casos específicos, mas 
penso que, enquanto dirigentes da OM, temos de 
ser um pouco mais ambiciosos, face à realidade que 
enfrentamos. E a realidade é que as pessoas vivem 
cada vez mais tempo, a sociedade modifica-se muito 
rapidamente, dificultando a adaptação e integração 
e, por isso, tornam-se também mais dependentes. 
Além disso, sofrem muitas vezes com o isolamento, 
decorrente da falta de apoio familiar. A SRNOM, há 
alguns anos, deu os primeiros passos nesta área, com 
a construção, na Casa do Médico, de apartamentos 
destinados aos médicos. Mas é necessário criar outro 
tipo de estruturas de apoio e essa é uma questão pela 
qual me bato e continuarei a bater, nomeadamente 
através da criação de um Centro de Apoio Social, à 
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semelhança da «Casa do Artista», onde os médicos 
que necessitem e assim o entendam possam passar 
o resto das suas vidas, com todo o apoio e equipa-
mentos disponíveis, a um preço justo, uma vez que 
nesta matéria a SNOM não deveria ter qualquer lu-
cro. Neste contexto, aproveito para realçar que no 
actual mandato foi adquirida a Casa de Luz Soreano, 
espaço adjacente à actual Casa do Médico, e onde irá 
ser criado um Centro de Convívio e uma Biblioteca 
central para todos os médicos. 

Seria, portanto, um projecto regional?
Penso que este tipo de projectos tem de ser desen-
volvido a nível regional mas, obviamente, pode ser 
estendido a nível nacional. O problema deste tipo 
de ideias é colocá-las em prática. Tudo depende da 
iniciativa pessoal. Se o Norte vai ficar à espera que o 
Centro e o Sul concordem, corremos o sério risco de 
demorar anos e, até, nunca se vir a concretizar nada. 
Portanto, sim. É um projecto com um carácter re-
gional que a SRNOM gostaria muito de levar a cabo. 
Penso que este tipo de espaço é fundamental, nomea-
damente para dar condições aos médicos reformados 
que atravessem dificuldades. 

Ainda em jeito de balanço, pode dizer-se que a 
SRNOM também tem apostado fortemente em 
acções de formação. Os médicos têm aderido? 
A questão da formação é, também, uma responsabili-
dade estatutária da OM e penso que, nesta matéria, a 
SRNOM tem tido uma atitude exemplar. Começámos 
já há alguns anos, ainda no tempo da liderança do Dr. 
Miguel Leão, altura em que criámos o primeiro curso 
de Pós-graduação em Gestão, através de um proto-
colo que estabelecemos com a Universidade Católica. 
A verdade é que foi um sucesso, teve a adesão de um 
grande número de médicos, e depressa se expandiu a 
nível nacional. Face a estes resultados, continuámos 
a apostar fortemente nesta componente e, posterior-
mente, lançámos uma Pós-graduação em Direito da 
Medicina, cursos de formação na área da Qualidade 
e cursos para orientadores de formação dos Interna-
tos Médicos, entre outros. Ou seja, quisemos criar 
uma oferta variada e que fosse de encontro àquelas 
que são as aspirações e as necessidades dos médicos. 
Mais uma vez, defendo que a OM não se pode demi-
tir desta função e, por isso, deve oferecer cursos de 
qualidade aos médicos, considerando-os como uma 
mais-valia para o exercício da nossa profissão. Se a 
Ministra da Saúde estivesse mais atenta, penso que, 
em concursos públicos, os médicos que concorres-
sem a um lugar de gestão e tivessem uma competên-
cia nessa área deveriam ser valorizados. O mesmo 
para os casos em que possuíssem uma formação cre-
ditada em Direito da Medicina, em Qualidade, etc.… 
Por enquanto, estes cursos ainda não são reconhe-
cidos como competências específicas pela tutela da 

Saúde, mas penso que faz sentido que o passem a ser, 
de forma a incentivar os profissionais a actualizarem-
se, nomeadamente em áreas que são tão importantes 
nos dias que correm, como a Gestão ou a Qualidade. 

Por outro lado, a SRNOM continua a fazer uma 
grande aposta na dinamização do Centro de Cul-
tura e Congressos com várias iniciativas ligadas à 
cultura e ao lazer. Já é uma marca deste Conselho 
Regional?
Sim e, sem me querer repetir, também não estamos 
a inventar nada, mas sim a cumprir com as nossas 
responsabilidades, enquanto elementos eleitos para 
dirigir e representar a SRNOM. A aposta nas activi-
dades culturais tem sido uma marca deste Conse-
lho Regional, uma vez que tem sido desenvolvido 
um grande trabalho desde há vários anos. Temos 
procurado ter uma oferta variada, quer ao nível do 
tipo de iniciativas que promovemos – exposições 
de pintura, escultura, fotografia, lançamentos de li-
vros, actividade literária, concertos, teatro… –, quer 
ao nível do tipo de artistas que convidamos, desde 
nomes consagrados, a jovens promessas, passando, 
obviamente, pelos artistas médicos. Anualmente, 
temos vindo a organizar a «Artemédica» que é, con-
secutivamente, um sucesso pelo número de médicos 
que participam, mas também pelo facto de assistir-
mos, de ano para ano, a um aumento da qualidade 
das obras que nos chegam para a mostra. E estamos a 
ter, igualmente, um grande sucesso com a exposição 
de fotografia para médicos, que teve a sua primeira 
edição em 2009 e que este ano voltamos a organi-
zar. Depois temos a nossa festa de Natal e a festa de 
S. João, que também são muitíssimo participadas. 
Portanto, penso que as iniciativas culturais e sociais 
organizadas pela SRNOM são já uma marca desta 
Secção Regional.

“QUEREMOS CRIAR UM 
GRANDE SENTIDO DE 
SOLIDARIEDADE ENTRE OS 
MÉDICOS”
Como é que acha que os médicos em geral vêem 
a SRNOM?
Tenho alguma dificuldade em responder a essa per-
gunta, pois não sei de que forma é que isso pode ser 
medido. Se for pela adesão que temos aos nossos 
eventos, em conferências, debates, ou exposições 
e concertos, acredito que os médicos se revêem na 
SRNOM, pois apesar de, ocasionalmente, haver algu-
mas oscilações em termos de público, a adesão tem 
sido, regra geral, boa. Uma das preocupações que te-
mos tido nos últimos tempos relaciona-se com facto 
de querermos transmitir um maior sentido de coesão 
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aos médicos e isso passa, 
inevitavelmente, por es-
crevermos a nossa própria 
história. Recentemente, 
publicámos um livro com 
a história dos diversos 
Conselhos Regionais do 
Norte, porque conside-
ramos que é importante 
haver uma memória co-
lectiva. Ainda este ano, 
vamos fazer uma grande 
homenagem aos mem-
bros fundadores da Casa 
do Médico e, desta forma, 
consideramos que esta-
mos a homenagear todos 
os médicos, transmitindo-
lhes o espírito de solida-
riedade que deve existir 
entre todos nós. Não nos 
podemos esquecer dos 
600 a 700 médicos que, 
com grande sentido de 
altruísmo, contribuíram 
monetariamente para a 
construção das instala-
ções que hoje podem ser 

usufruídas por todos os nossos associados. É verdade 
que este acto poderá parecer, nos dias de hoje, um 
pouco difícil de se repetir. Mas acredito que é re-
lembrando esta história que contribuímos para uma 
maior coesão entre os médicos. No âmbito desta ho-
menagem, que decorrerá no dia 15 de Maio, vamos 
publicar um livro sobre a génese da Casa do Médico. 
E, em Julho, iremos também homenagear um dos 
grandes nomes da Medicina: o Prof. Abel Salazar. Ou 
seja, estamos a desenvolver uma série de iniciativas 
que pretendem transmitir aos médicos o espírito soli-
dário que devemos ter no nosso dia-a-dia. 

“HOJE EM DIA, O APOIO 
JURÍDICO É EXTREMAMENTE 
IMPORTANTE”

Está em curso uma reorganização interna da 
SRNOM. Concretamente, o que é que está a ser feito?
Essa é uma questão muito problemática, pelo sim-
ples facto da SRNOM estar a funcionar da mesma 
forma há cerca de 30 anos. Neste mandato, tivemos 
a preocupação de iniciar um processo de adaptação 
às novas ferramentas de gestão actualmente dispo-
níveis. Há cerca de um ano, fizemos uma auditoria 
aos processos e procedimentos que nos permitiu 
perceber que muitas coisas estavam a ser feitas de 
um modo desactualizado e ultrapassado. Neste mo-
mento, estamos a fazer um grande esforço para tor-
nar a SRNOM actual, em termos de organização e 
gestão. Um dos primeiros passos para atingir esse 
objectivo passa pela informatização. É uma espécie 
de «simplex» da SRNOM. Penso que este projecto vai 

acabar por ter repercussões muito interessantes do 
ponto de vista do serviço que a SRNOM presta aos 
médicos, designadamente no campo administrativo. 
Acredito que, mal o processo esteja concluído, vai ser 
possível haver respostas mais rápidas, mais eficazes 
e, simultaneamente, fomentar uma maior interacção 
entre os médicos e a SRNOM. Julgo que até Setem-
bro, muito dos novos processos e procedimentos que 
queremos colocar em prática já estarão a funcionar. 
Adicionalmente, a construção de um novo site, que 
está praticamente concluída, irá ser um ponto de 
viragem importante na relação entre a SRNOM e 
todos os seus associados. Outro dos aspectos que a 
SRNOM considera uma matéria crucial, principal-
mente nos tempos que correm, é dar apoio jurídico 
aos médicos.

A consultora jurídica da SRNOM já disse publi-
camente que a procura tem, de facto, aumentado 
bastante. O que pretendem fazer a este nível?
É verdade. Há dois anos, a nossa consultora jurídica, 
a Dra. Inês Folhadela, disponibilizava uma tarde por 
semana para atendimento aos médicos. Hoje, dispo-
nibiliza duas tardes. Uma das nossas preocupações 
é que, nesta matéria, não existam listas de espera. 
Quando um médico procura apoio jurídico precisa 
de uma resposta célere e, portanto, não é aceitável 
que fique mais do que uma ou duas semanas a aguar-
dar essa consulta. Hoje em dia, o apoio jurídico é 
extremamente importante, não só do ponto de vista 
das queixas contra médicos, mas também de dúvidas 
que surgem no contexto laboral, entre as quais as 
relacionadas com as carreiras médicas, os contratos 
individuais de trabalho, as incompatibilidades, as ho-
ras de serviços de urgência, etc. Para além de conti-
nuarmos a garantir este apoio, a SRNOM quer intro-
duzir no novo site uma área dedicada à legislação, de 
forma a permitir que os médicos possam, facilmente, 
ter acesso à informação. Não nos queremos limitar a 
colocar os decretos-lei que vão sendo publicados. A 
ideia é conseguir resumir, de uma forma simples e 
directa, os conteúdos desses mesmos decretos-lei, de 
forma a que os médicos possam perceber se é uma 
matéria que lhes merece atenção ou não. Queremos 
que haja uma consciência cada vez maior, por parte 
de todos, das alterações legislativas que vão ocor-
rendo e que possam vir a ter implicações reais no 
exercício da nossa profissão. 

“É PRECISO SABER SE 
VAMOS TER UMA GRELHA 
SALARIAL COMPATÍVEL 
COM AS NOSSAS FUNÇÕES E 
RESPONSABILIDADES”

As carreiras médicas são uma das grandes ques-
tões políticas que marcam este mandato. Que ava-
liação faz do acordo alcançado, até agora?
O acordo alcançado foi bastante positivo e uma das 
questões fundamentais do mesmo reside no facto 
dos médicos que tinham contratos individuais de 
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trabalho passarem a estar incluídos nas carreiras 
médicas. Na minha opinião, este foi um ponto es-
sencial. Acredito que existam médicos que possam 
questionar as vantagens das carreiras médicas, até 
pela experiência de outros países, como os Estados 
Unidos ou a Inglaterra, onde o sistema se baseia 
única e exclusivamente nos contratos individuais 
de trabalho. É verdade que, através deles, o médico 
pode conseguir um acordo salarial mais elevado. 
Mas também é um risco. As carreiras médicas são, 
sem dúvida, muito positivas, uma vez que permi-
tem uma estabilidade e uma salvaguarda dos direitos 
e deveres dos médicos, e também da qualificação 
médica que, caso contrário, não seria possível. Esta 
forma estruturada significa que os médicos passam a 
ter um emprego com mais segurança do que muitos 
outros profissionais. Por isso, parece-me importante 
preservar o património das carreiras médicas como 
pilar fundamental do SNS.

Depois deste acordo, falta ainda uma parte es-
sencial na discussão das carreiras médicas e que 
passa pelas tabelas de remuneração e pela de-
finição dos mecanismos de progressão. Não es-
taria já na altura de haver uma decisão sobre estas 
matérias? 
Sim. Aliás, de acordo com a lei, esse timing já foi ultra-
passado, portanto é crucial que se retome o assunto 
e se dê o passo seguinte. No entanto, acho que este 
vai acabar por ser o aspecto mais problemático, no-
meadamente quando for abordada a questão da ava-
liação do desempenho. Penso que será claramente o 
assunto mais polémico de todos.

Porquê?
Os médicos são os profissionais mais avaliados, de 
todas as profissões de serviço público. Nenhum pro-
fissional faz tantas provas e exames como os médi-
cos. Se a avaliação de desempenho significar mais 
uma avaliação periódica, o processo de negociação 
vai tornar-se complicado. Defendo que esta avaliação 
de desempenho, a existir, tem de se basear em dados 
mais objectivos, nomeadamente dados quantitativos 
e qualitativos que decorram do trabalho habitual, 
e não em mais um exame. Por outro lado, também 
acho que vai ser complicado negociar as tabelas sa-
lariais e, designadamente, a grelha remuneratória de 
cada categoria. 

Têm tido feedback do processo negocial entre os 
sindicatos e o Ministério da Saúde?
Temos tido muito pouco. Recentemente, deram-nos 
conhecimento dos princípios gerais da avaliação de 
desempenho. Pareceram-me bem, mas é preciso pas-
sar do princípio à prática. Acredito, no entanto, que 
dentro em breve iremos ter novidades. As carreiras 
médicas mudaram e é preciso saber quanto é que os 
médicos vão passar a receber e se, finalmente, vamos 

ter uma grelha salarial compatível com as nossas 
funções e responsabilidades.

Neste momento não é compatível?
Não. Os médicos não são justamente remunera-
dos pelas funções e responsabilidades que têm na 
sociedade. 

“ÚNICA HIPÓTESE DE RESOLVER 
PROBLEMA DAS REFORMAS 
ANTECIPADAS É VOLTAR A 
CONTRATAR OS MÉDICOS”

Como é que analisa as centenas de pedidos de re-
forma antecipada solicitados pelos médicos?
A questão dos numerosos pedidos de reforma an-
tecipada de médicos a que assistimos nos últimos 
meses é da pura responsabilidade do Governo. A lei 
estimula a esta atitude, uma vez que vai penalizar 
fortemente os médicos que esperem para se refor-
mar apenas daqui a dois ou três anos. O problema é 
que, muito provavelmente, o Governo não esperava 
que existissem tantos médicos nessas circunstâncias. 
É, de facto, um problema grave, principalmente se 
tivermos em linha de conta que cada médico de Me-
dicina Geral e Familiar equivale ao atendimento de 
cerca de 1500 potenciais doentes. Portanto, o mesmo 
Estado que acabou por incentivar estes médicos a 
reformarem-se mais cedo, corre o sério risco de ter 
de os voltar a contratar e isso significa pagar dois or-
denados ao mesmo médico. Ninguém pode criticar o 
médico por ter tomado aquela atitude. A leitura que 
tem de ser feita é que o Governo não pensou nas con-
sequências antes de tomar as decisões. Se passar pela 
cabeça da Ministra da Saúde substituir os médicos 
que actualmente estão a pedir a reforma antecipada 
por médicos estrangeiros, acredito que as coisas não 
vão correr muito bem. 

Que avaliação faz do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela actual Ministra da Saúde? Um 
aspecto positivo e um aspecto negativo?
Em termos positivos, tenho de eleger o facto de ter 
estado receptiva a alcançar um acordo relativamente 
às carreiras médicas e, também, a abertura que tem 
demonstrado para aproximar-se das estruturas que 
negoceiam com o Ministério da Saúde. Um dos pon-
tos negativos foi o facto de ter dado seguimento ao 
sistema de controlo biométrico da assiduidade nos 
hospitais e centros de saúde, que considero ser uma 
aberração. O sistema adoptado é uma ferramenta de 
controlo e avaliação completamente ultrapassada, 
pois o mais importante é a produtividade e qualidade 
dos actos médicos praticados pelos profissionais e 
não o facto de chegarem uns minutos mais cedo ou 
mais tarde ao seu local de trabalho. n
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Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto António Pinto António Pinto

ANTÓNIO ARAÚJO E LURDES GANDRA 
FALAM SOBRE O XV CONGRESSO 
NACIONAL DE MEDICINA

MUDANÇAS NA 
SAÚDE “PRECISAM 
DE SER AVALIADAS 
E DISCUTIDAS”
O CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS VAI RECEBER, EM JUNHO, O 

XV CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA E, 

SIMULTANEAMENTE, O VI CONGRESSO NA-

CIONAL DO MÉDICO INTERNO. UMA OPOR-

TUNIDADE PARA DEBATER OS TEMAS MAIS 

«QUENTES» DA ACTUALIDADE. AS CARREIRAS 

MÉDICAS, OS NOVOS MODELOS DE ORGA-

NIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE, A DE-

MOGRAFIA MÉDICA NO FUTURO, AS NOVAS 

FRONTEIRAS ÉTICAS SÃO APENAS ALGUNS 

DOS ASSUNTOS QUE VÃO DOMINAR AS ME-

SAS REDONDAS, ONDE SE SENTARÃO OS MAIS 

DIVERSOS ESPECIALISTAS NACIONAIS, E AL-

GUNS INTERNACIONAIS, NESTAS ÁREAS. 

A Ordem dos Médicos (OM) no século XXI, os de-
safios, as oportunidades e as ameaças que enfrenta 
o Serviço Nacional de Saúde (SNS). O XV Con-
gresso Nacional de Medicina e o VI Congresso 
Nacional do Médico Interno vão tentar responder 
a algumas das questões mais prementes da actua-
lidade, durante os dias 21, 22 e 23 de Junho. 
Numa organização que, este ano, ficou a cargo da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), a ideia foi abordar os grandes temas 
que irão afectar, profundamente, os médicos e, 
consequentemente, a OM neste século. Para os co-
ordenadores da comissão organizadora, os assun-
tos escolhidos não poderiam ser mais actuais. “A 
sociedade tem vindo a mudar muito rapidamente 
quer do ponto de vista social, quer em termos po-
líticos. Essas alterações afectam, obviamente, os 
médicos”, assinala Lurdes Gandra, secundada por 
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António Araújo: “Todas estas mudanças precisam 
de avaliação e discussão constantes, pois só assim é 
possível criar ideias para o futuro, assumir posições 
e defender estratégias”. É exactamente o que se pre-
tende com este congresso nacional que tem vindo 
a ser realizado anualmente e que tem um carácter 
eminentemente político. “É importante que exista 
um fórum de discussão que permita que os médi-
cos se reúnam para discutir os temas que são mais 
caros à classe e que têm muito a ver com a própria 
regulação da sua actividade profissional”, sublinha 
António Araújo.
A cerca de dois meses do evento, o trabalho é feito 
em velocidade cruzeiro. Os temas já estão definidos 
e fechados, falta apenas a confirmação dos oradores 
e palestrantes que se irão reunir em torno das mesas 
redondas. O formato pretende fomentar a discus-
são, como explica Lurdes Gandra, tendo existido 
o cuidado em escolher especialistas de diferentes 
correntes. “Teremos os prós e os contras e, por isso, 
tivemos a preocupação de convidar pessoas dos 
mais variados campos, de diferentes entidades e 
organismos, de forma a promovermos uma reflexão 
com base nos mais diversos tipos de pensamen-
tos”, acrescenta. Exemplo disso é a abordagem a 
um dos temas da actualidade: as carreiras médicas. 
Mais do que a visão da OM sobre esta matéria, o 

painel de oradores irá con-
templar ainda a perspectiva 
dos sindicatos médicos e o 
ponto de vista do Ministério 
da Saúde.

PROMOVER A 
DISCUSSÃO

Se a este tempo de distância 
ainda não é possível elencar 
o rol de convidados que fa-
rão parte do programa do 
XV Congresso Nacional de 
Medicina e do VI Congresso 
Nacional do Médico Interno, 
o programa pode servir para 
aguçar o apetite. “São temas 
da actualidade e que vão 
acabar por ter repercussões 
dentro de alguns anos. Esta-
mos a falar dos novos desa-
fios dos colégios da especia-
lidade ao nível, por exemplo, 
dos tipos de formação e cur-dos tipos de formação e cur-dos tipos de formação e cur
rículos para os especialistas 
ou da relação dos colégios da 

especialidade com as sociedades científicas”, aponta 
António Araújo. 
Mas há mais. As novas fronteiras da ética, através 
da abordagem sobre o testamento vital, a morte 
medicamente assistida, e o consentimento infor-medicamente assistida, e o consentimento infor-medicamente assistida, e o consentimento infor
mado são outros dos temas que farão parte de uma 
das mesas redondas previstas. À discussão, durante 
o congresso, será também chamada a questão da 
abertura das novas faculdades de medicina e os con-
tornos da formação dos médicos internos no sector 
público e no sector privado, num debate que, aliás, 
é organizado em conjunto pela SRNOM e o Con-
selho Nacional do Médico Interno [ver entrevista 
com André Luís, mais adiante]. Destaque, ainda, 
para o painel que vai discutir os novos modelos de 
organização dos cuidados de saúde, quer a nível das 
unidades de saúde familiar, quer a nível hospitalar. 
“São, sem dúvida, temas de grande actualidade. A 
discussão é fundamental para informar, para escla-
recer e para criar uma massa crítica relativamente 
aos problemas que afectam a Saúde em Portugal e, 
em particular, os médicos”, acentua António Araújo. 
O coordenador da comissão organizativa recorda, 
ainda, que muitos dos assuntos que vão ser abor-ainda, que muitos dos assuntos que vão ser abor-ainda, que muitos dos assuntos que vão ser abor
dados “têm sido polémicos”. Por isso, “necessitam 
de ser discutidos dentro da própria classe”. Lurdes 
Gandra complementa: “É importante que a classe 
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tome consciência dos problemas que a afectam e, 
simultaneamente, faça parte da solução, de forma 
que exista união e os médicos possam ser uma fonte 
de pressão junto dos decisores políticos”. 
Num congresso marcadamente político e onde se 
querem dar alguns sinais políticos, é esperada a 
presença da ministra da Saúde, Ana Jorge. Mas a 
sessão de abertura pretende ser uma «leva de ar 
fresco» na discussão e, por isso, a opção de convi-
dar um arquitecto para a conferência inaugural: «A 
arquitectura e o futuro». António Araújo explica o 
conceito do tema: “Se estamos a evoluir do ponto de 
vista funcional, vamos ver como é que evoluímos do 
ponto de vista estrutural e, por isso, vamos abordar 
como se fazem as casas, para depois ver como fun-
ciona o interior”.
Igualmente “diferente” será a sessão de encerra-
mento, dedicada este ano ao Centenário da Re-
pública. “Os médicos vivem em sociedade e não 
podem estar alheados do que os rodeia. Por isso, 
acreditamos que terminar o congresso fazendo uma 
alusão às comemorações do centenário da Repú-
blica é um acto de cidadania”, argumenta Lurdes 
Gandra.

UM JANTAR NO 
FREIXO E A FESTA DO S. JOÃO

À semelhança do que vem sendo 
hábito, nem só de debates se vai 
fazer a história do Congresso 
Nacional de Medicina e do 
Congresso Nacional do Médico 

Interno. Paralelamente ao debate 
e à discussão política, estão pre-

vistas iniciativas que visam promo-
ver o convívio entre os participantes. Aproveitando 
o que o Porto tem de melhor, a SRNOM preparou 
para o dia 22 de Junho um jantar no Palácio do 
Freixo. Um momento “informal”, como descreve 
Lurdes Gandra, “para relaxar e usufruir de uma das 
paisagens mais bonitas da cidade, o Douro”. “É uma 
oportunidade dos médicos que vêm de outras zonas 
dos país conhecerem um pouco mais do Porto”, 
acrescenta.
Já o último dia do congresso coincide com aquela 
que é a maior festa da cidade: o S. João. Cumprindo 
a tradição de anos anteriores, a SRNOM organiza 
na Casa do Médico uma festa, com direito a caldo 
de verde, sardinha assada e fogo-de-artifício. “Foi 
uma junção feliz e nada mais oportuno do que ter-
minar o congresso com esta grande festa da cidade”, 
congratula-se Lurdes Gandra.
A realização do Congresso Nacional de Medicina é 
uma iniciativa estatutária, da responsabilidade da 
Ordem dos Médicos. Organizada alternadamente 
por cada uma das três secções regionais do país, o 
certame passou a ser organizado, desde há quatro 
anos, com uma periodicidade anual. Durante o con-
gresso, é esperada uma participação de mais de 600 
médicos, um pouco de todo o território nacional.  

ANDRÉ LUÍS E O 
VI CONGRESSO NACIONAL 
DO MÉDICO INTERNO

(nortemédico) – O Congresso Nacional do Médico 
Interno decorre em simultâneo com o Congresso 
Nacional de Medicina. Porque decidiram optar 
por este formato?
(André Luís) – Mais do que em simultâneo, os dois 
congressos decorrem em conjunto. Este formato 
surgiu por uma questão de oportunidade. Há três 
anos foi levantada a hipótese de se avançar com uma 
organização comum, até porque estamos a falar de 
congressos que são dirigidos aos médicos em geral 
e não propriamente a determinadas especialidades. 
Assim, juntaram-se sinergias e adoptou-se este mo-
delo que tem vindo a correr bastante bem.
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Que temas é que o Conselho Nacional do Mé-
dico Interno (CNMI) considerou ser importante 
abordar neste evento?
Uma das nossas preocupações foi, obviamente, se-
leccionar temas que são importantes para os médi-
cos internos e que estão na ordem do dia. Tivemos a 
sorte de encontrar alguns assuntos que convergiam 
com os que a Ordem dos Médicos (OM) achava 
pertinente. Um desses exemplos vai ser a mesa re-
donda sobre «Demografia Médica no Futuro», or-donda sobre «Demografia Médica no Futuro», or-donda sobre «Demografia Médica no Futuro», or
ganizada em parceria entre o CNMI e a SRNOM, 
que vai envolver a discussão em torno da abertura 
das novas faculdades de medicina. Era inevitável 
abordar este assunto, até pela posição que a OM tem 
assumido neste domínio e que surge no sentido de 
alertar para o possível excesso de médicos que estão 
a ser formados actualmente e para as condições de 
formação e eventuais repercussões na qualidade do 
exercício técnico da profissão. Existe também a pre-
ocupação de se estarem a formar colegas que pode-
rão enfrentar situações precárias de trabalho ou até 
desemprego. Neste momento, sabemos que existem 
mais alunos de medicina a entrar nas faculdades 
portuguesas do que as vagas disponíveis para a re-
alização da especialidade. Sabemos também que há 
muita gente a fazer a sua formação no estrangeiro e 
que quer vir trabalhar para Portugal. Portanto, é um 

assunto inevitável, 
que deve merecer 
a preocupação dos 
médicos internos. 

Há mais duas 
mesas redondas 
organizadas pelo 
CNMI.
Exactamente. Uma 
tem a ver com a 
avaliação dos futu-
ros especialistas. 
Actualmente, exis-
tem duas correntes 
que defendem dois 
modelos diferentes. 
A que está em vigor 
valoriza a avaliação 
final, ou seja, através 

do preenchimento de critérios estabelecidos numa 
grelha pré-definida. A outra corrente, o alcançar 
de competências em várias áreas fundamentais, 
com tónica para a formação contínua. É importante 
definir que tipo de especialistas queremos formar 
e, acima de tudo, se queremos definir nesta fase de 
avaliação que um especialista é melhor do que o ou-
tro. A terceira mesa redonda organizada pelo CNMI 
tem a ver com o «Impacto da Legislação Europeia 

na Formação Pós-graduada». Neste domínio, va-
mos ter três palestrantes que vão abordar diferentes 
questões. Uma prende-se com os temas da directiva 
europeia de trabalho, o processo de Bolonha e a 
directiva 2005/36 que fala do reconhecimento das 
diferentes especialidades a nível europeu. Outro 
dos convidados irá abordar as diferentes realidades 
do internato médico na Europa, nomeadamente os 
diferentes modelos de internato médico que exis-
tem, e o Euromedical Mobility, um programa rela-
cionado com a mobilidade dentro da Europa para 
a realização do internato médico. O terceiro orador 
irá falar sobre a integração europeia dos currículos 
médicos. Uma das questões que queremos abordar 
é a possibilidade dos médicos poderem vir a reali-
zar a sua especialidade ou doutoramento no espaço 
europeu. 

Como tem sido, normalmente, a adesão dos mé-
dicos internos ao congresso?
Acredito que os médicos internos estão interessados 
nos assuntos que estão relacionados directamente 
com a sua profissão. A prova disso é que temos 
sempre uma forte adesão e os temas que escolhemos 
para este congresso são, sem dúvida, assuntos que 
tocam a vida das pessoas muito de perto. Somos 
parte interessada na reflexão que vai surgir neste 
congresso.

O Congresso Nacional do Médico Interno 
também tem prevista uma série de cursos prá-
ticos. Quais serão?
Em primeiro lugar, achamos que a OM tem a obri-
gação de disponibilizar formação pós-graduada aos 
médicos e, por isso, o CNMI tem tido a tradição de 
incluir este tipo de cursos no congresso. Tentamos 
proporcionar cursos que os médicos procuram, 
como o Curso de Suporte Avançado de Vida e o 
Curso de Feridas e Suturas que, normalmente, têm 
sempre mais pedidos de inscrição do que as vagas 
disponíveis. Este ano, tivemos a preocupação de 
oferecer dois cursos que tiveram muito sucesso em 
edições anteriores: o Curso de Laparoscopia e o 
Curso de Ventilação Não Invasiva. Depois, optámos 
por introduzir três formações que nunca realizá-
mos, mas com as quais esperamos ter uma forte 
adesão: Curso de Ecografia de Emergência, o Curso 
de SPSS e o Curso de Cuidados Paliativos. 

Quando vão decorrer estes cursos?
Tentámos que estes cursos não decorram durante 
os dias do congresso. Por isso, os cursos serão todos 
pré-congresso, ou durante o fim-de-semana ante-
rior, 19 e 20 de Junho, ou na segunda-feira, dia 21, 
pois a sessão de abertura do congresso só se inicia 
às 18h00. n

“O NOSSO
FUTURO DEVE
MERECER UMAA
REFLEREFLEXXÃOÃO””
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JOSÉ LUÍS MATEUS,
CONSULTOR INFORMÁTICO

PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO 
DA SRNOM MELHORA RESPOSTA 
E QUALIDADE DOS SERVIÇOS
EM 15 MESES, A SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM) 

ATRAVESSOU UM PROCESSO DE INFORMA-

TIZAÇÃO QUE REVOLUCIONOU OS SERVI-

ÇOS. OS AVANÇOS SÃO SIGNIFICATIVOS: 

MELHORIA DO TEMPO DE RESPOSTA ÀS 

SOLICITAÇÕES, MAIOR QUALIDADE NA IN-

FORMAÇÃO E MENOR PROBABILIDADE DE 

ERRO. “A MAIOR SATISFAÇÃO QUE TENHO É 

VER QUE, NESTE MOMENTO, APENAS COM 

POUCO MAIS DE UM MÊS DE UTILIZAÇÃO 

DO SISTEMA, OS MEMBROS DO CONSE-

LHO REGIONAL DO NORTE JÁ "NÃO CON-

SEGUEM" FAZER OS DESPACHOS SEMANAIS 

SEM O SOFTWARE PARA ELES DESENVOL-

VIDO”, CONGRATULA-SE JOSÉ LUÍS MATEUS, 

CONSULTOR INFORMÁTICO E RESPONSÁVEL 

PELO PROJECTO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto



(nortemédico) – Quando é que teve início o pro-
cesso de informatização da SRNOM? 
( José Luís Mateus) – Os trabalhos iniciaram-se em 
Janeiro de 2009, mas durante os primeiros três 
meses o processo não foi muito perceptível para a 
SRNOM. Tratou-se de um período de “terraplana-
gem”, como gosto de designar. Foi nesta fase que se 
avaliou o processo administrativo, com um especial 
ênfase nos recursos humanos existentes, nas suas 
funções e respectivas tarefas. Este foi um trabalho 
essencial para se poder alcançar os objectivos pre-
viamente definidos: dotar os futuros utilizadores de 
uma ferramenta informática, totalmente intuitiva 
e que se adaptasse perfeitamente aos métodos de 
trabalho existentes. Apesar dos métodos estarem 
correctos e dos processos estarem muito bem orga-
nizados, não havendo, por isso, necessidade de os 
alterar, constatou-se que os tempos de execução e 
a redundância de processos não eram compatíveis 
com o fluxo de informação que chega diariamente 
à SRNOM.

O que foi necessário mudar? 
Percebi, quase imediatamente, que as particularida-
des da estrutura que avaliei, no que dizia respeito às 
necessidades de ferramentas administrativas, eram 
únicas e que só uma solução personalizada poderia 
vir a ser eficiente. Assim, definiu-se como prio-
ritário o módulo de gestão documental, uma vez 
que este viria a incluir as ferramentas mais sensí-
veis para uma agilização dos processos da SRNOM. 
Este módulo inclui a gestão de correspondência 
de entrada, de documentação interna, de tarefas 
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e de correspondên-
cia de saída, todos 
interligados por um 
vínculo comum que 
é o número de pro-
cesso. Deste modo, 
em qualquer mo-
mento, o utilizador 
pode saber em tempo 
real em que estado se 
encontra um determi-
nado processo ou se 
já está arquivado. De 
igual modo, avançou-
se com um processo 
de digitalização de 
toda a documenta-
ção, acabando com a 
necessidade que o co-
laborador tinha de se 
deslocar do seu posto 
de trabalho para con-
sultar os documentos 

originais no arquivo. Agora, é possível ter acesso à 
informação pelo computador, através de uma base 
de dados, permitindo que cada colaborador dispo-
nha de graus diferentes de acessibilidade. Outra das 
questões importantes neste processo prendeu-se 
com o módulo de gestão de quotas dos médicos. 
Até 2009, os colaboradores tinham necessidade de 
criar folhas de cálculo em Excel, com dados a que 
pudessem aceder mais rapidamente e com maior 
flexibilidade na exportação e impressão dos mes-
mos. Tivemos que reunir, num único módulo, toda 
a informação relevante, incluindo o controlo do 
pagamento de quotas.

Quais sãos as mais-valias deste sistema, do ponto 
de vista do funcionamento para os colaboradores 
da SRNOM? 
Todos os utilizadores estão registados no sistema e 
qualquer introdução de dados, impressão, pesquisa, 
ou outras operações são constantemente monitori-
zadas pelo próprio software. Podemos usar como 
exemplo o módulo de gestão de tarefas. Sempre que 
algum colaborador é incumbido de executar uma 
determinada tarefa, o software avisa, via post-it di-
gital e e-mail, todos os destinatários, previamente 
seleccionados, de que essa tarefa existe e que está 
num determinado ponto de execução. Quando é 
encerrada, o mesmo sistema arquiva e informa os 
utilizadores. Deste modo, todas as perguntas pes-
soais, ou via telefone, sobre se determinada tarefa 
já foi executada deixam de fazer sentido, melho-
rando-se os tempos de produção administrativa. 
Isto significa que também existe uma diminuição 



da probabilidade de erro. Os erros são, constante-
mente, prevenidos pelo uso de verificações de con-
sistência dos dados e por alertas para o utilizador 
sempre que algum procedimento não obedece às 
boas práticas de utilização do software. Há também 
um outro aspecto que gostaria de realçar: o tempo 
de resposta a solicitações, por parte dos utilizadores, 
relativamente a alterações, correcções ou melhorias 
aos programas desenvolvidos. O tempo necessário 
de desenvolvimento e implementação são muito 
curtos e mesmo para pedidos mais exigentes, a SR-curtos e mesmo para pedidos mais exigentes, a SR-curtos e mesmo para pedidos mais exigentes, a SR
NOM tem ficado surpreendida, pela positiva, com 
a rapidez com que as alterações solicitadas ficam 
disponíveis.

“A RESPOSTA AO ASSOCIADO É 
DADA DE UM MODO PRECISO 
E EM TEMPO REAL”

O que vai melhorar para o associado da 
SRNOM? 
Quando a informação é recolhida e reunida num 
único sistema de base de dados relacional, os tem-
pos de resposta e a qualidade da informação pres-
tada, quer ao nível interno quer externo, é subs-
tancialmente melhorada. Toda a informação está 
condensada num único ecrã e com um único "click" 
do rato podemos encontrar a informação preten-
dida, questionando a base de dados por qualquer 

critério ou associação de critérios. A resposta ao 
associado é dada de um modo preciso e em tempo 
real, desde que o sistema seja correctamente "ali-
mentado". Outra enorme melhoria prende-se com a 
informatização do Conselho Disciplinar do Norte. 
Os tempo de introdução de dados, a organização 
dos mesmos e gestão de pendentes foram drasti-
camente encurtados. Todos os documentos são di-
gitalizados e os processos encontram-se ao dispor 
do funcionário – desde o envio de ofícios, a pedido 
de pareceres, até ao encerramento do processo –, 
mediante um ambiente gráfico de enorme simpli-
cidade. Isto traduz-se numa maior celeridade de 
execução de tarefas, logo numa maior brevidade de 
resposta aos interessados no processo.

O processo de informatização está pensado no 
sentido de permitir uma maior ligação entre o 
Conselho Regional Norte e os órgãos distritais, 
evitando, por exemplo, que um médico de Vila 
Real se tenha de deslocar ao Porto para tratar de 
um determinado assunto?
Num futuro próximo, e a partir do momento em 
que a SRNOM tenha as práticas administrativas 
adaptadas a todos os procedimentos informáticos 
adquiridos – o que estou convencido será conse-
guido muito rapidamente –, a SRNOM poderá ter 
sistemas mais ágeis (clones) nos Conselhos Distri-
tais, totalmente compatíveis com o sistema central, 
desde que estas tenham um acesso à internet. As-
sim, todos os dados relevantes poderão ser expor-sim, todos os dados relevantes poderão ser expor-sim, todos os dados relevantes poderão ser expor
tados do sistema principal para uma maior como-
didade do associado que, em muitos serviços, não 
necessitará de se deslocar ao Porto.

PORTAL EM 
SIMULAÇÃO 3D

A par de um sistema informático moderno, a 
SRNOM vai também dispor de um novo portal. 
Que tipo de tecnologia é utilizada e de que forma 
é inovadora em Portugal?
Trata-se de um portal em simulação de 3D, usando 
uma tecnologia Panorama. A inovação é que, atra-
vés desse portal, o utilizador pode "navegar" nos 
espaços da SRNOM que conhece. Reconhecerá a se-
cretaria, a recepção do bar, o restaurante. No Centro 
de Cultura e Congressos, o anfiteatro e o local das 
exposições, entre outros equipamentos que estão 
disponíveis na Casa do Médico. No novo portal, 
também será possível aceder à revista Nortemédico 
que será apresentada em formato digital e dispo-
nibilizada para que o leitor possa folhear e ler as 
notícias com uma excelente resolução. Se pretender, 
pode usar a forma mais tradicional e fazer o “do-
wnload” do último número ou de qualquer outro 
já arquivado. Os utilizadores poderão, ainda, ver os 
vídeos institucionais de comunicações da direcção, 
conferências, tudo devidamente enquadrado nos 
locais onde foram produzidos. Uma das novidades 
é a parte das mostras culturais. As várias exposições 
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organizadas no Centro de Cultura e Congressos 
estarão visíveis muito para além do seu período de 
vida real, podendo ser (re)visitadas virtualmente. 
Será possível visualizar exposições realizadas há 
vários anos e relembrar alguma obra que nos tenha 
impressionado de um modo particular.

Quais foram as grandes preocupações na elabo-
ração do novo site?
A facilidade de navegação e o acesso intuitivo aos 
conteúdos. Nenhum site pode ter sucesso, por muito 

atraente que seja, se os 
conteúdos não forem de 
encontro aos interesses 
dos seus utilizadores. O 
objectivo formal foi per-objectivo formal foi per-objectivo formal foi per
mitir que se “circule” 
pelas instalações e, em 
cada local, se encontre a 
informação pretendida. 
Para isso, criou-se um 
“menu” muito simples, 
sempre presente no 
canto inferior esquerdo, 
em que, se por exemplo, 
o associado seleccionar 
“Exposições” o ecrã 
sairá do jardim e dirigir-
se-á para o Centro de 
Cultura e Congressos, 
para a sala e o corredor 
onde, normalmente, se 
fazem as exposições. 
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Penso que a forma de se visitar o site foi 
bem conseguida, mas é necessário que os 
conteúdos lhe correspondam em quali-
dade e interesse para os associados.

PAGAR QUOTAS 
PELA INTERNET

Na parte de acesso restrito, quais são as 
vantagens que os médicos associados 
da SRNOM vão poder encontrar?
Vai ser, essencialmente, uma zona de 
acesso personalizado a cada médico. 

Nesta zona, o associado 
pode aceder a informa-
ções restritas, tal como 
efectuar pedidos de al-
teração de dados, con-
sultar o estado do paga-
mento de quotas, aceder 
a informação científica 
de laboratórios interna-

cionais, entre outros serviços. Pode também rece-
ber, dos serviços administrativos, mensagens perso-
nalizadas dependendo dos seus interesses e da sua 
especialização.

De que forma é que este novo site vai, também, 
ser uma mais-valia para o serviço prestado pela 
SRNOM? 
Volto a insistir: o factor decisivo para o sucesso de 
qualquer site são os conteúdos. Só com conteúdos 
actualizados e de manifesto interesse para os utili-
zadores podemos fazer deste site um local agradável 
e útil. Para facilitar esta tarefa, morosa, de criar con-
teúdos foi desenvolvido um backoffice personalizado backoffice personalizado backoffice
e com interligação aos módulos da base de dados 
de gestão administrativa. Todos os conteúdos serão 
carregados, após uma prévia introdução dos mes-
mos no módulo de backoffice para que, aqui, possam backoffice para que, aqui, possam backoffice
ser definidos como públicos ou privados (só para 
médicos registados no sistema) ou até que data esta-
rão visíveis on-line. O arquivo estará sempre dispo-
nível, de modo a se poder relacionar conteúdos. Em 
resumo, este site para ser dinâmico e interactivo ti-
nha de ter uma rede de procedimentos administra-
tivos muito eficaz e que só seria possível através do 
desenvolvimento de uma solução personalizada às 
necessidades da SRNOM. Foi este o nosso trabalho 
nos últimos 15 meses e a maior satisfação que tenho 
é ver que, neste momento, apenas com pouco mais 
de um mês de utilização do sistema, os membros 
do Conselho Regional do Norte já “não conseguem” 
fazer os despachos semanais sem o software para 
eles desenvolvido. n

Ao realizar o “Login” os utilizadores 
têm acesso a um conjunto importante 
de funcionalidades como a consulta 
de quotas ou a interactividade entre 
médicos.
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a ser “isto foi o que eu vi”. E ficou também claro que 
outra pessoa pode ver o problema de outra maneira. 
O resultado das reportagens deixou de ser um olhar 
rápido para ser algo em que, por muito que se inves-
tigue, raramente teremos verdadeiramente todas as 
facetas do acontecimento. 
Por outro lado, o jornalista passou a ter a necessidade 
de explicar o Mundo, sem que isso se torne num exer-
cício árido nem seco da realidade. Não há mal nenhum 
em ser-se interessante, cativante. Era o início da sub-
jectividade. Foi uma espécie de revolução copérnica, 
em que se deslocou o centro de gravidade do jorna-
lista. Deixou de estar à volta do acontecimento para 
passar a ocupar um lugar mais central. Até aos anos 
60 os jornais não tinham assinaturas. A partir daí as 
reportagens passaram a ter uma impressão digital.
Hoje um dos problemas do jornalismo está na credi-
bilidade, no risco das pessoas terem que confiar nos 
repórteres, no desenvolvimento de uma relação de 
confiança. Por isso ganha cada vez mais relevância 
o jornalismo especializado, com profissionais que in-
vestem e fazem formação numa determinada área e 
desenvolvem relações de maior proximidade com as 
fontes. A partir dos anos 70 deu-se a necessidade de 
segmentar as audiências. Começaram a aparecer os 
especialistas em certos temas. As pessoas querem, 
cada vez mais, saber o porquê das coisas. Por isso é 
exigido ao jornalista especializado numa área (política, 
economia, justiça, desporto ou… saúde), que con-
textualize as notícias, que as explique, o que obriga 

MÉDICOS 
VERSUS MEDIA

Era a época em que o jornalismo tinha duas finalidades 
essenciais: isentar o jornalista de qualquer responsabi-
lidade (não usava adjectivos nem visão pessoal) e era 
uma boa estratégia para a representação da realidade. 
Era um jornalismo de citações. As fontes eram as oficiais 
para a prática de um jornalismo pouco interessante. 
Só com o decorrer da década de 60 se rompeu com 
este conceito “that´s the way it is”, com a chamada 
2ª vaga do Novo Jornalismo. Chegou-se à conclusão 
que a objectividade era um mito. Percebeu-se que não 
chegava ouvir as duas partes (os problemas raramente 
têm apenas duas partes). O jornalista passou a valo-
rizar a honestidade em detrimento da objectividade. 
Deixou de ser “isto foi o que aconteceu”, para passar 

Texto Rui Martins

RELAÇÃO CADA VEZ 
MAIS PRÓXIMA

“THAT´S THE WAY IT IS”. ERA ASSIM, COM 

ESTA FRASE, QUE O FAMOSO JORNALISTA 

NORTE-AMERICANO WALTER CRONKITE FE-

CHAVA DIARIAMENTE O TELEJORNAL DA CBS 

NOS ANOS 60. UMA FRASE QUE FICOU PARA 

A HISTÓRIA PORQUE MARCOU A ÉPOCA DO 

JORNALISMO “ASSIM ACONTECE”, DESCRI-

TIVO, OBJECTIVO, IMPESSOAL, PARA PÚBLI-

COS AMPLOS. 
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a uma grande proximidade com a matéria. Dantes os 
jornalistas generalistas não tinham competência para 
o fazer. Agora já têm mais utensílios, já hierarquizam 
as notícias com mais facilidade, distinguem o que é re-
levante, já entram num território que antigamente lhes 
estava vedado. O jornalista agora já está mais preocu-
pado com aquilo que o entrevistado quer dizer, para 
depois interpretar. Por isso diversificam cada vez mais 
as vozes (não falam apenas os directores dos hospitais, 
falam também os médicos, enfermeiros e utentes…). 
Dar uma entrevista é contar uma pequena história, 
rápida e entendível, para diferentes estratos sociais. O 
entrevistado tem algo importante para dizer. Por isso 
chama a atenção para uma afirmação que apeteça ler 
ou ouvir.
Às vezes, demasiadas informações podem quebrar o 
ritmo e a nitidez de um “sound bite”. Por isso convém 
sintetizar, dizer aquilo que é essencial, para que o dis-
curso seja mais perceptível.
Como cada vez há mais jornalistas especializados em 
Saúde e como também os médicos sentem a neces-
sidade de serem mais eficazes, ouvimos alguns re-
pórteres que trabalham nesta área. São pessoas que 
convivem diariamente com profissionais de saúde. A 
maneira como encaram o contacto pode variar conso-
ante se trate de jornalistas de televisão, rádio, Imprensa 
ou revistas especializadas. “That´s the way it is”. 

PAPAP ULA REBELO
Jornalista da RTP

BOM MÉDICO PARA TV 
É O QUE SE MOSTRA 
DISPONÍVEL

Quando se iniciou como jornalista, 
Paula Rebelo estava longe de imaginar 

que um dia se especializaria em saúde: “Não podia 
ver sangue, nem agulhas, nem podia com o cheiro 
dos hospitais”.
Hoje, passados 13 anos, é uma das jornalistas da 
RTP que trabalha diariamente nesta área: “É uma 
ironia do destino. Hoje dou comigo dentro dos blo-
cos operatórios, impávida e serena, interessadís-
sima, a querer espreitar por cima do ombro dos 
médicos para ver o que estão a fazer”, confessa. A 
mudança de atitude deve-se ao facto de ser uma 
área “inesgotável, que mexe com a vida das pes-
soas. Ou, como dizia Fernando Pessoa, “primeiro 
estranha-se mas depois entranha-se”.
Ao longo de dez anos a jornalista especializou-se na 
área de Saúde e investiu em estudos, pós-gradua-
ções, mestrado na Faculdade de Medicina de Lisboa 
e em muitas conferências. “Já há muito tempo que 
esta área justificava um olhar mais atento e cuidado. 

Dantes existia um vazio, que potenciava um maior 
número de erros, quer na abordagem, quer na valo-
rização das matérias”, sublinha.
Paula Rebelo salienta ainda que “a Saúde é uma 
área muito técnica, que precisa de contextos e de 
alguns conhecimentos específicos que até agora não 
tinham sido devidamente valorizados. Os próprios 
intervenientes usam uma linguagem demasiado 
hermética. Ora, sem o contexto e sem se perce-
ber, sem se estar dentro de algumas especificida-
des, não conseguimos contrapor aquilo que nos é 
apresentado. Não conseguimos entender os proble-
mas ou a dimensão daquilo que estamos a tratar”, 
acrescenta.
O acompanhamento diário dá ainda uma maior 
autonomia porque “não esperamos que a notícia 
nos caia na redacção, imposta por agências de co-
municação, agendas institucionais ou por interesses 
de laboratórios farmacêuticos. Temos capacidade 
para ir à procura da notícia, o que nos dá maior 
autonomia”.
Trabalhar diariamente numa determinada área 
também tem inconvenientes: “Existe o risco de uma 
pessoa não se conseguir distanciar suficientemente 
para ser imparcial ou para conseguir simplificar a 
mensagem, de maneira a perceber o que é mais im-
portante para o público. Às vezes uma pessoa fica 
tão enredada na matéria que pode ter dificuldades 
de discernimento”.
Para além disso, Paula Rebelo identifica ainda al-
gumas dificuldades que podem surgir no relacio-
namento com os médicos: “Às vezes é difícil passar 
a ideia que aquilo que pode ser interessante para 
eles pode não ser importante para nós. Isso pode 
acontecer em questões mais técnicas. No âmbito 
geral vem ao de cima o nosso olhar clínico… sim, 
porque nós também temos o nosso olhar clínico 
sobre as coisas, embora possa divergir da visão dos 
médicos”, reporta.
A jornalista da RTP dá um exemplo: “No caso de 
uma técnica cirúrgica inovadora, ou num trata-
mento inédito, não interessam ao espectador todos 
os passos minuciosos. O que interessa é a mais-valia 
da notícia. Claro que para os médicos todos os pas-
sos são importantes. Mas em termos jornalísticos 
não é bem assim”.
Hoje em dia já se construíram pontes muito interes-
santes entre jornalistas e médicos, embora alguns 
entrevistados sejam mais difíceis do que outros. 
“Bom médico para televisão é aquele que sabe usar a 
linguagem televisiva… e é também aquele que está 
disponível”, sublinha.
“Os jornalistas – acrescenta -, são muitas vezes 
acusados de construir mitos, de nem sempre dar 
projecção às pessoas que são, efectivamente, os 
maiores especialistas em determinado assunto. Ora 



não nos interessa ter a pessoa mais importante em 
determinada área se ela não estiver disponível ou se 
não passar uma mensagem clara e atractiva para as 
pessoas. Se não tiver esta predisposição, então não 
pode ser um bom protagonista para uma reporta-
gem de Saúde”.
Os diferentes órgãos da Comunicação Social têm 
características específicas e a televisão tem algo 
muito marcante: a imagem. Por isso, Paula Rebelo 
chama a atenção para a necessidade de haver uma 
estreita colaboração: “Às vezes precisamos de ilus-
trações que credibilizem. Precisamos de casos que 
atestem a validade daquilo que estamos a mostrar. 
Por exemplo: a mais-valia de uma técnica cirúrgica, 
de um tratamento ou de uma mudança organiza-
tiva que vem beneficiar utentes que noutras con-
dições estariam à espera de uma consulta ou de 
uma cirurgia. O acesso à imagem é fundamental 
em televisão”.
Mas há fronteiras que não precisam de 
ser transpostas: “Para mostrar uma de-
terminada cirurgia não é preciso estar 
a mostrar sangue e assustar as pessoas. 
Isso não vai acrescentar absolutamente 
nada. Agora isso não que dizer que não 
precise de uns planos gerais de um bloco 
operatório…”, refere a jornalista.
 A relação do sector com os Media já 
atingiu uma certa maturidade, com um 
crescente espírito de colaboração e en-
tendimento. Mas ainda há questões que 
podem ser melhoradas. Paula Rebelo põe 
o “dedo na ferida”: “Há ainda muitas instituições 
que preferem ter os portões cerrados a fazer qual-
quer divulgação do seu trabalho. Ainda encaram 
os interesses dos Media como uma ameaça. E isso 
é mau, porque assim só vão ser notícia quando algo 
de mau acontece”.
Uma das mais elementares regras do marketing 
moderno assenta na relação de confiança que as 
empresas criam com os jornalistas. Como passam 
a ser fontes de “boas” notícias também têm acesso 
fácil e imediato a um esclarecimento, uma reacção, 
numa situação de crise. Os problemas podem apa-
recer de vários lados, desde falhas funcionais gra-
ves, crises de honorabilidade, ameaças económico-
financeiras, crises internas ou mesmo… catástrofes. 
Se a empresa tiver uma estratégia de bom relaciona-
mento evita as sempre “incómodas” investigações 

dos Media (que podem provocar 
a intervenção dos poderes pú-
blicos, através das inspecções e 
auditorias). 
Se as instituições não têm hoje 
em dia bons contactos com os 
Media torna-se mais difícil mi-
nimizar os efeitos de uma situa-
ção de crise, que afecta sempre a 
imagem, credibilidade e notorie-
dade. Por isso Paula Rebelo diz 
que “esta conduta, em pleno séc. 
XXI, é um erro crasso”.

Mas uma relação de confiança não envolve cumpli-
cidade: “As fronteiras estão bem definidas. Há um 
distanciamento sempre inerente. Apesar de estar 
dentro do meio, nunca senti dificuldades em termos 
de cobrança do que quer que seja por parte das 
fontes. A minha abordagem nunca foi condicionada 
até agora. Quando nos conhecem sabem até onde 
podem ir e aquilo que deles se espera”.
E a prova desta apetência que a Saúde conquistou 
nos últimos anos é que “se deixou de ver repor-
tagens miserabilistas, polémicas, que só falam de 
negligência ou alegada incompetência. Temos agora 
muito mais reportagens de divulgação, notícias po-
sitivas, de informação e explicação às pessoas, aos 
utentes, sobre a organização dos sistemas”.
Isto sem embargo, naturalmente, de o jornalista 
continuar “a ter um papel crítico dos problemas que 
assolam um sector particularmente sensível para a 
saúde das pessoas”, conclui a jornalista da RTP.

JORGE CORREIA
Jornalista da Antena 1

HÁ ALGUM 
EXAGERO NAS 
NOTÍCIAS SOBRE 
POLÍTICA DE SAÚDE

Jorge Correia tem um raciocínio 
muito conciso e directo, típico de 

um jornalista de rádio: “Há dois tipos de médicos: 
os já treinados com formações e media-trainings e 
outros que não têm qualquer noção de linguagem 
para rádio”.
Editor de Saúde da Antena 1, Jorge Correia é espe-
cialista desta área há 17 anos. Ao longo do tempo 
investiu em pós-graduações de jornalismo cientí-
fico e de saúde na Lusófona. De toda a experiência 
acumulada elege a linguagem como aquilo que lhe 
traz mais preocupações na relação com os médicos. 
“Há quem não consiga pura e simplesmente comu-
nicar de forma eficaz mas também há quem o faça 
de forma deliberada”, revela.
“Já me aconteceu muitas vezes os médicos darem-
me informações numa linguagem clara e perceptível 
para toda a gente. Mas, depois, quando ligo o gra-
vador parece que ficam com receio que os colegas 
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ouçam e achem a linguagem pouco eloquente, bas-
tante coloquial. Por isso refugiam-se nos termos téc-
nicos e criam muitas dificuldades porque o público, 
depois, não percebe do que é que estão a falar”.
Mas Jorge Correia faz questão de salientar que hoje 
em dia as coisas têm tendência para mudar. “Os mé-
dicos mais novos já têm noção de como falar para os 
órgãos de Comunicação Social. Já se fazem entender 
melhor. Registo grandes avanços nesse aspecto. In-
clusivamente já há médicos muito bons na maneira 
como se exprimem para a rádio. Nota-se que houve 
um processo de refinamento”.
O jornalista da Antena 1 salienta ainda que muitas 
vezes “as televisões colocam no ar determinados 
médicos como fontes, depois de os ouvirem na rá-
dio. Como a experiência é positiva, tornam-se então 
muito requisitados para o audiovisual”. É uma espé-
cie de treino que se faz para depois dar o salto para 
a televisão: “Há pessoas que têm grande capacidade 
de comunicação e, por isso, vencem as barreiras que 
se colocam com muita facilidade”, elogia.
Ser especialista em Saúde proporciona um contacto 
privilegiado com as fontes. “Um bom jornalista de-
pende muito das boas fontes que consegue ter. Não 
chegamos, obviamente, a ser médicos ou engenhei-
ros mas o jornalista nunca se pode esquecer 
que está a trabalhar para as pessoas. Isso é uma 
condição fundamental. A produção de notícias 
também obedece a certos requisitos técnicos”.
Jorge Correia chama ainda a atenção para 
o facto de esta área abordar questões muito 
melindrosas, que têm que ser bem pondera-
das pelos jornalistas. “Há coisas complexas 
e difíceis de lidar. Por exemplo, quando se dá 
uma notícia de um novo tratamento para o 
cancro, mas que só daqui a dez anos é que es-
tará disponível, temos que lidar com pessoas 
desesperadas, que anseiam por uma cura, por 
um milagre”.
Ao longo de 17 anos em que esteve ligado ao jor-Ao longo de 17 anos em que esteve ligado ao jor-Ao longo de 17 anos em que esteve ligado ao jor
nalismo de Saúde, Jorge Correia já fez muitas re-
portagens sobre as diversas componentes políticas 
desta área. “Admito que por vezes se valorize exa-
geradamente uma qualquer declaração do Ministro 
da Saúde em detrimento de uma notícia sobre uma 
doença que afecta 100 mil pessoas por ano. Se for-doença que afecta 100 mil pessoas por ano. Se for-doença que afecta 100 mil pessoas por ano. Se for
mos ver os alinhamentos dos jornais chegaremos 
à conclusão de que há uma grande desproporção 
entre as notícias que interessam mais directamente 
às pessoas e as tricas entre políticos”.
 “Não estou a querer dizer que não há coisas interes-
santes na política de saúde”, esclarece. “O que me 
parece é que há um certo exagero na atenção que se 
dá a esta componente. Parece-me, inclusivamente, 
que as redacções estão demasiado formatadas para 
a política”.

Normalmente os noticiários valorizam em demasia 
a polémica, que normalmente tem via aberta para 
encabeçar os alinhamentos. “Quando Maria José 
Nogueira Pinto chama palhaço ao deputado so-
cialista Ricardo Gonçalves, isso ocupa toda a tarde 
informativa. E, se formos a ver, isso bem espremido 
não dá nada. Se compararmos a selecção de notícias 
chegamos à conclusão que há uma tendência para o 
institucional”, conclui.
A especialização em Saúde ainda tem uma grande 
margem de progressão. “Há ainda muita coisa a 
fazer. Aqui na Antena 1 sou o único. Mas o investi-
mento que fiz já pode ser aproveitado, porque posso 
formar um jornalista mais novo”, sublinha.
Entre os médicos que até podiam formar interlocu-
tores para os Media, Jorge Correia elege o pneumo-
logista Agostinho Marques: “É de outro campeo-
nato. Podia até ser pivot de televisão…”
“Em dez, 8 médicos são muito herméticos” – sa-
lienta. “E dos dois que dominam a linguagem me-
diática, um nasceu para isso e o outro treinou-se. 
Felizmente que hoje em dia já existem muitas ac-
ções de formação, muitos cursos de pós-graduação, 
muitos mestrados em Lisboa, Porto e Coimbra, que 
potenciam uma aproximação sustentada entre as 

duas áreas”, conclui.

ALEXANDRA
CAMPOS
Jornalista do “Público”

ÀS VEZES É DIFÍCIL 
MANTER O 
DISTANCIAMENTO

Nos Estados Unidos a relação 
entre os clínicos e os Media é tão estreita que chega 
ao ponto de haver médicos/jornalistas. É o caso 
de Sanjav Gupta, por exemplo, um neurocirurgião 
que é também correspondente da CNN. Para ele os 
holofotes das câmaras acendem-se quando faz re-
portagens sobre Saúde e também quando é notícia 
pela sua actividade clínica. Ainda no passado mês 
de Janeiro foi o alvo das atenções quando fez uma 
operação no cérebro de uma menina haitiana de 
12 anos, a bordo do navio militar norte-americano 
Carl Vinson.
Alexandra Campos, jornalista do “Público”, trabalha 
em Saúde há seis anos mas lamenta que em Portugal 
não haja meios como nos Estados Unidos em que a 
especialização chega ao ponto de haver médicos/
jornalistas. “Em Portugal a situação é bem diferente 
e vejo até pelo meu caso, em que faço também ou-
tras coisas, não trabalho em Saúde exclusivamente”.
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Este modo de estar também é in-
tencional porque já tem a experi-
ência de ter trabalhado exclusi-
vamente noutra área : “Já estive 
ligada à Justiça durante muito 
tempo e confesso que fiquei um 
pouco cansada. Por isso gosto de 
trabalhar noutras áreas, de vez 
em quando”, salienta.
Para melhor se integrar em 
Saúde, Aexandra Campos parti-
cipou em acções de formação e 
não acha difícil lidar com médi-
cos: “Na Justiça é bem pior. 
Há o segredo de justiça e a 
linguagem técnica é mais 
hermética. Para os jorna-
listas as dificuldades são 
ainda maiores. Por outro 
lado, na Saúde, os médicos 
não são os únicos protago-
nistas. Também temos que 
ter em conta os adminis-
tradores e os enfermeiros, 
por exemplo. É certo que 
os médicos têm um papel central. 

Eu até diria demasiado central nalguns casos. Mas a 
verdade é que a Saúde é muito abrangente”.
Com o tempo, a jornalista do “Público” aprendeu a 
lidar com a linguagem técnica. Hoje em dia sente-se 
à vontade nesse aspecto: “Gradualmente os médi-
cos têm melhorado a maneira de estar perante os 
Media. Eles próprios têm tido a preocupação de 
fazer essa aprendizagem, até por causa da televisão, 
que é mais exigente nesse aspecto. Se realmente se 
exprimirem com termos muito técnicos ninguém 
os percebe. O nosso papel é tentarmos descodifi-
car isso mas, sinceramente, pensei até que me iria 
dar mais trabalho... Penso que a existência de uma 
linguagem mais hermética se nota mais no sec-
tor científico, quando se entra mais na Ciência”, 
acrescenta.
Ao longo da experiência de seis anos na área de 
Saúde, Alexandra Campos não teve “razões de 
queixa da colaboração dos médicos. Hoje os hospi-
tais têm assessores de Imprensa e fala-se muito tam-
bém em “off”, até porque nós, no “Público”, não fa-
zemos a cobertura de histórias pessoais”, sublinha.
Quando se trabalha muito tempo em determinada 
área desenvolvem-se relações de confiança e a jorna-
lista do “Público” confessa que, por vezes, “é difícil 
manter o distanciamento, principalmente quando 
se trata de casos em que se estabelece algum tipo de 
crítica. É complicado a médio/longo prazo”.
A especialização em determinada área tem vanta-
gens mas Alexandra Campos também vê alguns 
inconvenientes: “Trabalha-se muito em circuito fe-
chado e, por vezes, até se pode sentir alguma pres-
são. Isso até já me aconteceu porque fica difícil man-
ter um certo distanciamento. Disso resulta alguma 
pressão que nos leva a valorizar algumas notícias 
em detrimento de outras. É normal isso acontecer. 

Às vezes damos demasiado relevo às tricas do sector 
em detrimento das notícias que interessam real-
mente às pessoas, que não se interessam muito por 
questões de política interna. Às vezes nem temos 
consciência disso mas a verdade é que realmente 
acontece”, confessa.
Por isso mesmo Alexandra Campos precisa de 
“respirar” noutras áreas, noutros assuntos. “Não 
está nos meus planos fazer sempre Saúde. Não é 
propriamente um meio fechado mas conhece-se 
toda a gente. Por isso, de vez em quando, sabe bem 
conhecer coisas novas, trabalhar noutras matérias”, 
remata.

CLÁUDIA 
AZEVEDO
“Notícias Médicas”

É MAIS FÁCIL 
LIDAR COM 
MÉDICOS DO QUE 
COM POLÍTICOS

O modo como as pessoas se relacionam com a infor-
mação tem mudado muito nos últimos anos, com o 
desenvolvimento material dos meios. As produções 
especializadas compreendem que o excesso que há 
hoje de informação leva os consumidores a senti-
rem necessidade de serem orientados para aquilo 
que mais lhes interessa. A mesma fórmula de fazer 
informação já não serve a gerações diferentes e a 
públicos diferentes. Por isso surgem os jornalistas e 
as publicações cada vez mais especializados, numa 
tendência crescente no mercado de trabalho.
Cláudia Azevedo é jornalista há nove anos do “No-
tícias Médicas”, uma publicação semanal por assi-
natura. Começou aos 18 anos num jornal regional 
onde teve contactos com a política. E não gostou: 
“Não fiquei fã, devo confessar. É mais fácil lidar 
com médicos do que com políticos. Os médicos são 
muito mais rigorosos. A política é um meio muito 
pouco credível”.
Agora, na área de Saúde, a jornalista diz que o traba-
lho é mais aliciante: “Estamos sempre a aprender. E 
até muitos dos conhecimentos que adquiro enquanto 
trabalho aplico-os, depois, na minha vida”, revela.
Cláudia fala com entusiasmo da profissão e da es-
pecialidade, até “porque esta área tem um enorme 
potencial ainda por explorar”.
No entanto, quando começou a trabalhar em Saúde, 
em 2001, as coisas não eram fáceis: “Felizmente sur-
giram cursos e acções de sociedades científicas vo-
cacionadas para jornalistas e isso ajudou-me muito”.
A jornalista de “Notícias Médicas” considera ali-
ciante “quando uma pessoa se debruça apenas so-
bre uma determinada área, neste caso a Saúde e a 
sua componente mais científica. Gosto de tentar 
dominar o tema. Isto num país onde os jornalistas 
gostam mais de trabalhar na política, porque dá 
mais notoriedade”, explica.
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“Acho que a Saúde 
não dá tanta projecção 
como a Política – pros-
segue –, até porque 
aqui no Porto nem te-
mos acesso directo ao 
Poder. Trabalhamos 
com médicos. Mas 
esta área tem a van-
tagem de lidar com a 
vida das pessoas. 
Ocasiona até algumas 
depressões quando estamos 
perante casos de vida ou de 
morte”, salienta.
Cláudia Azevedo não es-
conde o lado humano do 
jornalista: “Como mãe, se 
tivesse que fazer uma re-
portagem sobre oncologia 
pediátrica… sairia de lá a 
chorar, de certeza absoluta”, 
confessa.
Em Espanha há 450 publica-
ções científicas vocacionadas 
para a Saúde. Existe também 
um catálogo que congrega 
todas as publicações em Ci-
ências de Saúde, disponível 
em 530 bibliotecas. “Em Por-em 530 bibliotecas. “Em Por-em 530 bibliotecas. “Em Por
tugal ainda há um longo ca-
minho para percorrer nesta 
área”, diz a jornalista, acres-
centando que “há publica-
ções diárias em Espanha e 
muitas revistas relevantes no 
estrangeiro. Por cá as coisas 
estão ainda um pouco atra-
sadas, o que demonstra que 
ainda há muita coisa a fazer 
nesta área”.

O semanário “Notícias Médicas” tem um público-
alvo de 95% de médicos (há ainda uma componente 
destinada a cientistas e enfermeiros). Por isso, e ao 
contrário dos meios generalistas, Cláudia Azevedo 
tem a preocupação de transmitir exactamente a lin-
guagem técnica que os médicos utilizam. “Confesso 
que às vezes tenho o problema de não perceber 
o que estão a dizer. Isso exige um esforço maior. 
Procuro frequentemente os contactos por e-mail, 
que é uma forma de me defender. Quando faço 
uma entrevista oral gravo tudo e tento estruturar o 
trabalho até ao mais ínfimo pormenor, porque não 
posso falhar em nada. Não pode haver erros. Tenho 
que transmitir a linguagem técnica tal como ela me 
é dada”.

FELISBELA LOPES
Professora de 
Jornalismo da 
Universidade do Minho

É PRECISO MAIS 
JORNALISTAS 
ESPECIALIZADOS

O jornalismo na saúde ainda é “algo incipiente em 
Portugal”. Pelo menos é assim que a investigadora 
e docente da Universidade do Minho, Felisbela Lo-
pes, analisa a situação. “Não há muitos jornalistas 
especializados nesta área e, nas universidades, os 
centros de investigação em ciências da comunica-
ção não têm esta linha de estudos desenvolvida”, 
acrescenta.
Para esta docente, a saúde “não encontra nas redac-
ções uma atenção particular. De um modo geral, 
a Imprensa não dota este campo de uma secção 
específica e quando o tema integra a agenda noti-
ciosa, nem sempre tem o destaque que merece. É 
paradoxal. Do lado dos promotores da informação 
também não se evidencia grande protagonismo. Os 
actores de saúde parecem ter grande dificuldade 
em se constituírem como fonte de informação. Ou 
porque não têm disponibilidade para falar com jor-porque não têm disponibilidade para falar com jor-porque não têm disponibilidade para falar com jor
nalistas. Ou porque são inábeis nesse contacto”, 
sublinha.
Felisbela Lopes diz ainda que “ao folhearmos os 
jornais, salta à vista a prioridade que a saúde ganha 
nos chamados tempos mortos da agenda (fins de 
semana prolongados, períodos festivos…). Fala-se 
de saúde quando há poucas notícias”.
Apesar disso, a investigadora chama a atenção para 
o empenho de alguns jornalistas especializados 
que, “talvez contra ventos e marés, procuram dentro 
das respectivas redacções fazer vingar uma agenda 
neste campo. Regular e alargada”.
“Creio que é preciso dar mais espaço a esse grupo”, 
acrescenta. “Principalmente espaço de autonomia. 
Urge alargar a tematização de saúde que é notícia e 
o leque daqueles que se constituem como fonte de 
informação. Para que aquilo que os Media difun-
dem tenha, de facto, interesse público e ajude a pro-
mover uma eficaz educação para a saúde”, conclui.
É exactamente a pensar nisso que uma equipa de 
investigadores da Universidade do Minho vai dar 
início a um projecto financiado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia, que se propõe monitorizar 
a noticiabilidade produzida nos Media sobre do-
enças. n

DICAS DE REPÓRTER

E is algumas dicas para a postura 
dos médicos nas entrevistas, 
principalmente nas que são gra-

vadas para Rádio e Televisão, porque 
não podem ser alteradas. Só cortadas. 
Nas intervenções “em directo”, então a 
margem de erro é ainda menor. 

sem ambiguidades. 

a linguagem excessivamente técnica. 
Toda a gente tem que entender o que 
está a ser dito.

o seu próximo artigo numa publicação 
científica. 

melhor fazer um ponto final.

tem obrigação de pensar, fazer cálcu-
los, imaginar hipóteses quando vê ou 
ouve uma explicação. Pense por ele. 
Se uma tia em Bragança não perceber 
o raciocínio, então é porque perdeu a 
guerra.

da mensagem que quer transmitir. Ex-
plique apenas aquilo que é essencial 
(evite as longas e confusas explica-
ções, que se tornam enfadonhas).

aquilo que vai dizer. Ponha-se no lugar 
dos jornalistas e anteveja as questões 
que vão ser colocadas. Isso vai deixá-
lo mais calmo e confiante, principal-
mente quando não tem experiência 
nos “directos”.

preparado.
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A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA 
PORTUENSE NA PRIMEIRA METADE 
DO SÉCULO XX (continuação)

Professor jubilado de Histologia e 
Embriologia da Faculdade de Medicina 
do Porto

Por António Coimbra

Só em 1818 abriram em Lisboa duas salas para 
alienados, em péssimas condições, em S. José2,3, e 
no Porto os loucos eram alojados em dois porões 
do Hospital de S. António sem qualquer assistên-
cia especializada2. A necessidade de tratar os do-
entes mentais em instituições privativas suscitaria 
finalmente, em 1848, a fundação do manicómio 
de Rilhafoles, num convento devoluto de Lisboa, 
pelo primeiro-ministro marechal Saldanha3. No 
Porto o acontecimento fundamental foi o testa-
mento do Conde de Ferreira que, em 1866, legou 
cerca de 1250 contos à Misericórdia para a cons-
trução dum hospital de alienados3, o primeiro eri-
gido de raiz em Portugal, pelo engenheiro Manuel 
de Almeida Ribeiro, mas cuja instalação e todos 
os arranjos internos finais competiram ao lente 
substituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina 
de Coimbra, António Maria de Sena. Convidado 
em 1881 pela Santa Casa para director clínico, 
visitara já várias clínicas psiquiátricas francesas e 
alemãs, demorando-se sobretudo na de Meynert 
em Viena3. Um ano depois da inauguração, ele 
publica em 1884 a primeira parte da obra “Os 
Alienados em Portugal”, onde faz uma análise 
exaustiva do estado da assistência psiquiátrica no 
país através de inquéritos que enviara, em 1881, 
aos médicos de todos os concelhos do Reino. Con-
seguiu identificar 1543 doentes de que classificou 
nosologicamente 1171 (o número total provável 
de alienados era porém de 5.999, para os quais 
só havia 509 camas em Rilhafoles2). Este único 
manicómio então existente tivera uma fase inicial 
de bom nível mas depois decaíra marcadamente, 
devido à superlotação, e só virá a recuperar em 
1892, sob a direcção do Prof. Miguel Bombarda4. 
No Conde de Ferreira não houve tais oscilações 
porque logo em 1885 Sena elabora um regula-
mento exemplar que constitui a segunda parte de 
“Os Alienados em Portugal” no qual organiza a 
vida do hospital ao máximo pormenor segundo os 
princípios de Pinel. Insiste no conforto ambiental, 
atenta vigilância e enfermagem com cerca de 20 
auxiliares por cada 100 internados, cujo número 
não deveria ultrapassar os 329, terapêutica ocu-
pacional e balneoterapia2. O edifício era vasto e 
permitia o alojamento em enfermarias separadas 
dos vários tipos de doentes mentais2. Além disso 

XI. A PSIQUIATRIA

Como nos demais aspectos da evolução sanitá-
ria, o atraso de Portugal era grande, uma vez que 
até meados do século XIX não possuía qualquer 
estabelecimento diferenciado de assistência aos 
loucos. Em contrapartida, Philippe Pinel1, o pio-
neiro do tratamento médico das afecções mentais 
e da visão da Psiquiatria como especialidade mé-

dica, dispunha dum manicó-
mio para homens em Bicêtre 
desde 1793 e para mulhe-
res na Salpetrière desde 
1795. Publicara o “Traité 
médico-philosophique sur 
l’aliénation mentale et la ma-
nie” em 1801, onde dividia 
as vesânias em manias, me-
lancolias, demências e idio-
tismos, em contraste com as 
complexas nosografias intro-
duzidas ao longo dos séculos 
XIX e XX. E preconizava um 
tratamento humano e com-
passivo dos doentes com ex-
clusão possível dos meios de 
contenção física. O seu discí-
pulo Esquirol inicia o ensino 
clínico em 1817 na Salpetrière1.
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(1745 – 1826)

Jean-Étienne Dominique 
Esquirol (1772-1840)

Conde de Ferreira
(1782-1866) Os Alienados em Portugal I: 
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fez-se eleger par do Reino a fim de propor um pro-
jecto de lei de organização da assistência psiqui-
átrica, a lei Sena, aprovada em 1888 mas nunca 
regulamentada, em que propugnava a fundação 
de mais quatro hospitais. Cerca-se rapidamente 
de dois óptimos colaboradores, Júlio de Matos e 
Magalhães Lemos, mas infelizmente morre aos 45 
anos, em 1890. 
Quem ler os relatórios ao Provedor5, quer das 
Comissões Administrativas, quer dos Directo-
res Clínicos, no decurso das décadas seguintes, 
impressiona-se pelo cuidado incessante em pre-
servar o bem-estar dos doentes de acordo com o 
regulamento de Sena. Logo em 1898-99 provi-
dencia-se a separação dos tuberculosos num pa-
vilhão distinto; em 1907-08 instala-se o primeiro 
equipamento de aquecimento central; em 18-19 
aperfeiçoam-se os tratamentos hidroterápicos; em 
26-27 assinala-se o facto de, graças ao patrocínio 
do ministro Alfredo de Magalhães, o Estado au-
mentar os subsídios ao internamento dos mais 
pobres, os doentes de 3ª classe e os indigentes, 
e se poderem fornecer massagens e aplicações 
eléctricas. De facto, o Conde de Ferreira não ti-
nha o respaldo do Orçamento do Estado como o 
Rilhafoles, e sendo uma instituição privada desde 
início, só podia subsistir admitindo doentes de 1ª 
e 2ª classe que pagavam o internamento.
Júlio de Matos chefia a instituição de 1890 a 1911. 
Personalidade muito brilhante4,6, inicia um curso 
livre de Psiquiatria no ano seguinte à posse de 
director, e em 1911 torna-se lente da nova cadeira 

de Psiquiatria (em Lisboa já 
existia desde 1893 nas mãos 
de Bombarda4). Grangeia 
fama no país e mesmo lá fora, 
sobretudo em Itália4, graças 
a numerosas publicações de 
que devem destacar-se o “Ma-
nual de Doenças Mentais” de 
1884, “A Loucura” de 1889, 
traduzida por Lombroso, e os 
“Elementos de Psiquiatria” de 
1911. Salienta-se ainda por 
intervenções e publicações 
no domínio da psiquiatria 
forense e por uma actividade 
filosófica dedicada ao posi-
tivismo de Augusto Comte, 
em que foi co-fundador com 
Teófilo Braga da revista “O 
Positivismo”. Ele e Abel Sa-
lazar foram sem dúvida os 
exemplos mais marcantes de 
talentos bifacetados para as 

ciências biomédicas e o ensaísmo filosófico oriun-
dos da nossa escola médica. Ao contrário daquele 
envolveu-se também na política batalhando na 
propaganda republicana. Da sua passagem pelo 
Conde de Ferreira destaca-se a luta, ainda no 
tempo da monarquia, de um pavilhão para crimi-
nosos suspeitos de loucura6. Não surpreende que 
em 1911 fosse convidado para a cátedra de Lisboa 
e a direcção do Rilhafoles, vagas pela morte de 
Bombarda. Aí vem a fundar o enorme hospital 
com o seu nome que começou a ser construído em 
1914 mas só abriu em 1942, 20 anos depois da sua 
morte. Segundo Barahona Fernandes4, Matos não 
era um seguidor da nosografia de Kraepelin que a 
partir do fim do século XIX domina a Psiquiatria 
mundial. Mais chegado à escola italiana, adopta 
a classificação das doenças mentais de Tanzi, o 
que em nada desdiz das análises magistrais que 
levou a cabo, entre outras síndromas, do delírio 
na paranóia4.
Inteiramente diferente foi Magalhães Lemos, 
muito mais discreto mas igualmente notável no 
aspecto científico, embora com visão distinta da 
patologia cerebral – para Matos as psicoses são am-
pliações de personalidades defeituosas com carga 
hereditária4, enquanto Lemos tem um conceito 
neurológico da psiquiatria com uma lesão cerebral 
orgânica por traz de cada perturbação mental. De 
facto, a obra publicada de Lemos7 incide marca-
damente no foro neurológico, desde a dissertação 
inaugural de 1882 sobre o córtex psico-motor 
com estudo citológico da circunvolução frontal 

ANTONIO MARIA DE SENA
Óleo de J. Alberto Nunes

JÚLIO DE MATOS MATOS MA
Óleo de S. Carneiro, 1883
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ascendente de vários 
animais de experiência e 
faradizações da mesma, 
até às numerosas apre-
sentações de casos de 
parkinsonismo e de 
epilepsia com compli-
cações mentais, acom-
panhadas de exame 
anatomo-patológico do 
encéfalo. Note-se que a 
epilepsia era tratada no 
Conde de Ferreira, onde 
quando fui aluno se for-
necia gratuitamente o 
barbitúrico alepsal (fe-
nobarbital) aos pacien-
tes da consulta externa 
para prevenção das 
crises. Pelo caminho 
vemos estudos propria-
mente psiquiátr icos, 

por exemplo de paralisia geral7, grave psicose fa-
tal de origem sifilítica1, descoberta por Bayle em 
1822 que a associava a uma inflamação da arac-
nóide, e que dada a resistência aos arsenicais só 
veio a ser erradicada pela penicilina. Mas mesmo 
aqui estávamos perante um fundo orgânico ine-
xistente na generalidade das psicoses. Todavia 
Magalhães Lemos era também um alienista prá-
tico muito respeitado, desde 1883 um dos três 
médicos-ajudantes do Conde de Ferreira abaixo 
de Júlio de Matos, que era o médico-adjunto, as-
sumindo esta função quando aquele sobe a direc-
tor, e finalmente director de 1911 a 1929. Segundo 
o quintanista Rocha Peixoto na homenagem da 
jubilação7, possuía notável capacidade psicotera-
pêutica no trato com os doentes que através de so-
licitude e meiguice conseguia serenar. Para Elísio 

de Moura7, outro taumaturgo 
intuitivo no contacto com 
os alienados, Lemos era no 
exercício da clínica um se-
guidor do grande Magnan 
que demoradamente visitara 
no asilo de Sainte-Anne em 
1883. De resto era conhe-
cido em toda a Europa com 
alguns trabalhos traduzidos 
e promoveu a vinda do pio-
neiro da cito-arquitectónica 
cerebral Oskar Vogt ao Porto 
onde em 1924 a Faculdade 
o consagrou doutor honoris 
causa. Magalhães Lemos foi 
catedrático de Neurologia em 
1911 durante 3 meses, após 
os quais se transferiu para 
Psiquiatria, deixada vaga por 
Júlio de Matos. Não deixou, 
como muitos outros acadé-

micos de mérito, sucessores na carreira univer-
sitária, mas apenas alguns excelentes discípulos 
clínicos que preservaram o nível assistencial da 
instituição.
É precisamente o seu sucessor Dr. Bahia Júnior 
quem, num extenso relatório5, em 1948 nos mos-
tra como a terapêutica farmacológica permane-
cia inalterável desde o século transacto com uso 
considerável de sedativos, a saber os brometos 
de sódio, potássio e amónia e a escopolamina, 
mas não de morfina. Aí responde às críticas do 
recém-criado Centro de Assistência Psiquiátrica 
do Norte, instituição estatal a que o Conde de 
Ferreira cedera a administração de 8 enfermarias 
dois anos antes, cujo director Gregório Pereira 
exprobrava ao resto do hospital a persistência da 
contenção física (colete de forças). Segundo Bahia, 
o Centro substituíra esta pela contenção química 
ou seja pela morfina, o que era muito pior, e ad-
ministrava muito mais barbitúricos (veronal) do 
que o hospital. Este continuava a praticar intensa-
mente a ergoterapia, com múltiplas oficinas e tra-
balhos agrícolas entregues aos internados e nesse 
ano tentava organizar uma orquestra a cargo do 
Dr. Borges Guedes. 
Na década de 30, porém, irromperam as terapias 
biológicas nas quais desempenhou papel essen-
cial aquele que deveria ter sido o terceiro catedrá-
tico de Psiquiatria da Faculdade, o Dr. Alberto 
Brochado, a cuja tese sobre insulinoterapia já nos 
referimos, e que faleceu subitamente nas vésperas 
do acto académico de doutoramento em 1944. 
Embora a indicação da paludoterapia por Wag-
ner von Jauregg1 no tratamento da paralisia geral 
datasse de 1917, só no relatório de 1929 se alude 
à impossibilidade de encontrar um impaludado 
para a levar a cabo e só em 1937 se anuncia ter o 
Dr. Brochado conseguido um portador do plas-
mócito da malária5. Por outro lado o número de 
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paralíticos gerais era na altura já escasso pelo que 
este procedimento não teve grande aplicação no 
Porto. No mesmo ano, Brochado faz o primeiro 
ensaio da injecção de insulina num esquizofré-
nico segundo a técnica introduzida quatro anos 
antes por Sakel em Viena1. A despeito dos riscos 
de coma irreversível e colapso respiratório, o psi-
quiatra portuense efectuou com sucesso nos anos 
seguintes mais de 4000 comas insulínicos. A ini-
ciativa para o uso do electro-choque, descoberto 
pelos italianos Cerletti e Bini em 1937, também 
se lhe deve, segundo o testemunho de Barahona 
Fernandes4, a quem Brochado pediu um parecer 
em 1944 para convencer os membros da Comis-
são Administrativa. Esta terapêutica foi a mais 
utilizada nos 10 anos seguintes5, durante os quais 
representou um auxiliar poderoso no tratamento 
das psicoses e das depressões obsessivas graves, 
em que ainda hoje é usado em certos casos8. O Dr. 
Bahia atinge o limite de idade em 52, sendo substi-
tuído pelo Dr. Vítor Ramos, mas ainda tem ensejo 
de no seu último relatório5 reagir com indignação 
à tentativa do director do Centro de Assistência 
Psiquiátrica de tomar conta da administração do 
Conde de Ferreira. Às descabidas afirmações de 
Gregório Pereira sobre o mau estado de funcio-
namento do hospital contrapõe o testemunho do 
coronel Ricardo Amaral, director das obras do 
Hospital Júlio de Matos, que em recente visita 
ao Porto elogiava o funcionamento do Conde de 
Ferreira. Na vigência de Vítor Ramos5 regista-se 
a aquisição de novo aparelho de electro-choques 
Siemens, em 1953, a criação no ano seguinte do 
Instituto Dias de Almeida destinado às crianças 
vítimas de doença mental, e em 1961, antes de 
ceder o lugar a Marcelo de Barros, a celebração 
de um acordo com o novo director do Centro 
Dr. Pimentel das Neves. O Centro, que mantinha 
quatro enfermarias de homens e quatro de mulhe-
res no velho hospital, irá finalmente dispor de um 
hospital próprio, o Magalhães Lemos, em 1962. 
No período de Vítor Ramos ocorre em França 
e na Suíça a extraordinária revolução dos me-
dicamentos psicotrópicos que vem alterar radi-
calmente o funcionamento das instituições8. É a 
introdução dos tranquilizantes derivados do gli-
col (meprobamato) e do difenilmetano (atarax), 
em 1949, que minoram a ansiedade e a tensão 
psíquica; dos neurolépticos derivados da fenotia-
zina (clorpromazina) em 1952 e dos derivados da 
Rauwolfia (reserpina) em 1954, muito efectivos no 
controlo das esquizofrenias; dos anti-depressivos
denominados timolépticos (imipramina) por esti-
mularem o humor dos pacientes em 1957; e final-
mente dos anti-depressivos timeréticos, inibidores 

da monoaminoxidase, que suprimem a inibição 
psíquica em 1959. Esta panóplia medicamentosa, 
fruto da investigação farmacológica de Basileia 
(Roche), Paris (Rhône-Poulenc) e outros centros8

em contacto com as clínicas universitárias locais, 
é amplamente divulgada nos congressos interna-
cionais de Psiquiatria por Jean Delay e outros8, e 
logo adoptada entre nós sem qualquer ruído pois 
os psicotrópicos administram-se por via oral ou 
parenteral sem necessidade de equipamento es-
pecial. Acima de tudo irão permitir o tratamento 
ambulatório nas consultas externas ou em dispen-
sários, ficando os internamentos reduzidos a perí-
odos curtos, e o resto das camas dos manicómios 
reservadas aos casos incuráveis. Os próprios hos-
pitais gerais passam a ter os seus departamentos 
de Psiquiatria, como aconteceu com o Hospital de 
S. João, que abriu a consulta externa em 1963 e o 
hospital de dia em 1970. Na Faculdade finalmente 
toma posse o terceiro catedrático de Psiquiatria, o 
Prof. António Fernandes da Fonseca, em 1972. 
Como já acontecia em relação às terapêuticas bio-
lógicas, a psicoterapia passou a colaborar com a 
farmacoterapia, distinguindo-se ainda dentro da 
primeira metade do século, isto é desde os anos 
40, o Dr. Manuel Azevedo Fernandes9, discí-
pulo de Kretschmer em Tubinga, que a Faculdade 
deveria ter aproveitado. Com ele tive ensejo de 
contactar quando, jovem assistente de Corino de 
Andrade, este me mandava ao Conde de Ferreira 
extrair os encéfalos de casos estudados em vida 
por Azevedo Fernandes. Soube então dos óptimos 
resultados que conseguia em estados neuróticos 
leves com técnicas como o sonho acordado de 
Desoille e outras auferidas na escola alemã que 
dominava a fundo, sobretudo as devidas a Jung 
e a Schultz10. Na pesquisa bibliográfica que agora 
levei a cabo não encontrei, felizmente, qualquer 
dado sobre o emprego da lobotomia. Quanto à 
psicanálise igualmente não vi notícias até aos 
anos 60 e suponho que só começou a ser praticada 
mais tarde no Porto. 

XII. A MEDICINA 
ANATOMO-CLÍNICA

No folheto sobre “O ensino da Clínica Médica” de 
1907-08, Tiago de Almeida refere que todos os 10 
doentes falecidos no Serviço foram autopsiados11. 
Nos anos seguintes esta regra parece ter perdido 
força como mostra o facto, atrás narrado, de Tiago 
ter de ir ao cemitério extrair um coração e de nos 
relatórios seguintes o número de peças de autóp-
sia colocadas no museu ter decrescido. De facto, 
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que dela e nela emerge, comparando-a com a Gaya da 
mitologia grega.
O confronto entre os apóstolos de uma bioética glo-
bal e os predadores dos recursos da Terra viva, levou 
a que os bioeticistas, na encruzilhada, decidissem 
seguir a via da intervenção política, transformando-
se em Partido da Terra, Partido ecologista, Partido 
Verde e por aí fora.
Mas fazer da Bioética Global uma estrutura inserida 
na política partidária é matar a Bioética. É introduzi-
la no jogo dos compromissos e das habilidades do 
politicamente correcto, retirando-lhe a capacidade 
autónoma de defender a verdade. O actual debate 
sobre as políticas de energia – a fóssil, a nuclear, a 
renovável e a limpa – ilustra bem o conflito entre os 
interesses económicos, estratégicos e sociais, e uma 
leitura ética, independente e honesta, deste magno 
problema da humanidade. A forma como, por exem-
plo, são manipulados os pareceres sobre o impacto 
ambiental – que é um conceito bioético – das grandes 
obras públicas para, com esses pareceres, consegui-
rem convencer os eurocratas de Bruxelas a pagarem, 
é um outro exemplo da morte da Bioética Global. 
Mas não é esta bioética a que nos vai ocupar aqui. 
Num Encontro de Estudantes de Medicina é de Bioé-
tica aplicada à saúde que devo falar.

PROF. DOUTOR DANIEL SERRÃO

A Bioética 
numa 
Encruzilhada

Afirmei em 1996, o seguinte: “Ou me engano muito 
ou a reflexão profunda que a palavra bioética suscita 
nalguns dos mais brilhantes e responsáveis espíritos 
do nosso tempo vai abrir o caminho para que a Bio-
ética seja a grande e generosa Utopia do Século XXI 
sobre a qual se irá construir uma economia global 
mais justa, uma ecologia mais sensata, uma polí-
tica mais responsável e uma religião mais alegre – 
tudo contribuindo para a realização do melhor bem 
dos seres humanos, em paz”. Era uma mensagem de 
optimismo.
Afirmo, hoje, que, exactamente por ser uma Utopia 
generosa, a Bioética está numa encruzilhada; está no 
pequeno espaço onde se cruzam a generosidade com 
os interesses, a verdade com a mentira, a lealdade 
com a falsidade, a independência com a subserviên-
cia, a autonomia da pessoa com o controlo social.
A Bioética, conceptualizada como uma análise ética 
de todas as formas de vida, orienta-se para o melhor 
bem de cada ser vivo e para a melhoria da condição 
vegetal, animal e humana, em geral.
Entendida, assim, como Bioética Global, ela inco-
moda todos os exploradores dos recursos da natureza 
viva, vegetal e animal, e do próprio Planeta Terra ao 
qual, o grande cientista Lovelock atribuiu uma forma 
particular de vida que respeita e sustenta toda a vida 
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Mas a Bioética como Ética Médica ou Ética dos Cui-
dados de Saúde, está, ela também, numa difícil en-
cruzilhada. Vejamos porquê.
Outrora a ética médica era, apenas, a ética das deci-
sões e comportamentos dos profissionais de saúde, 
essencialmente dos médicos.
Estes, falando entre si, e reconhecendo que tinham 
poder sobre as pessoas doentes que se lhes confia-
vam, acordaram em fazer uma análise ética das suas 
atitudes possíveis, distinguindo as boas das más, as 
que eram para o benefício das pessoas e as que eram 
maléficas ou prejudiciais, embora dessem benefício 
financeiro a eles, médicos.
Então, porque se consideravam pessoas poderosas, 
mas justas e honestas, decidiram escrever um texto 
no qual era proibido o que era mau para as pessoas 
e louvado o que era bom. E quem quisesse ser mé-
dico tinha de jurar por todos os deuses e deusas que, 
como médico, iria cumprir o que os seus Colegas 
tinham estabelecido como lei interna da profissão.
Assim, a análise ética dos comportamentos habituais 
dos médicos, transformou-se num Código de deveres 
que tinham de ser cumpridos sob pena de os incum-
pridores serem expulsos da profissão pelos Colegas.
Ou seja, a Ética evoluiu para uma Deontologia, um 
código de deveres a serem cumpridos pelos médicos 
como cidadãos honestos e justos.
Não obstante a evolução permanente das organi-
zações sociais durante vinte séculos, desde os Gre-
gos, onde a Deontologia médica nasceu, os médicos, 
no seu conjunto, sempre se consideraram como um 
grupo específico de cidadãos honestos e justos que 
procuravam ser competentes nos cuidados prestados 
aos doentes, os quais respeitavam como pessoas, e 
que não se aproveitavam da fragilidade da pessoa 
doente e do seu poder sobre ela, para cometerem 
abusos, designadamente na remuneração pelo seu 
trabalho.
Sérios, honestos, competentes, disponíveis e genero-
sos, os médicos, mesmo quando eram pouco ou nada 
eficazes na cura dos “seus”doentes, recebiam da so-
ciedade um respeito, uma consideração, uma estima 
e uma gratidão que não eram outorgados a nenhuns 
outros profissionais, nem sequer aos das forças ar-outros profissionais, nem sequer aos das forças ar-outros profissionais, nem sequer aos das forças ar
madas. Em muitas terras portuguesas há Praças com 
estátuas de médicos e Avenidas e Ruas com o nome 
de médicos em placas nas quais está escrito o elogio 
público das virtudes humanas e profissionais do mé-
dico que dá nome à Avenida ou Rua.
A relação do doente com o médico era, então, base-
ada na confiança que é um valor ético essencial ao 
relacionamento entre pessoas.
Por isto, sempre tenho afirmado que o diálogo sin-
gular da pessoa do médico com a pessoa do doente é 
sempre ético, antes de ser científico e técnico.
E tem de permanecer ético, ao longo do atendimento 
de todos os episódios da doença.

E tem de ser marcadamente ético quando a doença 
não pode ser curada, mas o doente merece um acom-
panhamento profissional específico até ao instante 
da morte.
Mas, tudo está a mudar e por isso eu penso que a 
ética médica está numa verdadeira encruzilhada.
Dois grandes acontecimentos marcam a mudança.
O progresso científico e tecnológico que arrancou de 
forma imparável logo no início da segunda metade 
do século XX, veio expandir a actividade médica, no 
diagnóstico e nas intervenções terapêuticas, de um 
modo tal que quem olhou a primeira radiografia ou 
viu o resultado terapêutico da primeira penicilina 
não foi capaz de prever.
Eu, que comecei a exercer medicina em 1951, tes-
temunhei este alucinante progresso que cresce hoje 
numa verdadeira progressão geométrica.
Que está a acontecer ao Código Deontológico que os 
médicos da Escola hipocrática congeminaram para 
uma prática médica infinitamente mais simples? Ele 
resistiu a Galeno a Paracelsus, aos grandes anatomis-
tas do Renascimento, às proezas cirúrgicas de Am-
broise Paré nas guerras napoleónicas, à descoberta do 
fonendoscópio, à teoria celular de Virchow; e quando 
William Osler levou para a América nascente o me-
lhor da medicina europeia, praticada em Londres, 
Paris e Viena, levou também a tradição da deontolo-
gia hipocrática como padrão das relações dos médi-
cos entre si e dos médicos com as pessoas doentes.
Resistirá o Código ao vendaval de uma medicina que 
se considera hoje uma ciência de rigor praticada por 
médicos cientistas?
Este foi, e é, o primeiro acontecimento.
O segundo, em grande parte consequência do pri-
meiro, é que todas as actividades relacionadas com 
o atendimento das pessoas doentes, o diagnóstico da 
doença e o seu tratamento, transformaram-se num 
negócio de primeira grandeza na economia de cada 
País e, cada vez mais, na economia global.
Este negócio tem três pilares principais.
A construção e equipamento das infra-estruturas 
hospitalares e o seu funcionamento diário.
A produção de meios para diagnóstico e tratamento 
como um microscópio electrónico, uma bomba de 
cobalto ou um tomógrafo com emissão de positrões.
A poderosa indústria farmacêutica que inunda cons-
tantemente o mercado, com novos fármacos, cada 
vez mais caros.
O médico é, hoje, uma pequena peça nesta engrena-
gem trituradora, que actua ao nível mundial global e 
de que uma Faculdade de Medicina, como esta, e um 
Hospital, como o vosso, são, necessária e obrigatoria-
mente, tributários.
Como fica a ética da relação médico/doente quando 
entre o médico e a pessoa doente se introduz uma 
pesada máquina burocrática obrigada a gerir, com 
critérios económicos, o negócio da Saúde?



A estes dois acontecimentos, bem individualizáveis 
e quantificáveis, junta-se ainda um terceiro, mais 
difuso e incerto, mas actuante.
A relação da pessoa doente já não é, em muitos casos 
e particularmente nas situações de maior gravidade 
clínica, com um médico individualizado, mas com 
uma instituição.
A imponência, e até a beleza dos Hospitais modernos, 
o formigueiro de profissionais que neles se movi-
mentam, o acolhimento personalizado por parte de 
profissionais que não são médicos nem enfermeiros, 
levam as pessoas a esta convicção: aqui eu vou ser 
tratada como deve ser e não morrerei.
Deste pessoal sentimento de imortalidade, não ex-
presso mas existente, começam a participar os mé-
dicos-cientistas para quem o doente é um caso que 
tem de passar por vários aparelhos, picando aqui e ali 
para os seus produtos corporais serem analisados e 
assim se encontre uma chave de diagnóstico; não da 
pessoa concreta, mas da doença que ela transporta 
e de que o médico-cientista se apoderou; e até irá 
publicar o caso numa boa revista da especialidade, 
tantas vezes sem o conhecimento nem o consenti-
mento da pessoa.
A ética da relação médico/doente viu-se assim numa 
encruzilhada de muitos e diversos caminhos.
O acto médico deixou de ser singular, é plural.
A pessoa doente enfrenta uma equipa de especialis-
tas, cada um dos quais se ocupa apenas de uma parte 
de seu corpo; enfrenta equipamentos técnicos de 
grande complexidade e alguns deles até assustadores; 
recebe tratamentos que a levam à fronteira da morte 
como nas cirurgias de alto risco ou nas quimiote-
rapias combinadas. E morre, sem aviso e sem uma 
palavra de conforto ou um gesto de compaixão.
Duas soluções foram propostas para sairmos da en-
cruzilhada: a principiologia ética como método e as 
comissões de ética como estrutura executiva.
Vejamos a principiologia.
O Código Deontológico é um código de virtudes 
pessoais, em sentido aristotélico, e o cumprimento 
das normas deontológicas é uma questão de honra 
pessoal; e, por isso, o código é jurado perante os Co-
legas. É como um testemunho nos Tribunais em que 
a pessoa jura dizer a verdade.
Na prática médica actual e numa sociedade pós-mo-
derna que já não acredita nas virtudes de ninguém, 
o código deontológico está esvaziado a menos que 
as normas, ou algumas normas, sejam incorporadas 
no Direito e figurem no Código Civil e no Código 
Penal.
Os americanos, que são gente prática, decidiram que 
se a sociedade aceita valores, prima facie, que se im-
põem por si próprios, o que é preciso é extrair desses 
valores, princípios nos quais, depois, se fundamen-
tam normas.
Então a linguagem da bioética e a sua operatividade 
passou a ser: valor, quase sempre uma palavra, por 
exemplo, liberdade; princípio também uma palavra 
ou expressão curta, por exemplo autonomia; e, final-
mente, uma norma que é uma regra de actuação bem 
explicada e para ser aplicada a casos concretos; por 
exemplo, consentimento para qualquer acto médico 

por parte da pessoa doente, depois de ter sido infor-
mada de modo claro, compreensível e justo, do acto 
que o médico lhe propõe, das suas consequências e 
dos seus riscos.
Os quatro princípios todos os conhecem porque a 
principiologia tem tido sucesso tanto nos Estados 
Unidos como na Europa: a autonomia, baseada no 
valor da Liberdade humana, e beneficência e a não 
maleficência, dois princípios baseados no valor do 
Bem-estar humano, a justiça baseada no valor da 
Igualdade humana. Um quinto princípio foi depois 
acrescentado: o princípio da vulnerabilidade baseado 
no valor da Fragilidade humana. Porque, de facto, em 
certas fases da vida, embora livre e igual, embora as-
pirando ao bem-estar como felicidade pessoal, o ser 
humano é frágil o que justifica, pelo princípio da vul-
nerabilidade, uma discriminação positiva. Penso na 
criança ainda no útero materno, no recém-nascido, 
no grande idoso e no doente em fase terminal.
Para os modernos bioeticistas o que é importante 
é que o médico, nas suas relações com o doente, 
respeite os princípios e cumpra as normas deles de-
duzidas. Não lhes interessa se o médico é bom e com-
passivo, generoso, disponível, afável e honesto. O que 
vale é o cumprimento dos princípios e das normas e 
não a qualidade do agente. Terá de ser profissional e 
tecnicamente competente, no respeito pelo princípio 
da não maleficência, pois da incompetência pode 
resultar um mal para o doente.
A tendência global é incluir as normas de procedi-
mento nas guidelines das instituições e fixar as pe-
nalizações para os médicos que as não cumprem. E 
muitas normas estão já protegidas pelo ordenamento 
jurídico dos Países. Em Portugal, por exemplo, actuar 
sobre um doente sem este ter sido informado e ter 
dado o seu consentimento é ofensa a um direito de 
personalidade, punida com pena até três anos de 
prisão. Mesmo que o médico tenha salvo a vida ao 
doente, fora de uma situação de extrema urgência na 
qual, claro está, o médico pode agir sem esperar pela 
obtenção do consentimento informado.
O médico está a perder a sua aura de pessoa virtuosa 
que se interessa pelas pessoas, primeiro por serem 
pessoas e depois por estarem doentes. Aos olhos do 
público ele começa a ser visto como um técnico, que 
desempenha uma profissão técnica, para a qual é 
pago.
Se a pessoa achar que ele não desempenha bem a sua 
obrigação, apresenta queixa ao Ministério Público 
pedindo avultadas indemnizações financeiras, se é 
um processo cível, ou exigindo penas de prisão se é 
um processo-crime.
A relação médico/doente baseada na confiança mútua 
é, agora, uma relação de potencial litigância da qual 
o médico tem de procurar defender-se. Assim, nos 
Estados Unidos e já em Portugal também, os médicos 
praticam uma medicina defensiva, multiplicando a 
exames de imagens e as análises de todos os tipos 
para se protegerem do erro de diagnóstico. Certas 
Especialidades, como a Obstetrícia e a Pediatria de 
recém-nascidos começam a não ser escolhidas pelos 
médicos com receio de se verem processados por 
situações como a morte materno-fetal que, mesmo 
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sem qualquer erro médico, vai acabar no Tribunal e 
nos meios de comunicação social destruindo a vida 
profissional e, pior ainda, a dignidade e auto-estima 
dos médicos injustamente acusados e, às vezes, injus-
tamente punidos por magistrados incapazes de com-
preenderem as particularidades dos actos médicos.
Em Portugal as queixas contra médicos, apresenta-
das na Justiça ou na Ordem dos Médicos aumentam 
constantemente em número e em gravidade. E a prá-
tica da medicina defensiva é cada vez mais comum 
agravando, em muito, os custos de Hospitais Públi-
cos e de clínicas privadas. Uma pessoa que chega a 
um Serviço de Urgência com umas escoriações num 
joelho e sem outras queixas, não sairá sem muitas 
radiografias do joelho e da anca, sem uma ecografia 
abdomino-pélvica e sem uma Tomografia axial com-
putorizada do crânio e da coluna; o que pode exigir 
um dia de internamento hospitalar.
Nos cuidados primários e na Clínica Geral de ambu-
latório, a relação médico/doente continua ainda a be-
neficiar de um paternalismo respeitoso e confiante, 
por parte do médico, e de uma atitude, quase sempre 
amigável, por parte da pessoa doente.
Mas na estrutura das unidades hospitalares o cenário 
prevalecente é o que acabo de descrever.
Para lidarem com os problemas éticos resultantes de 
uma atitude geral de desconfiança e suspeição foram 
criadas Comissões de Ética hospitalares com médi-
cos, enfermeiros, administrativos, juristas, utentes 
e ministros religiosos. Algumas têm psicólogos e/ou 
filósofos.
A estas Comissões de Ética estão atribuídas diversas 
funções sendo a mais importante a de dar pareceres 
sobre a “utilização” dos doentes internados em en-
saios terapêuticos para a avaliação de novos medica-
mentos na fase IV, mas também na fase III.
A pressão exercida sobre os membros das Comissões 
de Ética pelas multinacionais da Indústria Farmacêu-
tica é umas vezes directa e corruptora, outras vezes 
indirecta e subtil, mas quase sempre eficaz.
A investigação em Medicina está, hoje, muito depen-
dente do financiamento desta Indústria e as carreiras 
dos médicos estão indexadas ao número e qualidade 
dos trabalhos que realizam e publicam.
É, por isso, muito difícil ter uma Comissão de Ética 
independente e sem conflito de interesses entre os 
seus membros e as Empresas que requerem o parecer 
que autoriza o ensaio.
A literatura sobre este tema é já abundante nos Esta-
dos Unidos; em Portugal foram julgados alguns casos 
de médicos acusados de prescreverem em excesso e 
sem justificação clínica, medicamentos de Empresas 
de quem tinham recebido favores ou dinheiro.
As Empresas farmacêuticas pressionaram a Comis-
são Europeia que elaborou uma Directiva impondo 
que nos Países existisse apenas uma Comissão, de 
âmbito nacional para a análise ética das propostas de 

investigação clínica. Em Portugal assim acontece já e 
as suas autorizações são válidas para todos os Hospi-
tais e Centros de Saúde portugueses. Antes tinham 
até pretendido que fosse criada uma Comissão Euro-
peia de Ética , mas os Estados Membros opuseram-
se, defendendo, ao menos nesta matéria ética, alguma 
autonomia de decisão.
Por todos estes motivos, a Bioética, como ética mé-
dica, está numa difícil encruzilhada de caminhos 
opostos.
Para salvar a sua independência e proteger a autono-
mia das suas decisões tem de entrar em confronto 
tanto com o poder político como com o poder eco-
nómico e até com uma certa transigência social com 
conflitos de interesse não expressos nem declarados 
publicamente.
Como ética descritiva tem de ser rigorosa e como 
ética prescritiva tem de ser clara e verdadeira.
Como ética deliberativa, ou seja, emitindo pareceres 
vinculativos tem de ser corajosa e frontal.
No meu ponto de vista, melhor fora que fosse descri-
tiva e prescritiva e deixasse ao poder político o ónus 
de decidir e impor. 
À ética deverá caber-lhe apenas a descrição objec-
tiva dos factos em apreço, dos valores em causa e 
dos princípios invocáveis; com base nesta análise 
descritiva deverá propor decisões, aquelas que lhe 
pareçam, eticamente, mais bem fundamentadas, 
eventualmente com alternativas.
Mas é o poder político e administrativo quem 
deve criar e impor as normas de actuação dos 
profissionais.
Estes se as não puderem aceitar, terão sempre o re-
curso, legítimo, à objecção de consciência, como é o 
caso da actual lei de abortamento livre em Portugal.
Mas, no meu ponto de vista, o caminho que retirará 
a Bioética da encruzilhada é uma aposta firme na 
antiga ética de virtudes.
Porque só a virtude do profissional é garantia segura 
do respeito absoluto pela dignidade humana. Digni-
dade dos profissionais e, o que é igualmente impor-dade dos profissionais e, o que é igualmente impor-dade dos profissionais e, o que é igualmente impor
tante, dignidade das pessoas doentes.
Doutor estou entregue nas suas mãos, dizem ainda 
alguns doentes. E dizem bem.
As mãos, dignas, do médico, serão sempre benefi-
centes para o doente e não maleficentes, respeitarão 
a sua autonomia pessoal e actuarão com equidade, 
ajudando os mais vulneráveis.
Mais do que em princípios abstractos, a pessoa do-
ente quer voltar a ter confiança na pessoa do médico.
As novas gerações de médicos, tenho a certeza, vão 
saber restaurar a confiança dos doentes e honrar o 
sempre actual compromisso hipocrático. n
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Navegando 
na solidão
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pelo contrario, afastarmos as ideias apon-
tadas, fica-nos o sinto-me só ou estou só.
Do apontado poderemos deduzir ser a 
“solidão um estado psíquico, de alma”, 
enquanto que “estar só será apenas con-
dição física”.

Vamos transcrever algumas definições 
encontradas acerca da solidão, ainda que 
de modo abreviado, e veremos o quanto 
é difícil a distinção com o estar só ou 
isolado: 
1. Vive-se em solidão (quando se está 
isolado ou em isolamento); 2. Será antro-
pofobia (isto é, recusa ao convívio, afas-
tado da sociedade humana); 3. Diz-se 
apartado (arredado de todos e de tudo 
que nos envolve); 4. Também conjuntura 
(por acontecimentos ou circunstâncias); 
5. Viver em descampado (amplo local 
desabitado); 6. Ou no deserto (região 
despovoada); 7. Em ermitério ou ermo 
(pelo voto de excluir toda a convivên-
cia); 8. Exilado ou em exílio (quando 
se deixa a terra natal voluntária ou in-
voluntariamente: na primeira hipótese 
por incompatibilidade com o clima so-
cial vigente, portanto insociabilidade; na 
segunda contingência em resultado de 
ser banido ou proscrito por indesejável 
ou condenação, a dizer-se também des-
terrado); Considera-se introversão (por 
auto-exigência de recolhimento interior); 
9. Haverá retiro (quando se suspende a 
convivência temporariamente); 10. Tam-
bém retirado ou separado (se há inten-
ção de partida definitiva); 11. Soledade 
ou solitude (quando abandonado); 12.
Fala-se em misantropia (se por psicopa-
tia há esquiva ao convívio, considerada 
a humanidade inimiga e perigosa); 13.
Por fim, dir-se-á solipsismo (se por de-
turpação mental a pessoa se isola sob o 
egoísmo de, além da sua experiência (do 
seu eu) admitir nada existir de realidade 
objectiva).
Do referido poderemos depreender três 

modos de solidão ou estar só:

1. Atitude ou Opção – por livre escolha e consequente 
natural entrega a organizações sobretudo de índole 
espiritual, onde a vida no dia a dia está rigorosamente 
estabelecida e subordinada a conceitos ou propósitos 
permanentes.

2. Condição ou Circunstância – motivada por con-
junturas de factos ou acontecimentos espontâneos e 
imprevistos; ou intenções deliberadamente desejadas 
e portanto procuradas.

3. Imposição ou Coação – quando contra a vontade da 
pessoa resulta perda ou limitação da liberdade.

Acerca da “solidão” encontram-se diversas 
opiniões ou pontos de vista de identidade 
ou de dissemelhança com o “estar só ou 
isolado”. Poderão ser exemplo as duas fra-

ses seguintes:

“Sinto-me só, isolado do mundo dos outros.”
Ideia encontrada sem indicação de autor.

“Estou só, sou um abandonado.”
Na Bíblia, Salmo 25:16

Se na primeira frase destacarmos o – isolado do mundo 
dos outros – e na segunda – sou um abandonado – po-
deremos considerar estarmos em face da solidão; se, 



No primeiro tipo (Atitude ou Opção) estão as pessoas 
que se isolam para melhor satisfação e cumprimento 
de certo ideal. São exemplos a vida dos eremitas e 
dos ascetas, religiosos cristãos que se apartam para 
locais onde, porventura em ambiente da natureza, 
sem incómodos de gentes ou ruídos, podem na in-
timidade concentrarem-se em contemplação e ora-
ção. Integram-se neste tipo também os conventuais 
que, com o serviço a Deus em vida comunitária ou 
isolados, se dedicam a estudos específicos ou traba-
lhos diversos, sobretudo agricultura para a própria 
sobrevivência. Destes, distinguem-se, entre os mais 
ou menos abertos, os cistercenses, beneditinos, do-
minicanos, jesuítas etc., e mais fechados os trapistas 
e cartuchos. Tal vida monasticista existe também no 
budismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo, obvia-
mente cada confissão com as suas especificidades. 
Vejamos neste mesmo tipo os vagabundos, homens 
errantes que deambulam habitualmente de terra em 
terra; se lhes oferecem abrigo, aceitam-no sobretudo 
se há mau tempo, mas por oportunidade; nada pedem 
mas esperam serenamente o que lhes dêem; alguns 
são até oriundos de bom estatuto social, sendo o seu 
viver escolha deliberada sem ambições ou inveja. 

No segundo tipo (Condição ou Circunstância), estão 
aqueles que, por ideal ou exigência profissional, acei-
tam o isolamento, entregues a si próprios. Aponta-se 
como exemplo, os que vão para as florestas e terras 
distantes estudar e sentir a vida dos povos dessas 
regiões e ou só os animais. Também certos faroleiros 
que, afastados do convívio humano, passam dias e 
semanas, e quando vêm aos meios habitacionais se 
sentem estranhos e querem o regresso ao seu silêncio, 
ouvindo apenas o som das ondas do mar ou o sorriso 
do vento. Em outro campo estão as pessoas quando 
se recolhem no fim do dia a um pequeno recanto 
(mesmo de tipo kitchenette), a acontecer sobretudo 
nas grandes cidades, e acaso em grandes edifícios 
onde ninguém se conhece e as pessoas se cruzam ou 
se ultrapassam com indiferença, realidade a ocorrer 
com estudantes ou pessoas em ocupações eventuais. 
Também aquelas que, e muitos são, a despeito de 
terem família, com ela não há convívio, não se en-
treouvem em palavras de afecto ou simples troca de 
impressões, facto a suceder até entre casais, cada um 
entregue a si próprio, sucessivamente a apartarem-se 
em experiências diferentes e valores distintos, sempre 
cada um mais só e, mesmo quando juntos, até a verem 
qualquer acontecimento não se olham, não se falam; e 
os encontros íntimos fácil é tornarem-se fugaz rotina 
da obrigação contratual. E os que por vontade deles 
próprios se marginalizam ou se excluem da vida do 
seu meio, por inadaptação aos seus padrões. E o só 
dos divorciados forçados (por vezes levianamente), 
sofrendo o desconforto de não terem família ou a 
terem distante, e sem amigos ou simples conhecidos 
disponíveis para expansões da alma e eventual con-
vivência, situação frequente no tempo em que vive-
mos, a suportar-se quando se é jovem e não se tem 
filhos mas, como o tempo de um tempo não é o de 

amanhã, na ocasião surgirá angústia com desespero 
e porventura remorso amargurando o isolamento. E 
quando, sem razão ainda que aparente, um dos con-
jugue abandona subitamente o lar deixando o outro 
sem apoios e interesses concretos. E ocorre também 
a visão dos negativistas que, na sua utópica ideia, 
admitem caminhar-se para o fim do casamento como 
desde sempre foi instituído, patenteando as uniões de 
facto “ou a prazo” consoante os interesses circunstan-
ciais em eventual tempo. E a situação dos idosos nas 
suas casas ou em cubículos, abandonados e despreza-
dos pela família e filhos, a arrastarem a última exis-
tência entre sufocados lamentos e gélidas lágrimas. 
E em idêntica condição ponderemos os depositados 
em asilos, recolhimentos, etc. E de uns e de outros é 
de destacar os doentes, mormente os de algum modo 
incapacitados ou cegos, a sentirem um halo de luz 
suavizante e venturoso se eventualmente algum cari-
doso humano, mesmo por escassos minutos os visite 
e lhes dê amparo com palavras de compreensão e de 
conforto. Há ainda aqueles que, desconhecendo-se a 
si próprio, e querendo ser o que não são nem podem 
ser, mergulham em desesperança. 

No terceiro tipo (Imposição ou Coação), vemos os pri-
sioneiros por delitos cometidos, lançados para redu-
zidos espaços fechados, dias e dias, meses ou anos, e 
até em masmorras até à morte; e quando possam estar 
com outros semelhantes, as poucas conversas serão 
de ódio e desejo de vingança por considerarem o en-
carceramento violência cruel ao direito de viver e, por 
tal pensar, quando da prisão saiam, encontrando-se 
desajustados ao meio, porque pelo tempo decorrido o 
meio se alterou, e acaso já sem família ou a família os 
repudia, mantêm-se impetuosos e coléricos, modo de 
afirmação da sua existência ou revolta contra eles pró-
prios. E vislumbremos os refugiados para países dis-
tantes, onde a língua é desconhecida como hábitos, 
costumes e possibilidades, e a procurarem trabalho e 
integração encontram dificuldades quando não opo-
sição, até porque as suas aptidões, condicionalismos 
e métodos acumulados são diferentes e inadequados 
ao novo ambiente, a ser fácil entrarem em desespero 
com graves consequências. Identicamente estão os 
imigrantes clandestinos, alguns a sofrerem a ilegali-
dade anos e anos e, quando descobertos, a terem de 
forçadamente retroceder às suas origens, quando não 
passam a deambular entre países, a sentirem-se falha-
dos e muitos com família e filhos. E quem esteja em 
campos de concentração, em permanente temor entre 
a débil esperança de libertação e o súbito assassínio 
impiedoso. A nas motivações de solidão ou simples 
isolamento, ponderemos os que, pela opressão tor-
mentosa com íntima rebeldia e frustração, gerando 
profunda depressão com fragilidade emocional, re-
correm ao suicídio como libertação da ambiência 
torturante que os envolve. Por fim, ponderemos que 
entre os verdadeiros pobres, como entre os vagabun-
dos, não se conhecem suicídios, sendo nos ambientes 
de âmbito económico mais elevado que os suicídios 
são mais elevados, a citar-se como exemplo o Norte do 
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Brasil, de vida difícil e genericamente pobre, onde são 
raros os suicídios, que se acentuam à medida que se 
olha para o Sul onde o poder económico é elevado.

Seria valioso reflectirmos nas razões próximas e dis-
tantes, sócio-ecológicas e familiares predisponentes 
e precipitantes das diversificadas atitudes humanas 
citadas, e porventura também os meios ou acções 
que as poderiam evitar e obviamente o que se possa e 
deve fazer para contornar ou mesmo eliminar os pro-
blemas emergentes e conseguir-se a reintegração dos 
sofrentes no meio que lhes seja adequado. 
A dever, todavia, manter o caminho devido, apon-
tam-se agora breves reflexões deduzidas das últimas 
ideias.

O viver em todos os tempos, cada época, lugar ou 
espaço sempre terá sido difícil, com problemas, dú-
vidas e incertezas mas, no tempo de hoje, a despeito 
de tanto bem material a rodear-nos e a favorecer bem 
estar, até com âmbito universal, certo é, todavia, o 
que se consiga tem exigências e preço muito elevado, 
desde a água para beber, electricidade para os mais 
diversas necessidades, e até a possibilidade de andar 
por onde precisamos e inclusivamente a podermos 
estar em nossa casa. E talvez a partir de um tempo já 
não distante até o ar que respiramos terá custo, se o 
queremos bom e saudável. Estamos, em verdade, en-
carcerados em deveres sem indulgência e restringidos 
nos direitos de sermos o que somos. E com o objectivo 
de protecção contra toda a espécie de insegurança, 
tenta-se vigilância por todo o lado, da qual ninguém 
se liberta, a registar-se o que dizemos, fazemos e onde 
estamos. E muitos outros custos são fáceis de iden-
tificar. A sucessiva mais protecção que os cidadãos 
desejam para garantir o seu viver dentro do espírito 
de autonomia, a ser um bem ou benefício tem, no en-
tanto, e implícito o controlo e consequente limitação 
da independência e da liberdade e, paradoxalmente, 
motivando ansiedade, angústia e solidão. 
A despeito do exagero que possa estar no clima so-
cial visionado, olhemos para a limitação crescente da 
família, em agressiva desagregação. Com efeito, no 
tempo de ontem, a família era um grupo de pessoas 
que se conhecia, e se todos os elementos não viviam 
em local próximo não se sentiam ou não estavam 
distantes. Onde cada um vivia nele em espírito todos 
estavam: todos interessados em cada um, com as ale-
grias e tristezas de cada outro, todos em entreajuda. 
Até os nascimentos sucediam entre família em am-
biente de afecto; e a morte quando surgia era aceite 
em clima de amor. Hoje, a tendência é ninguém saber 
de cada outro, por mais próximo que esteja. Como já 
foi apontado, todos se cruzam e seguem o caminho 
eventualmente após fugidias palavras que mal se ou-
vem. O nascimento de crianças sucede em ambiente 
de estrutura técnica, mecanizada; e o novo ser entra 
em casa como coisa do supermercado, e os familiares 
de perto ou de longe quando aparecem é num descui-
dado pequeno intervalo dos afazeres. E a adoecer-se 
vai-se para um local onde a despeito do nome traduzir 
hospitalidade, no sentido de disponibilizar acolhi-
mento com afabilidade e carinhosamente, é sabido 
ser raro alguém dar algum afecto, até os médicos e 
enfermeiras, porventura eficientes na aplicação dos 
recursos técnicos frios e desumanos, e se algum afago 

derem é por dever de função regulamentada; e quem 
queira visitar o seu familiar, a hora é definida e o 
tempo limitado. Morre-se sem um olhar de miseri-
córdia! E quando em apartamento, esse corpo, inde-
sejável por quem mais no edifício habite, deve o mais 
proximamente sair, por não ser suportável um cadá-
ver ao lado. Enfim, o valor da vida está subordinado a 
valores estatísticos e interesses contabilísticos.
Do apontado releva-se a ambivalência da palavra soli-
dão, eventualmente apenas estar só ou isolado, a ser, 
para uns, razão e expressão de forte elevação moral 
e espiritual, a valorizar os indivíduos no seu todo 
integral, até na saúde, bem-estar e mesmo dilatando 
a vida, e em pleno rejúbilo com meditação espiritual 
cultivando qualquer arte e a cultura humanística no 
leque mais amplo; para outros, é motivo de recessão 
física e psíquica, em crise e indiferença perante os 
preceitos ou princípios humanos básicos, conduzindo 
à falência do indivíduo perante a vida.

Chegado aqui, será ocasião para encarar o “Nave-
gando”. Se navegar literalmente significa percorrer o 
mar ou atravessar e cruzar o mar ou o espaço aéreo, 
como sinónimo mais próximo está o velejar (isto é, 
navegar à vela), e de seguida o de marear (andar a 
bordo ou embarcado e até enjoar), e também vogar (a 
significar impelido sobre a água por meio de remos 
ou velas).
Todavia, a partir da mesma noção, mas com signifi-
cado menos directo, encontraram-se 38 sinónimos, 
de entre os quais se destaca: avançar, caminhar, mar-
char, orientar, passear, percorrer, pesquisar, progre-
dir, prosseguir, singrar, trafegar e viajar. 

Verifica-se, pois, que em navegar (e portanto também 
em navegando), todas as palavras traduzem movi-
mento, e para a frente, naturalmente com exigência à 
confiança e fé. 

Do todo ressaltado sente-se que, no “Navegando na 
solidão”, domina a ideia do caminhar, a vencer difi-
culdades, obstáculos e até a adversidade – visando 
objectivos de realização do ser humano pelas ver-
tentes: estudo, trabalho e reflexão, porventura com 
propósitos humanísticos e visão espiritual. 
Em lugar distante estará o desapontado, até o coagido 
à autêntica solidão, que poderá ser mitigada se for 
suportada com humildade e esperança, e acaso valo-
rizada com alguma ocupação.

A solidão (estar só ou isolado) será portanto um bem 
quando voluntariamente se deseja, é procurada e se 
pretende vivê-la; e deixa de ser um bem unicamente 
quando haja dificuldade ou impedimento no viver e 
de sermos o que podemos e devemos. n
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40 NOTÍCIAS

Duras críticas marcaram a análise ao projecto de 
Alta Velocidade entre Lisboa e Porto e Porto Vigo. 
O tema esteve em debate no auditório do Centro de 
Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos no passado dia 23 de Março 
e ao discurso regionalista que se poderia esperar, 
depois da decisão do Governo em adiar a constru-
ção destas duas linhas, sobrepôs-se a argumenta-
ção técnica de um geógrafo, um economista e um 
engenheiro. Apesar das diferentes abordagens, as 
análises e críticas de Álvaro Domingues, António 
Figueiredo e Paulo Pinho surgiram quase como sus-
piro de alívio por este novo recuo, ao defenderem a 
necessidade de repensar o projecto. Um argumento 
que, contudo, parece não servir para o plano traçado 
no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC). 
Afinal, “o Governo limitou-se a adiar, sem se com-
prometer a reavaliar nada. Ou estou enganado?”, 
questionou o moderador da sessão, o antigo minis-
tro da Economia e actual presidente da Fundação de 
Serralves, Luís Braga da Cruz.

FORNOP PROMOVEU DEBATE «ALTA VELOCIDADE LISBOA/VIGO – 
OPORTUNIDADES E MODELOS»

ACADÉMICOS DEFENDEM 
REFORMULAÇÃO DO 
PROJECTO DO TGV

COM UM PROGRAMA DE ESTABILIDADE E 

CRESCIMENTO QUE ADIA POR MAIS DOIS 

ANOS O PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DAS 

LINHAS DE ALTA VELOCIDADE ENTRE LISBOA 

E PORTO E ENTRE PORTO E VIGO, MAS MAN-

TÉM O INVESTIMENTO NA LINHA LISBOA-

MADRID E O NOVO AEROPORTO DE LISBOA, 

O FÓRUM REGIONAL NORTE DAS ORDENS 

PROFISSIONAIS (FORNOP) PROMOVEU UM 

DEBATE QUE MAIS DO QUE AVIVAR PAIXÕES, 

TENTOU ESGRIMIR AS QUESTÕES TÉCNICAS. 

AS OPINIÕES DOS ESPECIALISTAS ACADÉMI-

COS CONVIDADOS PARECEM SER COMUNS: 

VALE A PENA REPENSAR O PROJECTO. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto



Apesar de Braga da Cruz não estar enganado, Álvaro 
Domingues foi ao debate sobre «Alta Velocidade 
Lisboa/Vigo – Oportunidades e Modelos», promo-
vido pelo Fórum Regional Norte das Ordens Pro-
fissionais (Fornop), lembrar que as características 
demográficas da Galiza e do Norte de Portugal “con-
trariam” a lógica do TGV. “O emprego está fora das 
cidades tradicionais e a urbanização destes territó-
rios são bastante dispersos”, advogou, à medida que 
apontava para o mapa, acrescentando que a lógica 
da Alta Velocidade é ligar grandes centros urbanos. 
Numa postura que assumiu como “politicamente 
incorrecta”, o professor da Faculdade de Arquitec-
tura da U. Porto defendeu a utilização do automóvel 
como meio de transporte privilegiado para manter 
as relações entre as duas regiões. E lembrou os in-
vestimentos feitos em auto-estradas: “Interrogo-me 
o que mudou. Temos é de tirar partido das auto-
estradas que construímos, nem que se ponham car-
ris em cima”, ironizou Álvaro Domingos, depois de 
sublinhar que para apanhar o avião no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, o galego continuará a utilizar 
o automóvel com um amigo ou familiar. 

“DUPLICAR A CRISE?”
Docente da Faculdade de Economia da U. Porto, 
António Figueiredo condenou veemente o facto dos 
estudos realizados não contemplarem outras hipó-
teses, designadamente pelo facto do projecto envol-
ver o investimento público. “É de loucos, quando 
estamos a falar de recursos públicos escassos”, cri-
ticou. Numa tese que levantava a questão sobre a 
dimensão económica da Alta Velocidade e a possibi-
lidade de se estar a “duplicar a crise” com o projecto, 
António Figueiredo assumiu correr o risco de ser, 
indevidamente, colado a Manuela Ferreira Leite. 
Colocando o dedo na ferida, o docente considera 
que a dinamização da economia portuguesa passa 
pela criação de emprego qualificado e pela aposta 
nos sectores tecnologicamente avançados. Em con-
trapartida, atirou, o projecto da Alta Velocidade está 
a servir de “mistificação” para o argumento de que 
será ”a alavanca para a competitividade”, muito em-
bora os benefícios irão resumir-se ao “turismo e à 
integração territorial”. 
Noutra vertente, Paulo Pinho foi, talvez, dos me-
nos cépticos quanto ao projecto do TGV, enquanto 

conceito, acreditando que Portugal não 
pode ficar de fora do comboio de Alta 
Velocidade. “O TGV está para a linha 
convencional, como as auto-estradas 
estão para as estradas nacionais”, com-
parou. Todavia, ressalvou, “a escala 
do projecto actual não está adequada 
ao país” e “falta-lhe qualidade técnica”. 
Docente do Centro de Investigação do 
Território, Transportes e Ambiente da 
Faculdade de Engenharia da U. Porto, 
condenou a localização das estações fora 
das cidades, a decisão de colocar o TGV 
a atravessar o centro de Vila Nova de 
Gaia em túnel e a partilhar a Ponte de 
São João, sobre o Douro. Em alternativa, 
Paulo Pinho considerou que o problema 
seria “facilmente” resolvido com uma 
nova travessia sobre o rio, junto à Ponte 
do Freixo. n
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42 NOTÍCIAS

ISABEL CAIXEIRO 
APRESENTOU A 
CANDIDATURA NA 
CASA DO MÉDICO 

“SEREI A 
PRIMEIRA 
BASTONÁRIA 
DE TODOS OS 
MÉDICOS”

AS ELEIÇÕES ESTÃO MARCADAS PARA DE-

ZEMBRO, MAS ISABEL CAIXEIRO JÁ APRESEN-

TOU A SUA CANDIDATURA À ORDEM DOS 

MÉDICOS. FÊ-LO NA CIDADE DO PORTO, NA 

CASA DO MÉDICO, COM A CONVICÇÃO DE 

QUE SERÁ UMA BASTONÁRIA DISPOSTA A 

CONGREGAR TODO O TIPO DE SENSIBILIDA-

DES EXISTENTES NA CLASSE. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

Isabel Caixeiro prometeu inde-
pendência, firmeza, experiên-
cia, diálogo, cooperação e uma 
liderança forte na apresentação 
da sua candidatura a Bastonária 
da Ordem dos Médicos. Num 
projecto anunciado na Casa do 
Médico, na sede da Secção Re-
gional do Norte, a ainda presi-
dente do Conselho Regional do 
Sul prometeu uma disputa elei-
toral “digna” e “respeitadora”, 
mas também “firme”, “indepen-
dente” e sempre “fiel às suas con-
vicções”. “A campanha reflectirá 
a minha postura habitual de 
congregar esforços e vontades 
para, com os colegas de todo o 
país, reposicionar os valores da 
medicina e o papel dos médicos 
na sociedade actual, perante os 
desafios do futuro”, começou 
por anunciar aos presentes. Isa-
bel Caixeiro reforçou a ideia de 
que esta candidatura é um “pro-
jecto nacional” e que pretende 
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congregar todo o tipo de sensi-
bilidades, de forma a transfor-
mar a Ordem numa instituição 
mais forte e unida: “Serei, com 
muita honra e orgulho, a pri-
meira Bastonária de todos os 
médicos. Serei a Bastonária dos 
médicos do Norte, Centro, Sul 
e Regiões autónomas, dos que 
exercem no estrangeiro, nos 
hospitais públicos ou privados, 
centros de saúde ou misericór-

dias, faculdades ou centros de investigação, nas 
seguradoras ou indústria farmacêutica. Se for essa 
a vontade dos médicos, serei a Bastonária de todos 
os médicos”. 
Na conferência de imprensa, a candidata revelou 
ainda que pretende recriar uma Ordem “moderna, 
mas ancorada em princípios milenares”, de forma a 
respeitar o “saber dos mais experientes”, mas que 
reflicta, ao mesmo tempo, “as expectativas e os so-
nhos dos mais jovens”. Mas promete mais: “Como 
mulher de convicções, defenderei as minhas ideias 
com clareza e intransigência, independente de qual-
quer obrigação de obedecer a directrizes de índole 
política ou partidária. Considero que o papel de um 
Bastonário é de liderança e união. Para representar 
todos os médicos, deve saber ouvir e obter consen-
sos, ter da medicina e do mundo uma visão integra-
dora centrada no ser humano”.
Ao longo dos últimos 12 anos, Isabel Caixeiro re-
presentou médicos de várias instâncias nacionais 
e internacionais, sendo, aliás, presidente da União 
Europeia dos Médicos de Família. Uma experiên-
cia “importante” e que, para a candidata, repre-
senta uma mais-valia para a missão que pretende 
abraçar, caso seja eleita Bastonária. “Cada vez mais, 
as matérias da saúde, da sua regulação e do seu 

desenvolvimento, processam-se ao nível europeu, 
pelo que o percurso de representação internacional 
permite-me uma visão ampla da profissão médica e 
ter consciência das exigências, dificuldades, opor-
tunidades e desafios. Num mundo globalizado e 
sem fronteiras, não se pode representar os médicos 
portugueses sem se conhecer a realidade europeia e 
mundial, nem persistir em centrar o futuro da me-
dicina num pequeno mundo entre portas”.

CRÍTICAS AOS GESTORES
Isabel Caixeiro defendeu também que a Ordem dos 
Médicos tem de “evoluir para manter o seu papel 
central de referência e regulação no tecido profissio-
nal e social”, ainda mais no contexto actual em que 
se assiste “ao desaparecimento progressivo da ini-
ciativa médica privada de pequena dimensão” e ao 
“desenvolvimento de novas realidades no exercício 
médico no sector público e privado”. 
A candidata considerou ainda que os médicos se sen-
tem “desrespeitados por gestores, para quem o do-
ente não passa de um mero cliente” e “desconsidera-
dos por controlos de assiduidade que os tratam como 
se fossem funcionários de uma linha de montagem”. 
Por tudo isto, Isabel Caixeiro acredita que “é possível 
mudar” e que a Ordem dos Médicos “deve ser um 
motor activo e inspirador na sociedade para acom-
panhar essa mudança” constante. “Quero construir 
com todos os médicos o futuro da Ordem, como ins-
tituição que continue a garantir a defesa dos valores 
éticos da medicina, a qualidade do exercício profis-
sional especializado, o rigor da avaliação inter-pares. 
Esta é uma candidatura pessoal, mas o programa 
deste projecto que agora inicio só estará completo 
se reflectir as expectativas dos médicos que para ele 
quiserem contribuir. Esta é uma candidatura pes-
soal, mas não estou sozinha nesta luta”, concluiu. n

MANDATÁRIOS 
SUBLINHAM “CARÁCTER” 
DA CANDIDATA

Pereira Coelho, mandatário nacional de 
Isabel Caixeiro, elogiou as qualidades da 
candidata e acredita que, no final, acabará 
por se assistir a uma vitória da sua postura 
ao longo dos anos. “É um prazer integrar 
esta candidatura, porque tem existido 
uma fidelidade entre nós ao longo de dez 
anos. Fidelidade, neste caso, é também 
uma fé; uma fé que ela irá transportar 
para o cargo de Bastonária”. Agostinho 
Marques, mandatário da candidatura a 
Norte, também se sentiu “honrado” 
pelo convite, tendo ainda adiantado que 
está convicto de que Isabel Caixeiro vai 
conseguir alcançar a vitória, até pelo que 
já mostrou no passado, bem como unir 
todas as sensibilidades que existem na 
classe e que “nem sempre são fáceis de 
gerir”. Reis Marques, mandatário da can-
didatura no Centro, mostrou-se certo de 
que Isabel Caixeiro “não vai ser apenas 
o rosto de uma facção”, nem “nunca terá 
um comportamento radical”, e que será 
ainda uma “excelente transportadora dos 
valores perenes” da Ordem dos Médicos.
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Chama-se Associação 
Para a Segurança dos Do-
entes (APSD) e tem como 
grande objectivo pugnar 
pela defesa da qualidade 
clínica e da segurança 
dos doentes, na perspec-
tiva de quem presta os 
cuidados, mas também 
do ponto de vista de 
quem os utiliza. Para o 
presidente desta nova or-
ganização, Manuel Car-
doso de Oliveira, este é 
um tema incontornável 
da actualidade. “Temos 
de treinar os profissio-
nais e sensibilizar os do-
entes e as famílias para a 
importância do seu en-
volvimento na prestação 
dos cuidados de saúde”, 
advoga.
Criada em Março, a 
APSD nasceu no sentido 
de ajudar a aumentar a 
confiança nas unidades 
de saúde que, por sua 
vez, devem aumentar a 
sua transparência. Ma-
nuel Cardoso de Oliveira 
explica: “Temos vindo a 
assistir a uma aposta na 
criação de uma cultura 
de segurança nas unida-
des de saúde e, por ou-

tro lado, à criação de mecanismos que pretendem 
defender o doente. Ambas as situações estão re-
lacionadas com qualidade, nomeadamente com a 
qualidade clínica”. Por isso, acrescenta, “esperamos 
contribuir para que os hospitais e outras unida-
des de saúde sejam lugares mais seguros e menos 
frustrantes para os doentes, lugares onde se possa 
trabalhar com mais gosto e eficiência e ainda que 
os recursos humanos e materiais investidos possam 
ser um investimento com retorno”. Para o cirurgião, 
este é um tema que começa a dar os primeiros pas-
sos em Portugal, embora as unidades de saúde já 
tenham começado a reflectir essas preocupações. 

ASSOCIAÇÃO PARA 
A SEGURANÇA DOS 
DOENTES

NUMA ALTURA EM QUE EMERGE A NE-

CESSIDADE DE CRIAR UMA CULTURA DE 

SEGURANÇA EM TORNO DAS UNIDADES 

DE SAÚDE, SURGIU EM PORTUGAL A PRI-

MEIRA ASSOCIAÇÃO QUE PROMETE ES-

TAR ATENTA A ESTAS QUESTÕES. UM MÊS 

DEPOIS DE TER SIDO CRIADA, O PRESI-

DENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA A SEGU-

RANÇA DOS DOENTES (APSD), O CIRUR-

GIÃO MANUEL CARDOSO DE OLIVEIRA, 

REVELOU À NORTEMÉDICO OS OBJEC-

TIVOS DESTA NOVA ORGANIZAÇÃO. “A 

GESTÃO DO RISCO CLÍNICO, A MELHO-

RIA DA QUALIDADE E A SEGURANÇA DOS 

DOENTES SÃO ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

QUE TÊM DE SER ENCARADOS DE FORMA 

PROFUNDA E PERMANENTE”, DEFENDE.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

O conceito inovador em que assenta esta nova asso-
ciação, a primeira do género no nosso país, deriva 
também do facto de ser constituída por profissio-
nais das mais diversas áreas ligadas à saúde. Não 
só médicos, não só enfermeiros, não só doentes. 
Engenheiros, economistas, gestores, advogados e 
até jornalistas vão fazer parte do Conselho Consul-
tivo da Associação Para a Segurança dos Doentes. 
“Contamos com a colaboração de muitas pessoas, 
algumas delas que desempenharam cargos oficiais 
em diversas áreas. A gestão do risco clínico, a me-
lhoria da qualidade e a segurança dos doentes são 
aspectos fundamentais que têm de ser encarados de 
forma profunda e, por isso, devemos contar com a 
colaboração dos mais diversos sectores que se rela-
cionam directamente com a saúde”, argumenta. 
A par dos contactos que a APSD vai estabelecer com 
as diversas entidades oficiais, como as Adminis-
trações Regionais de Saúde ou a Entidade Regula-
dora da Saúde, e com as diversas organizações de 
doentes, Manuel Cardoso de Oliveira dá conta da 
vontade de promover a investigação. “Queremos 
incentivar projectos de investigação nos locais de 
trabalho, de modo a que os profissionais se fami-
liarizem com as ferramentas necessárias para uma 
abordagem científica dos temas em questão, entre 
os quais o erro médico e o consentimento infor-
mado”, exemplifica o cirurgião. 
Outra das missões da APSD passa, ainda, pela cria-
ção de cursos, no âmbito da formação pós-gradu-
ada, que possam ir de encontro às necessidades. 
Aliás, recorda Cardoso de Oliveira, os órgãos direc-
tivos da associação são compostos por gente muito 
jovem, alguns deles alunos da primeira edição da 
Pós-graduação em Controlo e Melhoria da Quali-
dade nas Unidades de Saúde, leccionada na Univer-
sidade Fernando Pessoa. 
Já na área da formação pré-graduada, o presidente 
da associação defende uma “modernização dos pla-
nos de estudo”, por forma a sensibilizar os profis-
sionais para estes temas “o mais cedo possível”. “Há 
várias personalidades na medicina que dizem que 
é preciso uma revolução. Eu subscrevo e os factos 
demonstram essa necessidade. Temos de começar 
por algum lado e a Associação Para a Segurança dos 
Doentes vai começar a fazer a sua parte”, conclui 
Cardoso de Oliveira. n

PRESIDENTE DA NOVA ORGANIZAÇÃO, MANUEL CARDOSO 
DE OLIVEIRA, EXPLICA OBJECTIVOS
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EXPOSIÇÃO DA OBRA ARTÍSTICA E 
CONFERÊNCIAS/TERTÚLIAS MARCAM 
INICIATIVAS DURANTE O MÊS DE JULHO

Embora o seu reconhecimento mundial tenha acon-
tecido devido às investigações realizadas no domí-
nio da histologia, foi, no entanto, muito mais do que 
professor e investigador. Abel Salazar foi também 
escritor, artista plástico, filósofo e humanista. São 
todas estas valências, de uma vida, que a Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
vai homenagear, entre 2 e 30 de Julho, na Casa do 
Médico, ao promover uma série de iniciativas, atra-
vés das quais, como diz Manuel Quintas, organiza-
dor do evento, o grande público terá oportunidade 
de ficar a saber um pouco mais sobre as diversas 
facetas de Abel Salazar. Para além de se reviver o 
contexto histórico, político, social e cultural de uma 
época marcada pela Ditadura, o objectivo passa 
por revelar alguns dos aspectos menos conheci-
dos da vida do médico, inclusivamente desmisti-
ficar alguns dos “clichés” que lhe são atribuídos, 

HOMENAGEM 
A ABEL 
SALAZAR NA 
CASA DO 
MÉDICO
A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS 

MÉDICOS VAI DEDICAR O MÊS DE JULHO A ABEL 

SALAZAR, UMA OPORTUNIDADE PARA REVISITAR A 

SUA OBRA ARTÍSTICA E CONHECER MAIS PROFUN-

DAMENTE O PROFESSOR, INVESTIGADOR E 

FILÓSOFO. NUMA INICIATIVA CONJUNTA 

DO CRNOM E DA COMISSÃO DE ACTIVIDA-

DES CULTURAIS E DE LAZER COM A CASA 

MUSEU ABEL SALAZAR, PARA ALÉM DA MOS-

TRA DE UMA COLECÇÃO NUNCA ANTES DI-

VULGADA JUNTO DO PÚBLICO, IRÃO SER 

ORGANIZADAS CONFERÊNCIAS/TERTÚLIAS 

COM A COLABORAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

QUE TESTEMUNHARÃO, NAS SUAS INTER-

VENÇÕES, AS VIVÊNCIAS MULTIFACETADAS 

DE ABEL SALAZAR.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

CULTURA



nem sempre correc-
tamente. A título de 
exemplo, Manuel 
Quintas refere a má-
xima que diz: «Quem 
só sabe de Medicina, 
nem de Medicina 
sabe». Uma frase 
atribuída a Abel Sala-
zar, “mas que, muito 
provavelmente, ele 
nunca disse. Não há 
qualquer registo es-
crito”, aponta. A ideia 
é, portanto, “reunir 
um conjunto de indi-
vidualidades que se 
tenham dedicado a 
estudar a vida de Abel Salazar nas suas mais diver-
sas vertentes e que, dessa forma mais aprofundada, 
possam transmitir pormenores da sua vida que não 
são conhecidas do grande público, trazendo até nós 
uma figura tão fascinante, polifacetada e polémica 
que mais parece ser um homem do Renascimento”. 
O organizador do evento gostaria de, simultanea-
mente, marcar esta homenagem com testemunhos 
presenciais de antigos alunos. Porém, tem sido um 
objectivo de difícil concretização devido ao tempo, 
já bem longínquo, do seu desaparecimento, e que 
data do ano de 1946. “Seria muito interessante 
conseguirmos trazer um ex-aluno de Abel Salazar. 
Deixo o apelo aqui na revista. No caso de quererem 
colaborar connosco nesta iniciativa, pedia que con-
tactassem a SRNOM”, desafia Manuel Quintas.
Esperando-se o bom tempo do mês do Julho, terá 
lugar nos jardins da Casa do Médico um espectá-
culo inesquecível. Será outras das iniciativas que 
decorrerão durante o mês da homenagem. A rea-
lização de um concerto pela Orquestra do Norte, 
dirigida pelo maestro José Ferreira Lobo, evocará a 
paixão que Abel Salazar dedicava às artes.

OBRAS 
NUNCA VISTAS

Como investigador, Abel Sa-
lazar empreendeu uma série 
de pesquisas tendentes a de-
finir, e esclarecer, a estrutura 
e evolução do ovário, criando 
o célebre método de colora-
ção tano-férrico, de análise 
microscópica e que lhe abre 
caminhos no meio científico 
com o (Método Tano-férrico 
de Salazar). Pese embora, o 
seu empenho, dedicação ao 
trabalho de pesquisa e von-
tade de chegar mais longe 
nos caminhos da evolução, 
o seu espírito irreverente e 
de oposição ao regime, falou 
mais alto e ditou que fosse 
afastado da Faculdade de Me-
dicina da U. Porto, em 1935. 
Não só foi afastado das lides 
da investigação como passou 
a ser “persona non grata”, 
tendo sido impedido, inclu-
sivamente, de frequentar a 
biblioteca da Universidade.
Este afastamento, por impo-
sição, fez despertar a energia 
e veia criativa de Abel Sala-
zar. O período entre 1935 e 
1946 (o ano do seu desapa-
recimento) é, efectivamente, 
um espaço temporal mar-
cado pela criação de diversas 
obras, no âmbito das artes 

plásticas. São, precisamente, algumas dessas cria-
ções que irão estar patentes na Sala Braga, do Cen-
tro de Cultura e Congressos da SRNOM, durante o 
mês de Julho. 

Numa organização conjunta e de parceria com a 
Casa Museu Abel Salazar, esta mostra dará a conhe-
cer obras nunca vistas pelo grande público. Como 
explicou à Nortemédico Luísa Fernandes, directora 
da Casa Museu Abel Salazar, “trata-se de uma colec-
ção privada que abrange todas as expressões artísti-
cas do médico: pintura, desenho, escultura e cobres 
martelados”. “Essencialmente, ele produziu a sua 
obra artística no período em que esteve afastado da 
universidade. Foi, realmente, a área onde empregou 
o seu tempo”, referiu em jeito de justificação para o 
facto de um investigador, amante da ciência, ter en-
veredado pelos caminhos das expressões artísticas.
Algumas peças desta mostra, que também estarão 
disponíveis para venda, fazem parte de uma colec-
ção privada de 60 obras. Nem todas estarão expos-
tas, mas é certo que as várias expressões artísticas 
de Abel Salazar marcarão presença.
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LUÍSA FERNANDES
Directora da Casa Museu Abel Salazar

Na pintura a óleo, o tema de 
eleição do artista é a figura 
feminina: “A ilustração da 
vida da mulher trabalhadora, 
imersa nas suas tarefas diárias, 
a mulher parisiense que o se-
duzia imenso, porque era uma 
mulher muito coquete e muito 
vistosa”, como descreve Luísa 
Fernandes. Haverá também 
escultura, onde predominam os bustos e várias fi-
guras femininas. “Normalmente, as esculturas de 
Abel Salazar, criadas em barro platinado a bronze, 
pretendiam homenagear os amigos. Por isso, são 
normalmente bustos. Depois a inspiração feminina, 
através da criação de pequenas esculturas”, conta a 
responsável da Casa Museu com o nome do médico 
e artista. A técnica das gravuras, uma prática pouco 
utilizada na arte portuguesa, foi também uma das 
eleitas por Abel Salazar, daí que na exposição se 

encontrem patentes algumas dessas formas de arte. 
Luísa Fernandes sublinha o seu valor nesta área 
afirmando que “Abel Salazar foi dos poucos artistas 
nacionais a realizar esta técnica, até porque na sua 
época não existiam prensas. A primeira que utilizou 
era completamente primitiva, mas depois acabou 
por comprar uma em Paris, numa das suas viagens. 
Segundo os estudiosos académicos, a sua gravura é 
de grande qualidade, o que comprova que era uma 
pessoa com umas mãos fantásticas”. 
Através de auto-retratos, retratos de colegas, pin-
tores e escultores que admirava, Abel Salazar dará 
a conhecer, na mostra realizada no Centro de Cul-
tura e Congressos da SRNOM, a sua incursão, mais 
uma, na arte do desenho. 

OBRA ARTÍSTICA 
COMEÇA A SER 
EXPLORADA

Apesar do enorme acervo artístico deixado por Abel 
Salazar, segundo a directora da Casa Museu, só há 
dois anos é que alguns especialistas começaram a 
debruçar-se sobre a sua obra. O principal motivo 
reside no facto de não ser “um artista a tempo in-
teiro”. “É verdade que existe um certo preconceito 
e várias reservas pelo facto de ele não ter sido da 
área das artes plásticas. Ele, de facto, nunca fez a 
sua vida como pintor e a sua grande paixão sempre 

foi a ciência”, advoga Lu-
ísa Fernandes, acrescen-
tando: “Nos últimos anos 
da sua vida, ingressou na 
Faculdade de Farmácia, 
acabando por dedicar o 
seu tempo à investigação, 
o que prova que era um in-
vestigador nato”.
Apesar das reservas, a 
responsável pela Casa 
Museu acredita que quem 
toma contacto com a obra 
de Abel Salazar rapida-
mente fica “maravilhado”. 

Aliás, “é espantoso o facto da sua obra não neces-
sitar de qualquer tipo de recuperação, apesar dos 
anos que já passaram e, embora, não sendo refe-
renciado como um dos pintores mais importantes 
da sua época, o reconhecimento já existe e é, de 
facto, espantoso como ele conseguia transmitir uma 
enorme luz e claridade nos seus quadros, quase sem 
utilizar a cor”, refere, para logo de seguida, sem he-
sitação, afirmar peremptoriamente: “Foi um grande 
artista”. n
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ESPÓLIO DE 
TABORDA DE 
VASCONCELOS 
DOADO À 
SRNOM

CERCA DE SETE 
MIL TÍTULOS VÃO 
INTEGRAR FUTURA
BIBLIOTECA 

Médico, escritor, ensaísta, crítico literário e huma-
nista são apenas algumas das características utiliza-
das para definir Augusto Taborda de Vasconcelos. O 
espírito deste grande “vulto da ciência médica e da 
literatura”, como o descreve o arquitecto portuense 
Gomes Fernandes, vai perdurar na Casa do Médico, 
graças ao enorme espólio que foi doado à Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). 
Ao todo, cerca de sete mil livros do cirurgião vão 
fazer parte do acervo da biblioteca que o Conselho 
Regional Norte tem em projecto para a Casa Luz 
Soriano. “Muitos dos livros que ele foi guardando ao 
longo da vida foram-lhe enviados pelos próprios au-
tores, com agradecimentos e dedicatórias pessoais”, 
conta Maria Manuela Taborda de Vasconcelos. 
Cerca de um ano após o falecimento do médico, a 
viúva recorda uma das últimas vontades do marido: 
“Definiu que todo o espólio literário seria para entre-
gar à SRNOM, enquanto que doava os documentos 

O ESPÓLIO LITERÁRIO DO MÉDICO E ESCRI-

TOR AUGUSTO TABORDA DE VASCONCE-

LOS FOI DOADO À SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. OS CERCA 

DE SETE MIL LIVROS VÃO FAZER PARTE DO 

ACERVO DA BIBLIOTECA QUE O CONSELHO 

REGIONAL DO NORTE PRETENDE CONS-

TRUIR NA CASA LUZ SORIANO. “FOI UMA 

DAS SUAS ÚLTIMAS VONTADES. DOAR O SEU 

ESPÓLIO À SECÇÃO REGIONAL”, CONTA À 

REVISTA NORTEMÉDICO MARIA MANUELA 

TABORDA DE VASCONCELOS. A SUA MEMÓ-

RIA FICARÁ, ASSIM, PERPETUADA.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto



49

soltos, nomeadamente cartas tro-
cadas, apontamentos e recortes à 
Biblioteca Municipal do Porto”. 
Natural da Invicta, local que des-
creveu como “uma cidade de mús-
culos e vontades tão rijas como o 
seu granito”, Taborda de Vascon-
celos especializou-se em cirurgia 
e foi perito médico nos Tribunais 
de Trabalho do Porto e chefe de 
serviço do Centro de Profilaxia 
e Diagnóstico da Zona Norte. 
Desde 1962 até à sua aposentação, 
exerceu medicina no Hospital de 
Matosinhos, “onde as qualidades 
humanas e competência dos seus 
profissionais deixaram marcas 
de grande espírito de responsabi-
lidade e solidariedade. Médicos, 

incluindo o Dr. Taborda de Vasconcelos, que, sem 
qualquer interesse material, tardavam a despir a 
bata, enquanto os seus doentes 
não estivessem estabilizados ou 
já recuperados”, evocou Manuel 
Tavares Rodrigues, provedor da 
Irmandade da Santa casa da Mi-
sericórdia do Bom Jesus de Ma-
tosinhos, por altura de uma das 
homenagens prestadas ao médico.

APAIXONADO PELO 
MUNDO DAS 
LETRAS

Mas para além da dedicação aos 
doentes, Taborda de Vasconcelos 
era, sem dúvida, um apaixonado 
pelo mundo literário. Foi, inclusi-
vamente, membro da União de Es-
critores Médicos. Os seus conheci-
mentos fizeram com que, muitas 
vezes, tenha sido procurado para 
fazer críticas literárias a diversas 
obras. Isso mesmo recorda Maria 
Manuela Taborda de Vasconcelos: “Era muito fre-
quente receber rascunhos de livros, para dar a sua 
opinião e fazer os seus comentários”. 
Sendo um homem dedicado às Letras, cultivou 
uma relação pessoal e de amizade com grandes 
vultos da Literatura portuguesa e “manteve apreci-
ável e rico epistolário com personalidades literárias 
como Sebastião da Gama, Joaquim Paço d’Arcos, 
Fernando Namora, Jorge de Sena, José Rodrigues 
Miguéis, Mário Sacramento e José Régio, só para 
citar os autores das cartas que reuniu no volume 

«Correspondência Arquivada»”. Uma obra que, de 
acordo com José Augusto Seabra, reputado crítico 
literário, além de prestar um serviço à literatura e à 
cultura portuguesa, pelos elementos imprescindí-
veis que os estudiosos e investigadores aí irão bus-
car, é “um gesto de dádiva à comunidade que pode-
ria ficar no segredo egoísta dos arquivos privados”. 
A verdade é que Taborda de Vasconcelos deixou 
uma obra vastíssima: «A Poesia de Pedro Homem de 
Mello» (1944); «Alarmes, poemas» (1950); «O Re-
gionalismo Literário de José Lins do Rego» (1955); 
«Originalidade de Vitorino Nemésio» (1955); «Joa-
quim Paço d’Arcos e as Afinidades distintas» (1956); 
«Tempo Dividido» (1958); «Regresso à Inteligên-
cia» (1962); «Escritores Estrangeiros em Portugal» 
(1970); «Fernando Namora» (1972); «Quando os 
Médicos Escrevem» (1976); «Em Voz Alta» (1979); 
«São estas Nuvens que Passam» (1990); «Pseudó-
nimos e Heterónimos na Literatura Portuguesa» 
(1995); «Almerindo Lessa, Aspectos da Sua Vida e 
Obra» (2009). Este último, publicado a título pós-

tumo e apresentado pu-
blicamente na SRNOM, 
no ano passado. “Nos 
seus escritos, transparece 
o amor à verdade e à so-
lidariedade, rejeitando a 
ficção e abominando a 
crítica mordaz, sangrenta 
e destruidora, recorrendo 
a pesquisas aturadas e 
canseirosas, aprendendo 
e ensinando, tudo isto 
envolto num humanismo 
que completa e define o 
verdadeiro médico e que 
abarca, em toda a sua 
força e pujança, os seus 
trabalhos literários, mui-
tas vezes, numa vontade 
firme de prestar homena-
gem e divulgar as obras 
dos escritores e homens 
de ciência, que admi-
rava, e sempre escritos de 

modo elegante e erudito”, descreveu Manuel Tava-
res Rodrigues.
Em suma, “Taborda de Vasconcelos foi um grande 
médico e um intelectual que o Porto, na sua gran-
deza de cidade metropolitana, não pode esquecer e 
tem o dever imperioso de recordar e homenagear na 
justa dimensão das suas qualidades profissionais e 
intelectuais”, enaltece o arquitecto Gomes Fernan-
des. A sua memória vai perdurar, agora, com o es-
pólio que deixou à SRNOM e que, dentro em breve, 
poderá ser consultado por todos. n

“A Vida não será uma busca incessante 
de respostas?”

(In: Almerindo Lessa – Aspectos da Sua Vida e Obra, pág. 19)

“Concordo que as ideias sejam a coisa 
mais explosiva do mundo. Mas sem elas o 

mundo não progride”.
(In: Almerindo Lessa – Aspectos da Sua Vida e Obra, pág. 116)

“O castigo é, muitas vezes, o prémio para 
a exigente liberdade”

(In: Almerindo Lessa – Aspectos da Sua Vida e Obra, pág. 116)

“O nosso equilíbrio moral e intelectual 
também depende da coragem dos actos 

falhados”.
(In: Correspondência Arquivada, pág. 19)

“Só há, na verdade, uma maneira de dizer 
as coisas: é dizê-las da melhor maneira”.

(In: Correspondência Arquivada, pág. 21)

“As pessoas  envolvidas na teia da pressa, 
não têm tempo de se ajudarem umas às 

outras”.
(In: Correspondência Arquivada, pág. 21)

Maria Manuela Taborda de Vasconcelos



QUATRO SESSÕES MARCARAM A PRIMEIRA 

EDIÇÃO DA «QUINZENA LITERÁRIA», QUE 

DECORREU NO CENTRO DE CULTURA E CON-

GRESSOS. UM PROJECTO CULTURAL DIFE-

RENTE DO HABITUAL E QUE REUNIU DIVER-

SAS FIGURAS PARA FALAR DE VÁRIOS TEMAS 

DA LITERATURA. PARA MANUEL QUINTAS, 

O GRANDE ORGANIZADOR DESTA INICIA-

TIVA, HÁ RAZÕES PARA REPETIR A EXPERIÊN-

CIA. ATÉ PORQUE, MEDICINA E FICÇÃO SÃO 

DUAS LIGAÇÕES FELIZES. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto António Pinto
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ENCONTROS
COM HISTÓRIAS
DA LITERATATA URA

Foi uma iniciativa inédita. A Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) promoveu, 
durante o mês de Fevereiro, uma «Quinzena Lite-
rária», com convidados distintos que se reuniram 
no Centro de Cultura e Congressos para falar dos 
temas que marcam a História da Literatura. Manuel 
Quintas, da Comissão de Actividades Culturais e de 
Lazer da SRNOM, foi o grande mentor do projecto. 
Quem o conhece percebe porquê. Apaixonado pe-
las artes e pelas letras, o médico decidiu aceitar o 
desafio do Conselho Regional do Norte e elaborar 
um programa que pretendeu retomar o formato das 
“velhas tertúlias”, provocando a interacção entre 
os convidados e o público. Mais do que um evento 
para grandes massas, esta iniciativa abordou temas 
específicos, com um fim comum: promover um 
maior interesse em torno do livro e da literatura. “O 
saber é apaixonante e divertido. Temos o dever de 
ser curiosos, em busca do saber e do conhecimento 

«QUINZENA 
LITERÁRIA» 
NO CENTRO
DE CULTURA E
CONGRESSOS



da nossa natureza”, advoga Manuel Quintas.
A ideia surgiu de um pressuposto, como explica o 
coordenador da «Quinzena Literária». O conceito 
de que “a medicina e a ficção estão, indelevelmente, 
ligadas” e a certeza, quase absoluta de Manuel Quin-
tas, de que “um médico pode aprender mais através 
de um livro de ficção do que na leitura de um livro 
científico”. “Temas como as ligações entre médicos 
e doentes, a vida, a morte, ou a doença terminal po-
dem ajudar os médicos a compreender melhor o seu 
papel”, defende, lembrando o exemplo de nomes 
como os de Tolstói e João Lobo Antunes.  
No programa desta primeira «Quinzena Literária» 
houve a preocupação de escolher temas que fizes-
sem a ligação entre a literatura e a medicina. A pri-
meira sessão, no dia 19 de Fevereiro, teve como ora-
dor convidado Paulo Samuel, da editora Caixotim, 
numa conferência dedicada ao tema «O “livro” e os 
Estudos Culturais (da Antiguidade à Era Digital)». O 
livro, enquanto objecto material, “é um importante 

instrumento para os médicos que viram os seus 
primeiros textos escritos em papiro. Ao longo dos 
tempos, temos assistido a uma enorme evolução 
destes suportes. Os mais recentes são os e-book”, 
refere Manuel Quintas. Mas o desenvolvimento tem 
os seus custos, como disse por diversas vezes Paulo 
Samuel durante a sessão. Entre eles, a perda de mé-
todos tradicionais de encadernação, técnicas actu-
almente utilizadas apenas por um número restrito 
de artesãos e que têm vindo a ser substituídas pela 
mecanização de processos.
A segunda conferência, no dia 24 de Fevereiro, con-
tou com a presença de Maria Helena da Rocha Pe-
reira, especialista portuguesa em estudos clássicos 
(cultura grega e latina), que falou sobre «Valores 
Éticos na Epopeia e na Tragédia Grega». “É uma 
das grandes autoridades neste domínio”, enalteceu 
Manuel Quintas. A prova disso é que poucos dias 
após a sua presença no Centro de Cultura e Con-
gressos, Maria Helena da Rocha Pereira recebeu o 
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PROGRAMA RETOMA O FORMATO 
DAS “VELHAS TERTÚLIAS”



PAULO SAMUEL
Editor, tradutor, ensaísta, Director 
da Fundação Eugénio de Andrade, 
entre outras actividades que foi acu-
mulando ao longo do tempo.
Apresentou a conferência “O Livro 
e os Estudos Culturais (da Antigui-
dade à Era Digital)”.
Para Paulo Samuel, a leitura permite 
o “alargamento de horizontes, o 
confronto de ideias e a possibilidade 
de saber algo mais sobre nós pró-
prios e sobre o mundo”.

IO APPOLLONI
Io Appolloni nasceu em Camino de Verchiano, provín-
cia de Perugia – Umbria – Itália. Fez todos os seus estu-
dos em Roma onde se diplomou como actriz no Centro 
Sperimentale de Cinematografia em 1963. Estreou-se 
em Teatro e Cinema em Roma, mas fez todo o seu 
percurso artístico em Portugal, com uma passagem de 
um ano em Madrid onde fez cinema, teatro e estudou 
canto e baile � amenco.
Em 1991 frequenta a Escola de Hotelaria de Lisboa, o 
princípio de um novo interesse – a Gastronomia.
Em 2009 volta aos palcos, 20 anos depois, com o es-
pectáculo “Poemas na Minha Vida”.
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prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de 
Escritores/Caixa Geral de Depósitos, que teve como 
critério o “mérito” da ensaísta. Foi apenas mais um, 
a juntar aos inúmeros galardões que já recebeu ao 
longo da sua vida.
No dia 26 de Fevereiro, a «Quinzena Cultural» foi 
dedicada a Eça de Queiroz. Depois do cancelamento 
de última hora do orador convidado, coube a Ma-
nuel Quintas falar da obra do autor de «Os Maias». 
Uma vez mais, num registo descontraído, Manuel 
Quintas contou as histórias da vida de Eça, baseado 
em algumas das biografias que foram escritas sobre 
o escritor do século XIX. 
O programa cultural terminou a 27 de Fevereiro, 
com o recital de poesia «Poemas na minha vida», 
de Io Appoloni. Uma forma diferente de desco-
brir a literatura, baseado num espectáculo teatral 
multidisciplinar, através de projecções, música e 
palavras que insuflam de vida obras de grandes 

poetas portugueses e italianos: Jorge de Sena, 
Eugénio de Andrade, António Gedeão, Inês 
Pedrosa, Edmondo de Amicis, Ezio Valecchi, 
Totò, Trilussa e Alda Merini [ver entrevista a Io 
Appolloni, adiante]. 
Em jeito de balanço, o vice-presidente do 
Conselho Regional do Norte, Miguel Guima-
rães, entende que a «Quinzena Literária» foi 
um momento “especial” na agenda cultural 
da SRNOM, até pelo facto de ser a primeira 
vez que se organizou um evento deste género. 
Parabenizando o trabalho realizado pelo coor-
denador do projecto, Miguel Guimarães ele-
geu dois grandes momentos do programa: a 
“notável” palestra da Prof.ª Maria Helena da 
Rocha Pereira e o “fantástico” recital de poe-
sia com Io Appolloni. “Posso dizer que foram 
dois dos eventos de maior qualidade que já 
organizamos na Casa do Médico”, enaltece. 
Neste contexto, acredita que será uma inicia-
tiva para “repetir”, acreditando que esta é uma 
área na qual a SRNOM também tem um papel 
a desempenhar, ao proporcionar aos médicos 
debates interessantes na área da literatura.

IO APPOLLONI
“É UM ESPECTÁCULO 
MUITO PERSONALIZADO”

{nortemédico) – Se tivesse que eleger o poema da 
sua vida, qual seria?
{Io Appolloni) – Este espectáculo surgiu graças ao 
poema «Carta a meus filhos», de Jorge de Sena. Foi 
a partir deste poema que surgiu a ideia de todo este 
espectáculo. É incrível a importância que um poema 
pode ter na vida de uma pessoa. Depois de quase 20 
anos fora dos palcos, estreei este espectáculo a 8 de 
Março do ano passado e continuo a percorrer o país 
com ele. Trata-se de uma peça intemporal e, por 
isso, pode ser apresentada em qualquer altura. 

Porquê a escolha dos outros poemas que decidiu 
incluir neste espectáculo?
Em primeiro lugar, tinham de estar em sintonia 
com o poema de Jorge de Sena que é exactamente 
aquele que abre a peça. Depois, os «Poemas na mi-
nha vida» é um espectáculo muito personalizado 
e, simultaneamente, de descoberta, uma vez que 



me permitiu encontrar mui-
tas coisas que eu desconhe-
cia, entre elas autores da re-
gião onde nasci, Umbria, em 
Itália. Trata-se, portanto, de 
um espectáculo que conjuga 
poemas dos dois países que 
estão dentro de mim. Não é 
por acaso que digo que este 
espectáculo sou eu, porque 
há uma identificação total 
com todos os poemas e com 
todos estes grandes autores. 
Se eu tivesse talento, teria es-
crito aqueles poemas.

Como é que surgiu esta 
paixão pela poesia?
Não gosto de usar a palavra 
paixão, porque isso implica 
um estado empolgante, que 
está mais relacionado com 
desequilíbrios hormonais. Eu 
vou mais pelo amor – o estado 
seguinte à paixão –, pela des-
coberta, porque a poesia tem 
de ser descoberta e as pessoas 
têm de ter sensibilidade para 
este tipo de escrita. Cheguei 
agora à poesia porque tenho 
mais maturidade, mais sabe-
doria, e consigo, nesta fase 
da minha vida, perceber a 
grande verdade intrínseca que 
está na poesia. Não gosto da 
toda a poesia, sou uma pes-
soa muito selectiva. Gosto da 
poesia que anda à descoberta 
das verdades mais profundas. 
Já não aprecio tanto a poesia 
romântica ou lírica.

Como é que descreve o mo-
mento antes de entrar em 
palco?
É uma grande emoção e uma 
mistura de responsabilidade 
e de ansiedade. Não consigo 
jantar… É um estado estra-
nho. A poesia é difícil de de-
corar e é muito mais difícil do que um espectáculo 
de teatro, pois não posso improvisar. Trabalho sem 
rede e isso é um acto de grande coragem da minha 
parte. 

Vai estar perante um público especial, composto 
maioritariamente por médicos. 

MARIA HELENA ROCHA PEREIRA

Nascida no Porto, em 1925, estudou na 
Universidade de Coimbra onde se licen-
ciou e doutorou (1947 e 
1956, respectivamente) e 
de que se tornou profes-
sora catedrática em 1964.
Em Oxford, foi discípula de 
mestres como E.R. Dodds, 
John Beazley e R. Pfeiffer.
Sophia de Mello Breyner Andersen, David 
Mourão-Ferreira e Miguel Torga são al-
guns dos poetas que têm sido estudados 
pela professora, que se interessa também 
por arte grega, sobretudo a pintura de va-
sos, e latim medieval.
Com vasta e variada obra publicada, a ca-
tedrática abrangeu quase todas as épocas 
e diversificados domínios, desde a Antigui-
dade Clássica – com particular relevo para 
a cultura clássica e a literatura e arte gregas 
– até à literatura e cultura portuguesas, da 
época medieval à contemporânea.
Da sua bibliografia constam mais de mil 
títulos, entre livros e artigos publicados em 
Portugal e no estrangeiro.
Vice-reitora da Universidade de Coimbra, 
directora do Instituto de Estudos Clássi-
cos, presidente do Conselho Científico da 
Faculdade de Letras, directora das revistas 
Biblos e Humanitas – foram algumas das 
funções que desempenhou.
Doutorada Honoris Causa pela Univer-
sidade de Lisboa em 2009, foi agraciada 
com a Grã-Cruz da Ordem de Santiago 
de Espada e obteve prémios como o de 
Ensaio do Pen Clube, Eduardo Lourenço 
(2005), União Latina (2005), Universidade 
de Coimbra (2006), Jacinto Prado Coelho 
(2006) e Padre Manuel Antunes (2008).

Poucos dias depois de ter brindado 
os presentes no Centro de Cultura 

e Congressos da SRNOM 
com a sua magnífica e pro-
fundamente sapiente pales-
tra, a Prof.ª Helena Rocha 
Pereira foi galardoada com 
o Prémio Vida Literária, da 
Associação Portuguesa de 

Escritores (APE) e Caixa Geral de De-
pósitos (CGD).
O galardão foi-lhe entregue pelo 
Presidente da República,  no passado 
dia 21 de Abril, em Lisboa.
A premiada declarou-se particular-
mente sensibilizada com o reconhe-
cimento que havia sido dado à im-
portância do estudo da Antiguidade 
Clássica: “Gostaria de salientar um 
aspecto que me desvanece: é o facto 
de a Associação Portuguesa de Es-
critores ter entendido que uma vida 
consagrada ao ensino e ao estudo da 
Antiguidade Clássica e da sua pre-
sença na Modernidade também tem 
o seu lugar na nossa cultura”.
Na cerimónia, realizada no salão no-
bre do edifício-sede da Caixa Geral 
de Depósitos, o Presidente da APE, 
José Manuel Mendes, destacou a 
importância do trabalho da Prof.ª 
Helena da Rocha Pereira e decla-
mou um poema de Eugénio de An-
drade que este lhe dedicou intitulado 
“Cançãozinha para Maria Helena em 
Oxford”. A Prof.ª Helena da Rocha 
Pereira retribuiu com uma aula so-
bre a Europa como “noção cultural”, 
mais do que “noção geográfica”.

PROFESSORA 
MARIA HELENA DA 
ROCHA PEREIRA 
RECEBE O PRÉMIO 
«VIDA LITERÁRIA»

Sim. Os médicos são um público muito perspicaz e 
atento. Apesar de nem todos gostarem de teatro, os 
que vêm assistir é porque realmente gostam. Tenho 
tido a sorte de encontrar pessoas extraordinárias 
neste meio e recordo que na minha primeira produ-
ção foi, inclusivamente, um médico, António Vaz, 
que participou na adaptação da peça. n
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Mais de 100 obras, a maioria delas de pintura, mas 
também algumas esculturas, estiveram em exibição 
no Centro de Cultura e Congressos entre 13 e 30 
de Março. Apostando numa enorme diversidade de 
trabalhos expostos, com nomes nacionais e interna-
cionais de referência nas artes plásticas, o organiza-
dor do evento e responsável pela Artwork, Miguel 
Barroso, explicou o conceito desta grande mostra: 
“Quis promover uma exposição diferente, onde 
fosse possível reunir um vasto conjunto de artistas 
de inegável qualidade e diferentes estilos”. 

Com o apoio da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, o 
evento mereceu os elogios 
de Miguel Guimarães, 
vice-presidente do Con-
selho Regional e grande 
apreciador de arte. “Es-
tamos perante uma 
grande exposição, que 
reúne, de facto, obras de 
enorme valor. É uma óp-
tima oportunidade para 
os médicos adquirirem 
algumas peças a preços 
interessantes”, avaliou, 
no dia da inauguração da 
iniciativa, dando ênfase 
a alguns dos nomes pre-
sentes na mostra: Vieira 
da Silva, Eduardo Viana, Júlio Resende, Ângelo de 
Sousa, Nadir Afonso, Eduardo Batarda e Cutileiro. 
De uma forma geral, os médicos são, na opinião de 
Miguel Barroso, grandes apreciadores de arte. Por 
isso, refere, “esta exposição teve a preocupação de 
responder aos sentidos de um público que é exi-
gente, pelo tipo de formação e informação que tem 
na área das artes”. Paralelamente, os médicos são 

ARTISTAS CONSAGRADOS 
PREENCHERAM AS PAREDES DO CCC

EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA DA 
ARTWORK
VIEIRA DA SILVA, EDUARDO VIANA, JÚLIO RE-

SENDE, ÂNGELO DE SOUSA, NADIR AFONSO, 

EDUARDO BATARDA, ENTRE MUITOS OU-

TROS. OS NOMES FALAM POR SI. FOI MAIS 

UMA GRANDE EXPOSIÇÃO QUE DECORREU 

NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS E 

QUE REUNIU PINTORES E ALGUNS ESCULTO-

RES CONSAGRADOS. A ORGANIZAÇÃO FOI 

DA ARTWORK, COM O APOIO DA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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também grandes investidores neste domínio. Para 
o responsável da Artwork – empresa recém-criada 
na área da consultadoria de arte –, “os médicos 
continuam a ser grandes consumidores de arte”. 
Miguel Guimarães tem uma visão um pouco mais 
moderada e apesar de concordar que a classe tem 
uma forte ligação com este domínio, quanto mais 
não seja pelos inúmeros médicos que se tornaram 
grandes artistas, quer nas artes plásticas, quer na 
literatura, considera que também os médicos estão, 
nesta fase, a ser afectados pela crise económica que 
o país atravessa. “A maior parte dos médicos faz 
parte da classe média e, portanto, não tem margem 
de manobra para comprar algumas obras que exi-
gem investimentos avultados”, reconheceu.

O SEGREDO 
DE SABER ESPERAR
Nesta Exposição de Pintura Contemporânea exis-
tiam preços para quase todos os bolsos. Desde obras 
a rondar os mil euros, a quadros como um Eduardo 
Viana que custava 130 mil euros, ou outro de Vieira 
da Silva que atingia os 200 mil euros. E para quem 
gosta (e pode) investir em arte, Miguel Barroso 

deixou alguns conselhos: “Acima de tudo, quando 
presto consultadoria neste domínio, digo sempre 
aos meus clientes que devem comprar aquilo que 
gostam e, em segundo lugar, que devem ser pacien-
tes, pois nada sobe de valor de um dia para o outro. 
É necessário esperar”. O responsável pela Artwork 
dá um exemplo, em causa própria: “Comprei uma 
aguarela de Júlio Resende por 500 euros e vendi-a 
por 8.500 euros. Mas tive de esperar pela altura 
certa”. A arte, defende, ”é um refúgio em termos de 
investimento financeiro e quem compra tem, tam-
bém, a possibilidade de gozar esse investimento”. 
Por isso, “é preciso ter a noção que um investimento 
numa peça de arte é para ser feito a médio prazo e, 
durante esse período, pode e deve usufruir-se dessa 
obra. Daí a necessidade de se gostar daquilo que se 
compra”, explicou. Quanto à sua experiência com 
investidores médicos? “São muito informados e, 
também por isso, muito exigentes e criteriosos na 
hora da compra. São um cliente difícil de conquis-
tar”, assume Miguel Barroso. n
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GISELA SILVA TEM 32 ANOS E É MÉDICA; 

RUI SANTOS TEM 42 ANOS E É TESOUREIRO 

NUMA EMPRESA DO RAMO AUTOMÓVEL. 

PARALELAMENTE ÀS SUAS PROFISSÕES, A 

ACTIVIDADE ARTÍSTICA FAZ PARTE DO DIA-

A-DIA DE AMBOS. PRIMEIRO A PINTURA, 

DEPOIS O PORTO, UNIRAM GISELA SILVA E 

RUI SANTOS NUMA EXPOSIÇÃO COLECTIVA 

NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS QUE DECORREU ENTRE 16 E 29 

DE MARÇO. CONHECERAM-SE NO «ESPAÇO 

ARTE» E FORAM CONCEBENDO A IDEIA DE, 

UM DIA, PARTILHAREM UMA EXPOSIÇÃO, À 

VOLTA DO MESMO TEMA: O PORTO. 

O PORTO É 
DE MUITAS CORES
Ambos acreditam que a Invicta é muito mais do 
que o “cinzento” que serve, muitas vezes, para ca-
racterizar a cidade. “O Porto é de muitas cores”, 
respondem. Quase não era necessário, pois to-
das as obras patentes nesta exposição mostravam 
uma diversidade de cores utilizadas para retratar 

PORTO DE IMAGENS 
EM EXPOSIÇÃO DE 
GISELA SILVA E RUI 
SANTOS

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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as casas estreitas do Bar-
redo, a Praça do Cubo, o 
Rio Douro ou a Torre dos 
Clérigos, entre muitos 
outros motivos que servi-
ram de inspiração. “Claro 
que tudo depende do 
nosso estado de espírito, 
mas acredito que o Porto 
é multicolor”, acrescen-
tou Gisela Silva. Acima 
de tudo, continuou, ex-
plicando a sua ligação ao 
tema, “é uma cidade com 

uma beleza muito característica. Adoro a Zona His-
tórica e as ruelas da Ribeira”.
Rui Santos é tripeiro de gema e garante que “não 
há ninguém que ame mais a sua cidade do que um 
portuense”. “O Porto é diferente de qualquer outra 
cidade, principalmente por causa das pessoas, da 
sua maneira de falar, da sua maneira de conviver”, 
argumenta. Por isso, a Invicta é o seu tema de eleição 
quando pinta. “Cheguei a participar num concurso 

de pintura que tinha como tema os Moliceiros. Mas 
não haja dúvidas que os barcos Rabelo são mais bo-
nitos”, brinca. Aliás, Rui Santos é conhecido por se 
ter especializado na temática do Porto, assunto que 
tem vindo a desenvolver na sua obra há vários anos. 
Ambos fazem da pintura um hobby, mas isso não 
significa que a levem menos a sério. Pelo contrário. 
Embora não façam desta a sua principal actividade 
profissional, as obras de Gisela Silva e Rui Santos já 
são reconhecidas e cobiçadas. “É muito bom perce-
ber que as pessoas gostam do nosso trabalho”, refere 
a médica.
Gisela Silva nasceu em Moreira da Maia, licenciou-
se na Faculdade de Medicina da U. Porto e espe-
cializou-se em anestesiologia há dois anos. O dese-
nho e a pintura sempre foram paixões na sua vida, 
técnicas que desenvolveu desde infância de uma 
forma autodidacta e, mais recentemente, frequen-
tando ateliês de pintura, entre eles o Espaço Arte, 
orientado por Madalena Leal, e, actualmente, com o 
mestre Hélder Bandarra. Actualmente, trabalha no 
Centro Hospitalar de Viana do Castelo e já partici-
pou em várias edições da Artemédica. n
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A Galeria do Centro de Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
serviu de inspiração para a mostra «Conexão entre 
povos – 12 visões sobre arte». Santos Carvalho e 
Armando Martínez, ambos escultores, um portu-
guês e um espanhol, explicam: “O espaço era ten-
tador, mas demasiado grande para preencher com 
um número reduzido de obras. Foi assim que nas-
ceu a ideia de convidar uma série de artistas que, 
em conjunto, promovessem esta mostra”. A selec-
ção foi feita de forma democrática, numa visão que 

reuniu seis artistas 
portugueses e seis ar-
tistas espanhóis e que, 
por isso, deu o nome 
à exposição. “Cada 
um tem uma forma 
de arte muito própria. 
São estilos diferentes e que, por isso, significam 12 
olhares sobre a arte. Por outro lado, estamos perante 
duas culturas, muito embora tenham características 
semelhantes e partilhem parte da História. Daí ter 
surgido esta «conexão» entre os povos”, descreve 
Santos Carvalho.
Apesar de ser organizado por dois escultores, as 
obras de pintura acabaram por surgir em maior 
número. Armando Martínez, que admite passar a 
maior parte da sua vida entre a Galiza e o Norte de 
Portugal, decide brincar com a situação: “Os artistas 
plásticos estão em vantagem. Mas, também, interes-
sava-nos que assim fosse, para que os escultores fi-
cassem com mais espaço para colocar as suas obras”.
Com um total de 82 quadros e 26 esculturas, o 
resultado foi a conjugação de vários estilos e dife-
rentes técnicas que, no entanto, foi “fácil” harmo-
nizar, não só devido à qualidade das obras, mas 
também pela experiência de todos os artistas convi-
dados. Segundo Santos Carvalho, “a organização da 

ARTISTAS PORTUGUESES E ESPANHÓIS JUNTAM-SE 
NUMA CONEXÃO ENTRE OS POVOS

DOZE VISÕES SOBRE ARTE

«CONEXÃO ENTRE POVOS – 12 VISÕES SO-

BRE ARTE” FOI O NOME DA EXPOSIÇÃO QUE 

ESTEVE PATENTE NO CENTRO DE CULTURA 

E CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS DURANTE 

O MÊS DE ABRIL. UMA PARTILHA DE CONHE-

CIMENTOS E OLHARES SOBRE A ARTE, NUMA 

MOSTRA QUE REUNIU 82 QUADROS E 26 

ESCULTURAS DE ARTISTAS PORTUGUESES E 

ESPANHÓIS. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto



59

mostra acabou por se revelar 
simples”, uma vez que a car-
reira de cada um permitiu 
criar uma linguagem apela-
tiva para os visitantes desta 
mostra, inaugurada no dia 1 
de Abril.

Sem ser possível ouvir as 12 
visões sobre a arte, a Norte-
médico quis conhecer um 
pouco mais do trabalho dos 
dois grandes organizadores 
deste evento. Santos Carva-
lho é natural de Luanda, onde 

nasceu em 1967, tendo participado 
em mais de uma centena de expo-
sições colectivas em Portugal e no 
estrangeiro. Com colecções parti-
culares em Inglaterra, França, Es-
panha, Alemanha e Estados Uni-
dos, o escultor descreve cada peça 
sua como “uma experiência”. Por 
isso, diz não se sentir refém dos 
múltiplos e garante que as séries 
duram enquanto lhe dão prazer.
Fã da figura feminina, bem pa-
tente nos seus «Jardins Secretos» 
– assim se chamavam duas das 
obras expostas –, Santos Carvalho 
prefere a pedra como o principal 
elemento do seu trabalho e o figu-
rativo como o seu estilo. “Apesar 
das modas, não saio do figurativo, 
porque acima de tudo me preen-
che”, argumenta. 
Armando Martínez nasceu em 
Hermida, na Província de Ponte-
vedra em 1955. Tem obras espa-
lhadas entre Espanha e Portugal, 
entre as quais um monumento 
a Inês de Castro, em Coimbra, e 
um monumento ao Mundial de 
Hóquei em Patins, em Oliveira 
de Azeméis. Na escultura, diz 
situar-se entre “o clássico e o sur-
realismo”, dando forma às figu-
ras da mulher, do homem ou das 
crianças sem, no entanto, lhes dar 

um rosto. E explica: “O que mais gosto de fazer na 
escultura é a figura feminina, porque gosto, sobre-
tudo, de trabalhar a curva. A curva dá o movimento 
à figura, criando todo o protagonismo de que neces-
sita sem que tenha de ser necessário fazer o rosto”.
Nos materiais, Armando Martínez elege “todo o 
tipo de pedra”, sendo certo que a monotonia da sua 
obra é um ponto que não surge na equação. “Utilizo 
cristal, granito preto, mármore… Acima de tudo, 
tenho a preocupação de diversificar, pois se optar 
apenas por um tipo de material sei que o impacto 
das minhas peças, numa exposição, será muito me-
nor do que se apresentar obras de diferentes cores”, 
justifica. n



AS AVENTURAS MARAVILHOSAS DE 
JOÃO SEM MEDO  José Gomes Ferreira

Romance publicado 
em 1963, “As Aven-
turas Maravilhosas 
de João Sem Medo” 
é a obra prodígio 
de quem sempre 
sonhou conservar 
a criança viva no 
homem. Aliás, o 
próprio autor dizia 

recusar-se a ter mais de 20 anos. Mas o livro 
serve também de panfleto irónico aos tem-
pos do fascismo, numa denúncia do atraso 
do país em relação ao resto do Mundo, da 
falta de liberdade de expressão e das lutas 
quotidianas em tempos de repressão metafo-
rizadas na aldeia “Chora-Que-Logo-Bebes”, 
onde nasceu João, o protagonista da obra. 
Ele, durante o seu percurso de saídas e re-
gressos à casa da aldeia, vive atento ao que 
o rodeia, confrontado com um mundo de 
regras diferentes que o espantam. 
A crítica de Alexandre Pinheiro Torres diz 
praticamente tudo sobre a obra: “Livro sem 
qualquer paralelo na literatura europeia de 
hoje, ganha no confronto em relação a ou-
tras célebres alegorias políticas como “Ani-
mal Farm”, de Orwell, ou as de Karel Capek. 
Há uma audácia à Swift em “As Viagens de 
Gulliver”, de transfiguração e simbologia po-
lítica, que transcendem de bastante longe o 
burocratismo imaginativo de Orwell ou de 
Capek”.

De tradições popula-
res ou folclóricas, estas 
“aventuras” têm carácter 
único.

PALÁCIO DA LUA
Paul Auster

Este livro traça o 
processo de cres-
cimento do jovem 
Marco Fogg. Uma 
espécie de volta ao 
mundo em 80 dias 
para tudo ver e ex-
perimentar. Mas a 
viagem é feita no 
espaço interior da 

personagem, com as etapas essenciais no 
amor e na morte e construção progressiva de 
um indivíduo. 
Nos princípios da vida de Marco Fogg, nos 
anos 60, acontece a primeira viagem à Lua e, 
desde então, a sua presença é uma constante, 
numa travessia nem sempre clara. A Lua que 
nesta obra representa a força do imaginá-
rio do autor e a mudança de fase na vida da 
personagem.
Paul Auster é autor de outros best -sellers 
como “Timbuktu”, “O Livro das Ilusões” 
e “A Música do Acaso”. O escritor norte-
-americano nasceu em 1947, tendo -se licen-
ciado em 1970 na Universidade de Colum-
bia. A vivência de quatro anos em França 
marcou -lhe o gosto pela literatura francesa e 
é confesso admirador de André Breton, Paul 
Éluard, Sartre e Blanchot, que traduziu para 
inglês. 
Em 1998 realizou o primeiro filme, “Lulu 
on the Bridge”. Nos seus livros é evidente 
a influência do cinema norte -americano e 

as histórias que conta 
desenrolam -se numa 
sucessão semelhante a 
um thriller, onde gosta 
também de contar histó-
rias dentro da história. 

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
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O NÁUFRAGO
Thomas Bernhard

Três amigos anti-
sociais, génios, obce-
cados pela perfeição. 
Glenn Gould, Wer-
theimer e o narrador, 
conhecem-se num 
curso de piano só ao 
alcance dos maiores 
talentos. Glenn Gould 
torna-se o preferido 

do professor Horowitz e revela uma genia-
lidade única que desencadeia uma projecção 
mediática a que ele próprio colocará cobro, 
vítima do seu perfeccionismo obstinado que 
leva a um isolamento fanático e fatal. 
Wertheimer, o náufrago que repudia tudo e 
todos, vive em reclusão e aposta tudo numa 
carreira de virtuoso do piano, que desaba mal 
se confronta com o génio de Glenn. A morte 
de Glenn e o suicídio de contornos macabros 
de Wertheimer ocorrem num curto espaço 
de tempo. No rescaldo desse suicídio, o nar-
rador, de viagem à casa do falecido Werthei-
mer, retrata a difícil relação dos três amigos 
com a vida, cada um deles exibindo pertur-
bantes rupturas sociais e personalidades tão 
extravagantes quanto diversas entre si. 
Um romance contundente não só pelo carác-
ter das suas personagens mas também pelo 
extremismo das suas opiniões de desprezo 
sobre os outros e pelas fortes críticas que 
fazem à pátria, a Áustria.
Niclaas Thomas Bernhard (1931-1989) é 
considerado como um dos mais importantes 
escritores da Língua alemã da segunda me-
tade do Século XX. Deixou uma obra que in-
clui 19 novelas, 17 obras teatrais entre outros 
livros. Foi considerado um escritor polémico, 
mantendo uma relação de amor/ódio com a 
Áustria. O ressentimento reflecte-se no testa-
mento, no qual proíbe a encenação das suas 
peças teatrais em território austríaco. 



AS ESCOLHAS DE CRISTINA PIMENTEL
Cristina Pimentel dirige o Museu do Carro 
Eléctrico desde 2001. Nasceu no Porto, em 
Janeiro de 1969. Licenciou-se em Artes Plásti-
cas e Pintura, na Faculdade de Belas Artes do 
Porto, tendo realizado o mestrado e doutora-
mento em História e Teoria da Arte na Univer-
sidade de Essex, em Inglaterra. 
O Museu do Carro Eléctrico pertence à rede 
portuguesa de museus. Tem como missão 
preservar, em benefício do público, espécies e 

artefactos representativos da história e desen-
volvimento de transportes públicos urbanos 
sobre carris da cidade do Porto. Instalado na 
antiga central termo-eléctrica de Massarelos, 
conta com um espólio de 16 carros eléctricos, 
cinco atrelados e dois carros automóveis de 
apoio.

3 DISCOS

BILLIE HOLIDAY 
Obra completa

Billie Holiday 
é por muitos 
con s ider ada 
a maior can-
tora de jazz de 
todos os tem-
pos. Nasceu 
em Filadélfia 
em Abril de 
1915 e faleceu 

em Nova Iorque em 1959. Começou a can-
tar na década de 30, em diversos clubes de 
Harlem, com a particularidade de não pos-
suir qualquer formação musical. O crítico 
John Hammond fê -la gravar o primeiro disco 
com Benny Goodman. Seguiram -se as “big 
bands” de Artie Shae e Count Basie, sendo 
uma das primeiras negras a cantar com uma 
banda de brancos, numa altura de segrega-
ção social nos EUA. A consagração chegou 
com as orquestras de Duke Ellington, Te-
ddy Wilson e com Louis Amstrong. Só com 
Lester Young gravou, em quatro anos, cerca 
de 50 canções. Apesar do sucesso caiu nas 
drogas nos anos 40, o que lhe degradou a voz 
e a performance musical. Em 1956 e poucos 
antes da sua morte publicou a autobiografia 
“Lady Sing the Blues”, um livro que passou 
para o cinema em 1972, com Diana Ross no 
papel principal.
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BELLE CHASE HOTEL  
FossaNova

L ançado em 
1998, “Fossa-
Nova” foi o pri-
meiro disco da 
banda de Coim-
bra, na altura 
constituída por 
Antoine Pimen-
tel, J.P. Simões, 
Raquel Ralha, 

Filipa, João Baptista, Luís Pedro, Marco, Pe-
dro Renato e Sérgio Costa.
O projecto surgiu em 1995. O nome da 
banda foi inspirado numa passagem do filme 
“Down by Law”, de Jim Jarmush. A notorie-
dade começou a vislumbrar -se no festival de 
Paredes de Coura, o que precedeu o lança-
mento do primeiro disco. O álbum foi ree-
ditado em vinil e num segundo CD com de 
versões de “Telephone Call from Istambul”, 
de Tom Waits, e “Goldfinger”, de John Barry, 
para além de remisturas do próprio grupo, 
dos Arkham Hi -Fi e Alex FX. Em 2000 gra-
varam “La Toilette des Etoiles”, produzido 
por Joe Gore. Além do francês patente no 
título insistem no inglês e em instrumentais 
como “Evil Rock”, mas também em portu-
guês com “São Paulo 451”. 
Estiveram em digressão até Novembro de 
2001 mas pelo meio gravaram as três bandas 
sonoras para as curtas -metragens de Charles 
Bowers. Os membros da banda participaram, 
desde então, em múltiplos projectos e na pre-
paração do seu terceiro disco.

GOTAN PROJECT
Lunático
 

“Lunático” é o 
terceiro álbum 
dos Gotan Pro-
ject. A música 
e o espectáculo 
q u e  a c om -
panham este 
disco de 2006 
conquistam to-
dos os amantes 

do tango, que revêem o “bandoneon” argen-
tino de Piazolla, e faz também as delícias dos 
adeptos da música electrónica mais criativa. 
Em “Lunático” encontramos temas conheci-
dos como “Notas”, “Diferente”, “Celos”, “Mi 
Confésion”, “Tango Canción”, “Criminal”, 
“Arrabal”, “Domingo” ou “Paris, Texas”.
Os Gotan Project formaram-se em Paris em 
1999. O grupo é constituído pelo francês 
Philippe Cohen Solal, o argentino Eduardo 
Makaroff e o suíço Christoph H. Muller. 
Já lá vão dez anos desde o lançamento do 
primeiro single, “Vuelvo Al Sur/El Capita-
lismo Foraneo”, do álbum “La Revancha del 
Tango”.
A música ao estilo do tango contém ele-
mentos que criam um novo estilo, o tango 
electrónico. O álbum conquistou o mundo e 
este surpreendente casamento entre o tango 
e a música electrónica vendeu mais de um 
milhão de cópias e esgotou as lotações em 
palcos por todo o mundo. n

Texto Rui Martins
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MÉDICOS APAIXONADOS 
PELO MAR PARTILHAM 
EXPERIÊNCIAS E AVENTURAS

NAVEGAR NO MAR É UM PRAZER E UM DE-

SAFIO QUE FASCINA MUITOS MÉDICOS-

MARINHEIROS. UNS GOSTAM DE SENTIR A 

EMBARCAÇÃO A DESLIZAR NA ÁGUA, NUM 

SILÊNCIO CALMO E SUAVE; OUTROS SÃO 

ADEPTOS DA VELOCIDADE E DA POTÊNCIA 

PROPORCIONADA PELOS MOTORES. DE UMA 

MANEIRA OU DE OUTRA  TODOS SENTEM A 

ADRENALINA DOS BARCOS, A BRISA E DES-

FRUTAM DAS PAISAGENS MARAVILHOSAS 

DAS PRAIAS, DAS ILHAS, O PÔR-DO-SOL.

Para muitos velejar é mais uma arte do que uma ci-
ência. Para isso usa-se muito o instinto, embora os 
conhecimentos técnicos também sejam necessários e 
ajudem a obter um melhor desempenho do barco.
Herdeiros da odisseia marítima dos antepassados, os 
portugueses continuam a gostar do mar. Por isso não 
foi difícil encontrar médicos que fazem desta activi-
dade um “hobbie” e que aqui partilham as experiên-
cias e as suas aventuras…

Texto Rui Martins

NO ALTO MAR 
DURANTE TRÊS DIAS…

ARNALDO LHAMAS 
AGUENTOU APENDICITE 
AGUDA

Velejar dá imenso prazer. Mas, por vezes, também 
surgem situações que se tornam num verdadeiro 
pesadelo. Arnaldo Lhamas tem uma vasta experi-
ência de mar, com coisas muito boas e outras… de 
arrepiar.

“No regresso da Madeira, uma vez, saímos de Porto 
Santo e rumámos directamente ao continente. Ao 
fim de um dia de viagem fiz o jantar mas não me 
apeteceu comer. Sentia-me enjoado”, conta o uro-
logista do Hospital de Santo António, que navegava 
com o habitual grupo de companheiros, a bordo de 
um Gib Sea 52.
“Tive vómitos durante a noite e uma sensação de 
mau estar. Sentia dores periumbilicais e vi logo que 
deveria ser uma apendicite. De manhã, a dor come-
çou a focalizar-se no lado direito. Aí pensei: isto é 
uma apendicite aguda! E agora? Voltamos para trás?”
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Seguiram-se momentos 
de uma grande inde-
cisão. O raciocínio de 
Arnaldo Lhamas, na al-
tura, foi o seguinte: “Se 
voltar para trás vou per-
der tempo. E depois, em 
Porto Santo não me fa-
zem nada. Vou ser eva-
cuado para o Funchal. 

De barco ou avião. Vou perder mais tempo. Decidi 
arriscar. Vamos continuar!”
Fez uso da experiência profissional e tentou gerir a 
situação o melhor possível: “Comecei a tomar um 
antibiótico que tinha a bordo. Bebia água salgada 
com açúcar para ter um bocado de cloreto de sódio, 
até porque não conseguia comer. Vomitava tudo. 
Fazíamos sete milhas por hora. Rumámos a Cascais 
mas nunca mais chegávamos. Só via Marrocos na 
carta. Isso nem pensar! Assim perdia o controlo da 
situação. Há que passar Gibraltar. Depois logo se vê.”

O tempo passava deva-
gar e a viagem estava a 
ser angustiante. Quando 
finalmente o Gib Sea 52 
chegou ao largo de Cas-
cais, perto da meia-noite, 
Arnaldo Lhamas voltou a 
fazer uma estimativa da si-
tuação: “Em Cascais, vou 
para onde? Para o S. José? 
Mas a esta hora ninguém 
me opera. Põem-me a soro 
toda a noite. Para isso… é 
melhor rumar para Norte. 
Vamos para a Nazaré!”, 
decretou. “Ainda consigo 
chegar ao Porto”.
Quando o veleiro rumava 
à Nazaré telefonou à es-
posa para o ir buscar às 
8h da manhã. “Quando 
chegámos”, continua, “en-
trámos com a maré baixa. 
Acontece que o barco tem 
2,70 metros de calado e… 
ficou encalhado na areia. 

Eu a ver o carro da minha mulher e nós ali parados 
sem poder sair. Só me faltava mais esta!”.
O que vale é que nestas ocasiões aparece sempre 
alguém que dá uma ajuda. “Estavam lá uns indi-
víduos que nos deram a ideia de ir para o porto 
comercial. Com a ajuda dos motores de proa, de um 
lado para o outro, lá conseguimos sair em direcção 
ao porto comercial. Só que lá não tem escadas e tive 
até que trepar por uns pneus. Custou-me imenso!”
Ao fim de três dias que pareciam intermináveis 
regressou de automóvel ao Porto, “meio sentado, 
meio deitado. Por volta do meio-dia estava no Santo 
António pronto para ser operado”. E conclui: “É por 
isso que invejo os navegadores solitários. Acho que 
deveriam fazer uma apendicectomia profiláctica”, 
graceja agora…
Mas as peripécias do mar diluem-se facilmente no 
prazer que a vela de cruzeiro lhe tem proporcio-
nado. “O silêncio do mar, o suave bater da água 
junto ao casco, conduzir um veleiro, são coisas ma-
ravilhosas. É um desafio constante tirar o máximo 
da eficácia do barco e das velas pela acção do vento”, 
sublinha.
O urologista tem uma sociedade com mais três ami-
gos, que compraram o Gib Sea 52, o “Enfant Terri-
ble”. Um barco de cerca de 15 metros que pertencia 
à família D´Orey e que também tem uma história 
curiosa. Estava na Marina de Leixões quando um 
incêndio destruiu uma parte do interior do barco. 
O grupo fez uma proposta e comprou o veleiro. 
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Rapidamente o recupera-
ram e compraram todo o 
material de apoio, que en-
tretanto tinha sido destru-
ído. A partir dessa altura 
passaram a fazer férias no 
Norte de Espanha e no 
Algarve. “O ano passado 
passámos férias na Ilha da 
Culatra. O barco tem três 
quartos, três casas de ba-
nho, uma sala grande e to-
dos os apetrechos para se 
cozinhar. É um excelente 
apoio hoteleiro. Nem pre-
cisámos de marinas. Ficá-
mos numa bonita enseada, 
protegida do vento e, com 
um bote, atravessávamos a 
ria para ir jantar a Olhão”.
Arnaldo Lhamas esteve 
sempre ligado ao mar. “O meu pai pescava em 
Aveiro, na zona da Costa Nova. Nessa altura che-
guei a comprar um “Vaurien” usado, no Clube Naval 
de Leça. Mais tarde vendi-o exactamente à mesma 
pessoa que mo tinha vendido”, conta.
No Inverno o Enfant Terrible costuma ficar “a seco”, 
na Póvoa de Varzim. A vela dá lugar à pesca, ao 
largo de Leixões, num barco que, o ano passado… 
“esteve quase a ir ao fundo”.
Conta o médico que “começámos a sentir o barco 
preso, a perder força. Quando abrimos a tampa do 
motor verificámos que estava tudo cheio de água. 
Tentámos escoá-la com a bomba de fundo mas era 
impossível. Decidimos não desligar o motor a die-
sel porque ele depois nunca mais pegaria. Tirámos 
a água com um balde e verificámos que era um 
problema na mangueira de drenagem da água do 
sistema de refrigeração. São tubos onde circula a 
água salgada, que serpenteia pelo motor para arre-
fecimento e vai para o escape. Conseguimos regres-
sar… a balde! Estávamos a sete milhas, quase a 14 
quilómetros. Mas conseguimos chegar direitos”.
Com a necessidade de tirar a água… a balde, nem 
sentiram as dores nos braços. Só à noite, na cama. 
Passaram uma noite difícil, com dores musculares. 
Mas o objectivo principal estava conseguido. E ficou 
mais uma peripécia para contar.

JÁ ATRAVESSOU O 
ATLÂNTICO SUL EM 2008

HENRIQUE MARTINS NAVEGA 
TODO O ANO

“Acabo de concretizar uma grande ambição e 
sonho da minha vida – a travessia de um grande 
oceano – o Atlântico Sul. O que recebi em troca 
do meu amor e carinho pelo mar foram conheci-
mentos às mãos cheias sobre a gesta de gerações 
de portugueses, que estamparam de maneira ini-
gualável a sua força, sabedoria e capacidade de 
aventura, em terras longínquas nas margens deste 
grande rio-oceano”.

Estas foram as primeiras palavras de Henrique Mar-
tins, à chegada a Salvador da Bahia, no dia 1 de Feve-
reiro de 2008. Frases escritas e enviadas por e-mail 
para a família. O médico, na altura com 75 anos, ter-
minara a travessia do Atlântico Sul, desde a Cidade 
do Cabo, a bordo de um veleiro, o Sea Rose Star. 
Na altura, este cirurgião vascular fazia parte de uma 
tripulação de cinco marinheiros. Mas o que ele mais 
gosta é de navegar sozinho: “Com tripulação só 
quando vou para a Madeira ou Açores. De resto 
navego sempre sozinho”.
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Para isso, Henrique Martins conta com a ajuda de 
um bom equipamento, muito automatizado. O 
barco também ajuda, um HUTTING holandês de 
alumínio, adquirido em 1997, um classe A para 
navegar à volta do Mundo.
Este médico conjuga cuidadosamente a actividade 
profissional com a vela. “Marco a minha agenda 
por semestre. Reúno com a minha secretária e faze-
mos a programação das consultas. Faço uma gestão 
do tempo que me permite ir ao Algarve frequen-
temente. Tenho o barco em Vilamoura e é lá que 
passo uma boa parte do meu tempo”, confidencia.
Henrique Martins divide-
se entre dois amores: a 
medicina e a vela. “Depois 
da formatura no Porto fui 
para a Alemanha com o 
sonho da cirurgia cardio-
vascular. No regresso es-
tive no Hospital de S. João 
durante algum tempo, 
mas agora dirijo uma 
clínica com a ajuda dos 
meus dois filhos”, revela. 
“Ando no mar pelo pra-
zer de velejar”, acrescenta. 
“Comecei em adolescente 
por praticar vela nos Vou-
gas (agora já ninguém 
sabe o que isso é…). Eram 
pequenas embarcações de duas velas da Mocidade 
Portuguesa”, sublinha. Desde essa altura ficou com 
a paixão pelo mar e um sonho: atravessar o Atlân-
tico Sul. A ideia concretizou-se em 2008 e os e-
mails que enviou para a família foram publicados 
pela filha em www.atlanticosulpai.blogspot.com.
“Navegamos no trópico Sul a caminho de Salvador”, 
escreveu no dia 23 de Janeiro de 2008. “A tempe-
ratura da água do mar é de 23 graus. À noite ulti-
mamente volta a estar fresco e nublado, de dia o sol 
faz brilhar um mar de pequena vaga com alguma 
“carneirada”, a que eu costumo chamar de “mar de 
rosas”, acolhedor e de um azul lindo que só existe 
nas grandes profundidades”, acrescentou.
Agora, aos 77 anos, Henrique Martins continua a 
navegar durante todo o ano. Não há paragens no 
Inverno. “Por vezes vou para o Algarve à quinta ou à 
sexta e regresso no domingo”, refere. 

Não gosta de regatas. Prefere a navegação solitária. 
Ou conforme escreveu à chegada a S. Salvador, no 
dia da concretização do sonho:
“Ao viver este momento alto da minha vida, no meio 
do silêncio e relativa solidão, mas não nas condições 
de adversidade dos nossos antepassados, reencon-
trei o meu orgulho de ter crescido e vivido no país 
onde nasci. Esta é a mensagem que quero deixar aos 
meus filhos e ao meu neto. E é também por estes 
motivos que quero transmitir aos meus amigos que, 
face ao que acabo de reportar, nanja de quaisquer 
complexos, o nosso lugar no mundo é estar volta-

dos para o mar, sem voltar 
as costas à Europa; mas do 
mar vem o cheiro de mare-
sia e o desafio permanente 
de aventura do Atlântico 
Sul, um oceano português”. 

NUNO CANTO 
MOREIRA:

VELEJAR 
É PAIXÃO 
RECENTE

Nuno Canto Moreira contra-
ria a ideia clássica de que a 
vela se aprende em criança. 

Começou a velejar já com mais de 30 anos de idade. 
“Foi por causa de uma experiência bem sucedida de 
windsurf numas férias na Martinica”. 

Contagiado pelo prazer de velejar, este neuroradio-
logista portuense foi evoluindo até obter um veleiro 
Beneteau de 40 pés, isto sem perder de vista um 
catamarã pequeno que ainda possui e que testemu-
nha uma fase importante de aprendizagem: “Toda 
a gente deveria começar por fazer vela ligeira antes 
de passar para os barcos de cruzeiro. Aí é que se 
aprende”, sublinha.
A experiência de Nuno Canto Moreira prova que se 
pode começar a praticar vela em adulto: “Velejar é 
um prazer enorme”, revela. “Fundear numa praia e 
ver o pôr-do-sol é uma sensação maravilhosa”.
Encantado por San Vicente do Mar, na península 
galega de O Grove, Nuno Canto Moreira não gosta 



Não faz regatas: “Não é muito o meu género. Percebo 
o gozo que possa dar mas acho que tem um grau de 
agressividade muito grande. Implica maior risco. 
Leva-se o barco aos limites, com bordos muito perto 
de terra e das rochas. Eu prefiro velejar de forma 
mais tranquila”, justifica.
Também nunca se sentiu seduzido pelos barcos 
a motor: “O mar deve ser usufruído em silêncio. 
A motor só mesmo para quem gosta de andar de-
pressa. A vela implica trabalho e implica ter conhe-
cimentos de mar, dos ângulos do vento, do barco, 
da meteorologia. Enfim, obriga a ser marinheiro. 
Navegar a motor já não é bem assim”.
O Beneteau chama-se “Canto”, nome escolhido por 
três razões: “Porque é o meu canto, porque gosto de 
música… e porque é o meu nome”, conclui.
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de marinas. E explica porquê de uma forma 
muito directa: “Primeiro porque costuma 
haver muita gente nas marinas e isso não 
permite o isolamento de que tanto gosto; 
como há muita gente há mais acidentes e 
como tenho um barco de 40 pés (perto de 
12 metros), prefiro ficar longe de sarilhos; 
por fim acho que o mundo fora das marinas 
é muito melhor, mais pacífico, mais calmo, 
de verdadeiro contacto com a natureza. 
Chego a estar 15 dias sem entrar num porto. Vou 
fundeando nas praias. O barco está preparado para 
ser auto-suficiente”.
Veleja normalmente acompanhado pela esposa “que 
é uma marinheira de grande qualidade. Quando é 
preciso ir ao topo do mastro é ela que vai. Não eu. A 
minha mulher é que faz as acrobacias”, graceja.
Nunca apanhou grandes sustos no mar. Lembra-
se apenas de uma passagem das Canárias para a 
Madeira. “Estavam 40 nós de vento, 6 metros de 
mar. Como não tinha experiência aquilo meteu-me 
um bocado de confusão. De resto acho que é difícil 
haver acidentes, desde que uma pessoa se previna e 
cumpra as regras de segurança. Hoje em dia, com os 
instrumentos que existem, só mesmo se uma pes-
soa facilitar. Mas penso que a maioria das pessoas 
tem juízo”.

CARTAS DE 
MARINHEIRO

Há vários tipos de licença para navegar, 
que dependem essencialmente das ca-
racterísticas do barco, da navegação e do 
motor. As cartas de principiante (8 anos) 
servem para embarcações até 5 m, de dia, 
até uma milha da baixa-mar, para motores 
de 6 hp; há várias cartas de marinheiro 
(consoante a idade), que permitem fazer 
navegação diurna, até 3 milhas da costa 
e motores com um máximo de 60 hp; a 
carta de patrão local já permite navegação 
até 5 milhas da costa (10 de um porto de 
abrigo), nocturna (à vista da costa) e sem 
limite de motorização; a carta de patrão 
de costa serve para navegação livre até 25 
milhas da costa e a carta de patrão de alto 
mar não tem qualquer limite.



RICARDO 
CAMPOS COSTA:

“BARCO 
A MOTOR 
NÃO DÁ TANTO 
TRABALHO…”

O mar é uma paixão que une os marinheiros 
mas o tipo de barcos e o espírito de navegação 
pode separá-los. Ricardo Campos Costa até 
começou nas regatas de vela ligeira mas depois 
passou “para o outro lado”, para as embarca-
ções a motor. 

“Os veleiros dão muito trabalho e precisam de uma 
tripulação que saiba mesmo velejar. Já num barco 
a motor posso ir só com a minha mulher para o 
Algarve, sem problemas. Depois o veleiro precisa 
de tempo. São filosofias muito diferentes. É preciso 
limpar as velas, os cabos, os molinetes… Dá muito 
trabalho. Eu percebo que se goste do silêncio mas os 
barcos a motor modernos já não fazem a barulheira 
que faziam dantes”.

O neuroradiologista portuense 
diz ainda que “a prova disso é que 
quando se sai de uma marina para 
fundear numa praia, como nas ilhas 
Cies em Bayona, por exemplo, os 
veleiros deslocam-se sem usar as ve-
las, por causa do trabalho que aquilo 
dá. Acabam por desfrutar apenas do 
motor, tal como nós”.
Ricardo Campos Costa possui um 
barco que se encontra em Palma de 
Maiorca, que até tem dois bons mo-
tores. “Ter barco é uma atitude na 
vida. É apaixonante ir a uma feira de 
barcos. Imagina-se um cenário de 
1001 noites. Mas é preciso atitude 

e postura para se ter uma embarcação. Para quem 
gostar, o preço não é um sacrifício”. 
Com um percurso de vida ligado ao mar, cresceu a 
ver o pai fazer pesca submarina na zona das Caxi-
nas. Cedo se dedicou ao mergulho “no tempo em 
que ainda nem sequer havia fatos”. Iniciou-se na 
vela ainda no tempo da Mocidade Portuguesa, nos 
barcos que na altura se chamavam “lusitos”. Chegou 
a comprar depois um “Vaurien”, antes de aderir à 
moda do windsurf. O pai comprou um barco a mo-
tor e foi nesta altura que se sentiu definitivamente 
atraído “pelo balouçar e o estado de semi-ponde-
rabilidade” proporcionado pelos barcos a motor. 
“Hoje passo as minhas férias no mar. Comecei por 
comprar um barco para andar no rio, depois fui 
evoluindo e comprei outros barcos que levei para 
S. Xenxo, Algarve e agora Palma de Maiorca”, onde 
se encontra o “Miura”, nome de uma raça de touros 
que provém do Lamborghini, o carro dos sonhos 
de infância.
No meio do prazer de navegar e passar férias a bordo 
de um barco, também já lhe aconteceram algumas 
peripécias. “Um dia, no Algarve, fomos almoçar à 
marina de Vilamoura. Foi um almoço que durou até 
às tantas. Quando regressamos ao barco… ele pura 
e simplesmente tinha desaparecido. 
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Pelos vistos o ferro 
soltou-se e o barco 
foi sozinho para o 
mar. Foi uma sensa-
ção incrível chegar 
ao sítio… e não ver 
o barco! Fomos pro-
curá-lo e lá o encon-
trámos, à deriva, no 
mar”.
R icardo Campos 
Costa tem uma foto-
grafia de um episódio 
que lhe traz recor-
dações de Ibiza. “Lá 
é complicado arran-
jar lugar. À entrada 

existe uma baía grande onde é proibido fundear. Há 
até várias bóias a avisar isso mesmo. Acontece que o 
meu ferro encravou. Não podia ir para terra porque 
estava tudo cheio. Fundear também não podia… 
por isso lancei um cabo e passei a noite agarrado a 
uma bóia… que dizia proibido fundear! Eram seis 
da manhã quando me apareceu a polícia marítima. 
Lá expliquei a situação e a coisa resolveu-se. Para a 
posteridade ficou a fotografia do episódio, com o 
meu barco agarrado a uma bóia que diz proibido 
fundear”.
O neuroradiologista passa pelo menos duas sema-
nas seguidas de férias no barco. E, depois de lá estar, 
sai pouco. “Andar 15 dias descalço é uma sensação 
incrível. É uma vida relaxante, saborosa. É bom não 
ter preocupações com aquilo que se vai vestir”.
Já agora, aqui fica o registo de um dia típico a bordo 
do Miura, relatado na primeira pessoa: “Quando 
se acorda pela manhã, toma-se o pequeno almoço 
ou então vamos logo para o banho, ali no mar; de-
pois jogamos umas cartas com os amigos e, rapida-
mente, chega a hora do almoço, que normalmente é 
uma coisa agradável, onde não falta um champanhe 
fresquinho; a seguir vem a hora da sesta; depois 

ALGUNS TERMOS NÁUTICOS

Se um dia entrar num veleiro vai ficar com a 
sensação que chegou a outro planeta: “Folga a 
escota da genoa… É preciso rizar a vela grande. 
Vamos arribar…” Há uma linguagem própria 
que precisa de tempo para ser assimilada. Mas, 
se gostar da experiência, não se preocupe. Com 
o tempo vai aprender todos os termos técnicos 
de uma actividade apaixonante. Depois tam-
bém já poderá falar em “marinhês”. Ficam aqui 
apenas alguns exemplos: 

adriça (cabo para içar as velas e as bandeiras); 
arribar (afastar a proa do vento); bombordo 
(lado esquerdo do barco); brandais (cabos de 
aço que sustentam o mastro no sentido da borda 
do barco); cabos (cordas); calado (altura entre 
a linha de água até uma linha horizontal que 
passa pela quilha); cambar (virar de bordo com 
o vento pela popa); croque (haste com gancho 
curvo para auxiliar nas manobras de atracação 
ou resgate de bóias); escota (cabo fixo à vela 
para a sua manobra); estais (cabos de aço que 
sustentam o mastro no sentido proa a popa); 
estibordo (lado direito do barco); ferro (para 
fundear, o mesmo que âncora); genoa (vela de 
proa); lais de guia (nó muito utilizado, dado com 
destreza e que nunca recorre, muito comum na 
amarração de bóias); orçar (aproximar a proa do 
vento); patilhão (acrescento aplicado na quilha 
para aumentar a estabilidade e a resistência ao 
abatimento numa embarcação à vela); rizar (re-
duzir o pano das velas, quando o vento é muito 
forte); spi (vela de balão); través (cada um dos 
lados da embarcação); unha (extremo da pata 
do ferro); vela grande (maior vela da embarca-
ção, envergada no mastro grande). 

vê-se um pouco de televisão 
ou um filme ou apreciamos 
um livro, antes de dar um mer-
gulho e ir a uma praia tomar 
um aperitivo; regressamos ao 
barco, tomamos um banho e 
preparamo-nos para o jantar. 
Trata-se de um monótono ciclo 
comer, beber, dormir, ler… Ra-
ramente vou a terra. Quando 
entro no barco entro noutra 
onda”, confidencia.

MÁRIO REIS

CONHECEU 
O MAR 
NAS TRAINEIRAS
DO PAI

“Sou de Matosinhos”, diz Mário Reis com orgulho. 
Este “ser” matosinhense é aqui um cartão de visita 
importante: “Sempre tive ligação com o mar”, ex-
plica o urologista para acrescentar: “O meu pai teve 
traineiras ali na zona de Cortegaça. Ele era de lá e 
isso também me chamou para o mar”, confidencia.

Mas foi no rio que se desenvolveu a paixão pelos 
barcos. A bordo de um zebro a subir o Douro. “Foi 
uma viagem que me marcou imenso. O Douro é 
muito bonito”.
Este antigo director do Serviço de Urologia do Hos-
pital de S. João já teve depois um barco de 4,15 m. 
Agora tem… saudades. “No Algarve levávamos as 
coisas no barco para os piqueniques nas praias. 
Também me lembro de nadar no alto mar. É uma 
sensação muito agradável e misteriosa, ao mesmo 
tempo. Quando se olha para baixo vê-se tudo muito 
escuro…”
Nunca apanhou nenhum susto até porque sem-
pre foi muito prudente. “Tinha muito medo que 
alguma coisa corresse mal. Por isso tinha muito 
cuidado. Por exemplo: tinha sempre muito receio 
que me acabasse a gasolina. Por isso andava com 
dois depósitos”.
Hoje em dia já não pode usar o barco que tanto pra-
zer lhe deu e onde aprendeu a fazer jet-ski: “Queria 
trazê-lo para as barragens mas é muito complicado 
ao nível das licenças por causa do motor de óleo, 
que não se pode usar”.
Já teve a experiência de navegar a bordo de um ve-
leiro de um colega no Algarve. “Recordo-me da na-
vegação silenciosa. Apenas se ouvia o som do vento 
no velame. Foi uma experiência fantástica”. n



INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

1. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA
1. O Conselho Regional do Norte (CRN) tomou conhe-
cimento do Parecer do Conselho Nacional de Ética e 
Deontologia Médicas sobre atestados médicos passados 
por médicos a si próprios, o qual se transcreve como 
documento 1.

2. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS

1. O CRN tomou conhecimento do estudo da Direcção 
Geral do Ensino Superior intitulado «Concretização do 
Processo de Bolonha – Grandes Números», o qual se 
encontra disponível em www.dges.mctes.pt.

3. CARREIRAS MÉDICAS

1. O CRN tomou conhecimento da exposição enviada 
por dois colegas de Coimbra à Ministra da Saúde, Presi-
dente da OM, Secções Regionais da OM, FNAM e SIM 
sobre a questão do vínculo laboral precário prolongado 
de médicos especialistas em diversos hospitais do SNS. 
A referida exposição é transcrita como documento 2, 
no qual consta também o Parecer da consultora jurídica 
da SRNOM sobre a mesma matéria.

4. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1. O CRN tomou conhecimento do Despacho n.º 
14/2009 do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
sobre o Registo de Saúde Electrónico e já tomou posição 
pública sobre a referida matéria através de entrevista 
dada pelo colega Miguel Guimarães à televisão Porto 
Canal (ver resumo da entrevista no site da SRNOM).

5. POLÍTICA DO MEDICAMENTO

1. O CRN recebeu da ARS Norte ofício em que expres-
samente se agradece (citação) «a colaboração do Sr. 
Prof. Doutor Manuel Joaquim Lopes Vaz da Silva, como 

elemento representante da Ordem dos Médicos na Co-
missão de Farmácia e Terapêutica da Região Norte (CF-
TRN)» e em que se destaca ainda «a sua experiência, 
conhecimentos e disponibilidade são uma mais valia 
para a realização das actividades que temos vindo a 
realizar e continuaremos a desenvolver no âmbito da 
CFTRN desta Administração Regional». O CRN deu 
conhecimento deste ofício ao Prof. Doutor Manuel Vaz 
da Silva, manifestando-lhe também o seu agradeci-
mento pela elevada qualidade do trabalho desenvolvido 
e disponibilidade demonstradas.

6. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS

A – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. A SRNOM estabeleceu com a Universidade do Porto 
um Protocolo de colaboração definindo condições es-
peciais para a utilização das instalações do Centro de 
Cultura e Congressos da SRNOM (ver página 75).

B – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. Foi doada à SRNOM pelo colega Pedro Benjamim 
Sá Lemos Amaral de Carvalho uma colecção de livros 
sobre diversas matérias médicas, livros antigos que 
pertenceram a sucessivas gerações da família Antunes 
Lemos. O CRN manifestou a sua gratidão pela atitude 
do colega e destaca o seu valioso contributo para o 
enriquecimento da futura Biblioteca da SRNOM. Da 
mesma forma, as ofertas de livros feitas pelo Prof. Dou-
tor Armando Moreno, Prof. Doutor Bicha Castelo e Dr. 
Fernando Reis Lima contribuem de forma inequívoca 
para aquele objectivo. 
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ATESTADOS MÉDICOS PASSADOS POR MÉDICOS 
A SI PRÓPRIOS

DOCUMENTO 1

PARECER DO CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA E DEONTOLOGIA MÉDICAS

Parecer 22/2009 CNEDM
Indaga o CNE sobre a legitimidade do médico passar 
um atestado a si próprio.
No actual Código Deontológico, o Capítulo XIII, artigos 
98 e 99, regulam a emissão de atestados, não havendo 
no seu articulado qualquer impedimento à prática de 
um médico emitir um atestado a si próprio. Devendo, 
no entanto, acentuar-se a necessidade de existir no ar-
quivo desse médico, em suporte apropriado, uma refe-
rência à entidade nosológica que justificou o referido 
atestado (art.º 99), uma prática algo insólita neste con-
texto e pouco usual.
Por outro lado, é nosso entender que a emissão de um 
atestado não configura um acto de perícia médica, pois 
segundo o art.º 120, são incompatíveis as funções de 
médico assistente (o que passa atestados) e a de médico 

VÍNCULO LABORAL PRECÁRIO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

DOCUMENTO 2
(3 Dez 2009)

EXPOSIÇÃO DE COLEGAS DE COIMBRA
Exma. Senhora Ministra da Saúde, Exmo. Senhor Pre-
sidente da Ordem dos Médicos, Exmos. Senhores Pre-
sidentes das Secções Regionais Norte, Centro e Sul da 
Ordem dos Médicos, Exmo. Senhor Presidente da Fede-
ração Nacional dos Médicos, Exmo. Senhor Presidente 
do Sindicato Independente dos Médicos

ASSUNTO: Vínculo laboral precário prolongado de mé-
dicos especialistas em diversos hospitais do Sistema 
Nacional de Saúde/ Diplomas das Carreiras Médicas

Médicos Especialistas de diferentes áreas médicas, 
abaixo assinados, vimos por este meio dar conhecimento 
a Vossa Excelência da nossa profunda preocupação em 
relação aos vínculos precários de centenas de médicos 
hospitalares que se têm perpetuado ao longo dos anos:
1 – Todos nós fomos detentores, durante anos, de con-
tratos administrativos de provimento celebrados ao 
abrigo da alínea a) do n.°1 do artigo 9.° do Decreto-lei 
n.º 112/98 de 24 Abril.
2 – De acordo com o n.° 1 do artigo 91 da Lei 12-A/2008 
os trabalhadores titulares daquela modalidade de con-
trato devem transitar “em conformidade com a natu-
reza das funções exercidas e com a previsível duração 
de contrato. (...)
c) para a modalidade de contrato por tempo indetermi-
nado em período experimental
d) para a modalidade de contrato a termo resolutivo 
certo ou incerto”
3 – Nos termos do n.° 2 da mesma norma “no período 
experimental é imputado o tempo decorrido em con-
trato administrativo de provimento”.
4 – Com efeito, para que seja aposto termo incerto ao 
contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), é 
necessário que a situação concreta dos ora exponentes 
se encontre prevista no art. 93.°, a) a d), e f) a l), do Re-
gime CTFP.
5 – Ora, os exponentes não se encontram, manifesta-
mente, em nenhuma destas situações.
6 – Antes pelo contrário, os sucessivos contratos cele-
brados e as sucessivas renovações demonstram, inequi-
vocamente, que a situação laboral em que persistem os 
ora exponentes permanece perfeitamente estabilizada, 

não se encontrando a substituir qualquer outro colega 
ausente, ou a realizar qualquer actividade ou tarefa 
temporariamente limitada.
7 – Só o contrato de trabalho de duração indetermi-
nada faz sentido quando está em causa o exercício de 
uma função predominantemente técnica, destinada à 
satisfação de necessidades próprias e permanentes dos 
serviços.
8 – Ora, apesar de os médicos exercerem funções de 
natureza não transitória nos respectivos hospitais, os 
seus contratos administrativos de provimento (CAP) 
foram transitados para contrato a termo resolutivo in-
certo (CTRI).
9 – Apesar de alguns médicos já terem celebrado con-
trato individual de trabalho (CIT), outros mantêm re-
serva na assinatura deste contrato já que não é claro, 
na nova lei das Carreiras Médicas, que o tempo em 
que exerceram actividade como médico especialista na 
Função Pública em contrato administrativo de provi-
mento ou em contrato a termo resolutivo incerto lhes 
seja devidamente contado para fins de progressão na 
carreira.
10 – Com a promulgação dos diplomas das carreiras 
médicas que tem, como principal objectivo, alargar a 
aplicação das Carreiras Médicas a todos os médicos, 
independentemente do regime jurídico dos estabeleci-
mentos públicos de saúde em que trabalhem, verifica-se 
que a lei é equívoca/omissa no que concerne à contagem 
de tempo dos especialista em CAP e/ou em CTRI.
11 – O Decreto-lei n.°112/98 de 24 Abril, no seu texto, 
prevê contagem do tempo para efeitos de progressão na 
carreira aquando do provimento no quadro de Especia-
listas que, até aí, estavam em contrato administrativo 
de provimento. Nesta nova figura (CIT) a contagem dos 
anos de actividade como Especialista Hospitalar quer 
em CAP quer em CTRI não é contemplada.
12 – É necessário não esquecer que as vagas de carência 
(CAP) foram criadas para suprir necessidades de muitas 
Valências médicas carenciadas em diversas Institui-
ções, enquanto se aguardava abertura e concurso para 
provimento. Em muitas Instituições e Especialidades a 
abertura de concursos nunca aconteceu, apesar de as 

perito (nomeado institucionalmente para a função), pelo 
que as incompatibilidades do médico perito, descritas 
neste mesmo art.º 120, não se aplicam a este caso.
Assim, é nosso parecer que a prática de emitir um 
auto-atestado, que se prevê venha a ser uma ocorrência 
excepcional e evitável sempre que possível, não fere 
nenhum preceito ético ou deontológico e evitará a si-
tuação despropositada e constrangedora de sermos for-
çados a consultar um colega que nunca tenha actuado 
como nosso médico assistente, para que este ateste uma 
situação de doença de diagnóstico e terapêutica óbvia 
para o próprio.

Resolução aprovada na Reunião do CNEDM de 17/06/2009.

Dr. Pedro Ponce
Coordenador CNEDM



INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL72

necessidades que levaram à criação das referidas vagas 
se manterem ou terem mesmo aumentado. O facto é 
que as vagas carenciadas foram sendo sucessivamente 
renovadas e subitamente extintas, por uma Lei que pre-
tende conduzir os médicos à celebração de um contrato 
individual de trabalho, esquecendo todo o seu percurso 
anterior como especialista.
13 – É bom lembrar que o Departamento de Moderni-
zação e Recursos da Saúde, preocupado com a situação 
de injustiça/desigualdade destes médicos em relação 
aos seus pares, com percurso profissional idêntico, fez 
sair uma Circular Normativa (Circular Normativa n.° 
3 de 9 de Fevereiro de 2005) onde alerta para esta si-
tuação. Esta Circular permitia aos Especialistas, em 
vaga de carência e com contrato administrativo de 
provimento, concorrerem a grau de consultor desde 
que preenchessem todos os requisitos (excepto não 
estarem providos porque não lhes tinha sido facultada 
essa possibilidade). Não obstante, foi-lhes recentemente 
comunicada a exclusão deste concurso fundamentada 
pela não apresentação de documento comprovativo de 
Suficiência Curricular, solicitado pelos candidatos em 
tempo útil e sem resposta pela Entidade Competente - 
Departamento de Modernização e Recursos da Saúde.
14 – Perante o exposto, preocupa-nos que no recente 
Acordo colectivo da carreira especial médica (acordo 
colectivo de trabalho n.° 2/2009) não seja acautelada a 
contagem de Tempo de Serviço, para efeitos de Carreira, 
destes médicos que durante anos exerceram a sua Espe-
cialidade Hospitalar em pleno, apesar do vínculo labo-
ral precário prolongado (alguns há cerca de 12 anos)!

Assim, vimos por este meio alertar para esta situação 
que se nos afigura de grande injustiça e requerer a Vossa 
Ex.ª a criação de enquadramento legal que permita aos 

Parecer da Consultora Jurídica da SRNOM

ASSUNTO: Vínculo Laboral Precário

Como decorre do requerimento em anexo, os médicos dirigem-
se a várias entidades, incluindo o Ministério da Saúde.
Toda a exposição está devidamente fundamentada e, de resto, 
concordamos com o seu teor.
De salientar que a desigualdade criada pelos mais recentes di-
plomas legislativos, incluindo o Acordo Colectivo de Carreiras 
2/2009 e a revogação do DL 112/98 sempre nos mereceu as 
maiores críticas.
A situação só será resolvida, e como de resto referem os MédiA situação só será resolvida, e como de resto referem os MédiA -
cos, pela publicação de Lei ou/e pela intervenção dos tribunais 
administrativos e fiscais.
Deste modo, apenas podemos manifestar a nossa concordância 
com o teor do Requerimento.

Porto, 2010/01/20
Dra. Inês Folhadela

abaixo assinados optar por transitar para um contrato 
em funções públicas, por tempo indeterminado, pres-
cindindo de período experimental, visto todos exerce-
rem funções como Especialistas há mais de 3 anos, ou 
optar pela celebração de contratos individuais que con-
templem a contagem de tempo de serviço anterior (em 
CAP e em CTRI), para efeitos de progressão na carreira. 
Tal opção deverá ser feita de comum acordo, tendo em 
conta os interesses das respectivas instituições, mas 
salvaguardando, também, o interesse dos exponentes 
que se consideram já sobejamente lesados.

Os melhores cumprimentos,

Maria Isabel Paiva Carrapatoso
Médica Especialista em Imunoalergologia 

Pedro Nuno Abrantes Amaro
Médico Especialista em Gastroenterologia

Exmos. Senhores

Venho por este meio apresentar-vos um novo projecto 
científico: o 1º MGF.net Talks.
Desde Fevereiro de 2007 que tenho vindo a 
desenvolver o portal MGFamiliar.net (www.
mgfamiliar.net), um portal dedicado aos médicos de 
família e também à divulgação de informação sobre 
saúde para o público em geral. Dado o interesse que 
os temas versados pelo portal têm vindo a suscitar 
junto dos médicos, tornou-se pertinente avançar com 
um novo evento científico.

O MGF.net Talks tem como objectivo:

novas tecnologias de informação e comunicação na 
prática clínica.

que vá ao encontro das necessidades dos médicos.

tecnologias de informação e comunicação na 
relação entre o médico e o paciente.

capacitação dos indivíduos através das novas 
tecnologias de informação e comunicação (por 
exemplo, através das redes sociais, e-Health, etc).

Deseja-se que este evento se torne numa referência 

a esta temática. Desenhou-se um evento jovial, 
interactivo e com grande sentido prático.
Esperando merecer a Vossa melhor atenção em 
relação a esta iniciativa, despeço-me de V. Exas. com 
os meus melhores cumprimentos,

Carlos Martins
Webmaster MGFamiliar.net
Médico de Família, Centro de Saúde S. João
Assistente Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

SEXTA, 28/05/2010

09h00-12h00 Workshop 1 - 
Informática básica para médicos  
Formador: Carlos Martins, Médico 
de Família.

14h00-17h00 Workshop 
2 - Aplicação de TICs na prática 
clínica
Formador: Carlos Martins, Médico 
de Família.

17h00-20h00 Workshop 
3 - Ferramentas do SAM: treino 
prático
Formadora: Isabel Ribeiro, Médica 
de Família.

SÁBADO, 29/05/2010

9h15 - Redes Sociais: que 
impacto no conhecimento, que 
utilidade na medicina?
Alexandre Gouveia, Médico de 
Família.

9h45 - A fácil, a difícil e a 
impossível de encontrar: a 
internet e o acesso à informação 
e à documentação de saúde
Manuel Montenegro, Bibliotecário.

PROGRAMA (RESUMO)

11h15 -  Informática médica: 
oportunidades de formação e 
investigação para médicos de 
família
Prof. Dr. Altamiro da Costa Pereira, 
Professor Universitário

11h45 - Um episódio, dois 
episódios, três episódios... A 
história clínica no tio SAM
Ângela Teixeira, Médica de Família

14h45 - Registo clínico electrónico, 
codificação e investigação
Jaime Correia de Sousa, Médico de 
Família

15h15 - E-Counselling: Old wine in 
new bottles
John Yaphe, Médico de Família

16h15 - Conhecimento na palma 
da mão - PDAs na prática clínica
Carlos Martins, Médico de Família

16h45 - Do papel ao computador 
– a mudança obrigatória!?...  
Dificuldades, Exigências, e 
Benefícios
José Luís Biscaia, Médico de Família

17h30 - Free Talks

admédic+WWW.MGFAMILIAR.NET
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ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
13 Jan Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna
14 Jan 1.ª Reunião Luso-Ibérica 
de Tirosinemia Tipo 1 (Sociedade 
Portuguesa de Doenças 
Metabólicas)
21 Jan Associação Portuguesa de 
Osteoporose
22 e 23 Jan 3.º Curso Médico-
Cirúrgico em Neurociências
29 Jan Reunião Inter-Hospitalar 
do Norte
31 Jan Jantar do torneio “Um 
lugar para o Joãozinho”, de 
angariações de fundos para o 
novo Hospital Pediátrico
02 Fev Reunião da FORNOP
05 e 06  Fev II Jornadas de 
Pediatria – Instituto CUF
08 Fev Reunião com Escritores 
Médicos Portugueses e Brasileiros 
09 Fev Conferência de Imprensa
12 Fev IBMC – Harvard Medical 
School-pt
15 Fev Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna 
17 Fev Reunião de 
Coordenadores das USFS – 
Região Norte
24 e 25 Fev II Encontro Nacional 
das USF
26 Fev Reunião Inter-Hospitalar 
do Norte
26 Fev Reunião para Médicos de 
Oftalmologia
12 e 13 Mar 8.ª Reunião do 
Grupo de Trabalho de Doença 
Inflamatória Intestinal da 
ESPGHAN
13 Mar 2.º Encontro de Doentes 
de Leucemia
17 Mar Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna
18 a 20 Mar III Congresso 
Nacional da Sociedade 
Portuguesa de Patologia da 
Coluna
23 Mar Debate “Consequências 
do Adiamento de Grandes Obras 
Públicas”
25 Mar Assembleia-geral da 
Associação Portuguesa de 
Cirurgia Ambulatória 

25 Mar Assembleia-geral e 
Eleitoral da Sociedade Portuguesa 
de Doenças Metabólicas 
25 Mar Reunião da Associação 
Portuguesa de Asmáticos 
26 Mar Reunião Inter-Hospitalar 
do Norte
07 a 10 Abr 8.º Simpósio da 
Fundação BIAL “Aquém e Além 
do Cérebro”
07 Abr Reunião de Hipertensão

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM
13 Jan Prémio Corino de 
Andrade
14 Jan Reunião de trabalho da 
Comissão de Actividades e de 
Cultura e Lazer
15 Jan Plenário dos Conselhos 
Regionais
08 a 12 Fev Júri de Avaliação 
Final do Internato Médico de 
Medicina Geral e Familiar – 
Zona Norte 
19 Fev Exames do Colégio da 
Especialidade de Oftalmologia 
26 e 27 Fev 2.ª Edição do Curso 
de Direito da Medicina
27 Fev Conselho Nacional do 
Médico Interno
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 Mar 
2.ª Edição do Curso de Direito da 
Medicina
06 Mar Curso de Formação 
– Ordem dos Médicos / 
Universidade Fernando Pessoa

18 Mar Reunião de Médicos 
26 Mar Jantar e Debate de 
Encerramento do Curso de 
Direito da Medicina
14 Abr Apresentação de 
Candidatura a Bastonária – 
Dr.ª Isabel Caixeiro

ACTIVIDADES DE CULTURA 
E LAZER

Exposições:
09 Jan Sarau das Janeiras e 
Encerramento da Exposição de 
Presépios do Mundo
19, 24, 26, 27 Fev Quinzena 
Literária
01 a 15 Mar Exposição de 
Fotografia de João António Pinto 
de Sousa
13 a 30 Mar Exposição de 
Pintura e Escultura de José 
Miguel Barroso 
16 a 28 Mar Exposição de 
Pintura de Gisela Silva e Rui 
Santos

Outros Eventos:
10, 17, 24, 31 Jan Danças de 
Salão 
07, 14, 21, 28 Fev Danças de 
Salão 
07, 14, 21, 28 Mar Danças de 
Salão 

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

Quatro sessões marcaram a 
primeira edição da «Quinzena 
Literária» que decorreu durante 
o mês de Fevereiro no Centro 
de Cultura e Congressos. Um 
projecto cultural diferente do 
habitual e que reuniu diversas 
figuras para falar de vários 
temas da literatura.

Paulo Samuel

Maria Helena da Rocha Pereira Manuel Quintas

Io Appolloni

AGENDA



VAVAV I ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS
16 Abr Curso “Basic Genetics for 16 Abr Curso “Basic Genetics for 16 Abr
Art Practitioners”
16 e 17 Abr 6.ª Reunião 16 e 17 Abr 6.ª Reunião 16 e 17 Abr
Multidisciplinar da Consulta de 
Hipertensão do H. S. João 
28 Abr Reunião da Comissão 28 Abr Reunião da Comissão 28 Abr
Organizadora do 17.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna 
29 Abr 7.º Curso de Pós-29 Abr 7.º Curso de Pós-29 Abr
graduado de Actualização – A 
Medicina Baseada na Evidência 
30 Abr Reunião Inter-Hospitalar 30 Abr Reunião Inter-Hospitalar 30 Abr
do Norte 
11, 25 Mai 7.º Curso de Pós-
graduado de Actualização – A 
Medicina Baseada na Evidência 
21 Mai Reunião da Comissão 
Organizadora do 17:º Congresso 
Nacional de Medicina Interna 
21 e 22 Mai I Curso de Genética 
Humana para Médicos Internos 
do H. S. João
27 e 28 Mai Reunião da 
Sociedade Portuguesa de Doenças 
Metabólicas 
28 e 29 de Mai
1.º MGFnet.Talks – “Uso 
das Novas Tecnologias em 
Comunicação na Prática Clínica”
28 Mai Reunião Inter-Hospitalar 
do Norte 
04 Jun Reunião “Curso de 
Introdução ao Transporte de 
Crianças no Automóvel”
07, 17, 30 Jun 7.º Curso de Pós-
graduado de Actualização – A 
Medicina Baseada na Evidência 

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
15 Mai Homenagem aos 
Fundadores da Casa do Médico
18 Jun Dia do Médico 
21 a 23 Jun XV Congresso 
Nacional de Medicina e VI 
Congresso Nacional do Médico 
Interno 

ACTIVIDADES DE CULTURA 
E LAZER

Exposições:
01 a 29 Abr Exposição de 01 a 29 Abr Exposição de 01 a 29 Abr
Pintura e Escultura de Santos 
Carvalho
01 a 29 Mai Exposição Arte 
Médica 
01 a 12 de Jun Exposição de 
Arte Fotográfica 

Outros Eventos:
11, 18, 25 Abr Danças de 11, 18, 25 Abr Danças de 11, 18, 25 Abr
Salão 
02, 09, 18, 13, 30 Mai
Danças de Salão 
26 de Mai Workshop de 
Fotografia
06, 13, 20, 27 Jun Danças de 
Salão

4 de Junho 2010
18h00 Exposição Fotográfica

Dr. Heliodoro Sanguessuga
“O Alentejo”

            › Concurso de Fotografia*: 
Tema Livre. Exposição de 
fotografias seleccionadas

21h00 Conferência
“Viagem pela História da 
Fotografia”

           › Anúncio dos Vencedores do 
Concurso e entrega dos Prémios

Exposição patente de 4 a 20 de Junho 
Local: Hospital N. S. do Rosário, EPE

Av. Movimento das Forças Av. Movimento das Forças A Armadas – Barreiro

INFORMAÇÕES: 

' 265 546 830 ou omse@omsul.pt

*Para concorrer: Consultar o Regulamento 
do Concurso de Fotografia no Site da OM 
ou dos Conselhos Regionais.
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Ordem dos Médicos
DISTRITO MÉDICO DE SETÚBAL

SOPEAM
A SOPEAM (Sociedade Portuguesa de 
Escritores e Artistas Médicos) vai realizar mais 
uma das suas jornadas anuais  de  Primavera, 
na Região de Lamego, entre os dias 16 a 18 de 
Abril deste ano.

A organização das mesmas está a cargo 
do Dr. André Freire, distinto associado da 
SOPEAM, que na zona reside e exerce a 
profissão.

O encontro constará  de várias viagens pela 
região, contacto com autoridades, com  os 
locais mais significativos da cidade e das 
redondezas, nomeadamente Peso da Régua, 
Tarouca, São João de Tarouca e o vale do Rio 
Douro, sessões culturais, e outros eventos.

A SOPEAM é uma associação  de Médicos 
Escritores e Artistas de reconhecido mérito. 
e à qual podem aderir todos os médicos 
escritores e artistas  Portugueses, uma vez 
ponderado o respectivo currículo. 

Foi fundada em 1969 por médicos escritores 
e artistas Ilustres, dos quais destacamos 
Fernando Namora, Barahona Fernandes e 
Taborda de Vasconcelos, este recentemente 
falecido e, à época da fundação, o mais novo 
elemento dos corpos directivos. 

A Sociedade articula-se com associações 
ou mesmo médicos independentes dos 
restantes países lusófonos, constituindo 
a UMEAL (União de Médicos Escritores e 

Artistas Lusófonos) 
que vem reunindo de 
dois em dois anos alternada-
mente em Portugal e 
no Brasil, alternando também a presidência e 
vice-presidência da mesma entre médicos dos 
dois países.

Além de todas as demais actividades, a 
SOPEAM organiza, anualmente uma sessão 
de Primavera e outra de Outono, ao longo de 
todo o país.

Luis Lourenço
Presidente da SOPEAM

rtistas Lusófonos) 
que vem reunindo de 
dois em dois anos alternada-

 Jornadas de Primavera’ 2010
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ALOJAMENTO/HABITAÇÃO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM

O Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do 
Norte da OM tem disponíveis apartamentos para ocupação, 
nos termos do regulamento “Alojamento Precário e/ou 
Habitação Vitalícia”.

Cada apartamento é constituído por sala, quarto, quarto de 
banho, kitchnette, arrumos na cave e lugar de garagem. Todos 
estão devidamente mobilados e equipados para 2 pessoas.

ALOJAMENTO PRECÁRIO (mensalidade): 540  (água, aquecimento central, 
máquinas de lavar e secar roupa incluídas).
HABITAÇÃO VITALÍCIA: 84.800

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.

76 BENEFÍCIOS SOCIAIS

HOTÉIS

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

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

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

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

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

SANA Rex Hotel***
Rua Castilho, 169 
1070-051 Lisboa
Telf.: 213882161 / Fax: 213887581
sanarex@sanahotels.com 
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)
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SANA Estoril Hotel***
Av. Marginal, 7034
2765-247 Estoril
Telf.: 214670322 / Fax: 214671171
sanaestoril@sanahotels.com
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

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

SANTANA Hotel****
Monte Santana – Azurara 
Vila do Conde
Telf.: 252640460 / Fax: 252642693
comercial@santanahotel.net
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)
Não inclui Ano Novo, Carnaval e Páscoa

Best Western
D. Luís Hotel***
Santa Clara- Coimbra
Telf.: 239802120 / Fax: 239445196
geral@hoteldluis.pt
PREÇOS ESPECIAIS  

PATEO dos SOLARES*****
Rua Brito Capelo
Estremoz
Telf.: 268338400 / Fax: 268338419
reservas@pateosolares.com
PREÇOS ESPECIAIS  

CIDNAY Hotel****
Praça do Município
Santo Tirso
Telf.: 252859300 / Fax: 252859320
reservas@hotel-cidnay.pt
DESCONTO 15%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

PENEDA Hotel
Lugar da Peneda
Gavieira –Arcos de Valdevez
geral@hotelpeneda.com
PREÇOS ESPECIAIS  

HEALTH CLUB

Tetra Health Club
Tetra – Investimentos Desportivos e Recreativos
R Domingos Sequeira, 224 C – Porto
Telf.: 228305842 / Fax: 228305843
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE JOIA
DESCONTOS ESPECIAIS NOS SERVIÇOS: 
Piscina Livre – Jacuzzi-Sauna/Banho Turco – 
Hidroginática- Hidroterapia - Musculação -  Fitness – 
Cardio-Fitness  - Ginástica

Health Club Dragrão
Solinca
Estádio do Dragão -  Porto
Tel.: 225574700
PREÇOS ESPECIAIS

DESPORTO

Clube Infante Sagres
Secção de Judo

Associação de Ginástica do Norte  
Rua António Pinto Machado, n.º60 – 3.º 
4100-068 Porto
 pedromatsu@gmail.com
Telf.: 226001585
Isenção de Jóia de Inscrição (7.50 euros 
Isenção de pagamento do cartão de Sócio do CIS (2.50 
euros )
Isenção da Inscrição no Judo (25.00 euros)
Oferta da taxa de inscrição nas aulas de Ginástica 
crianças e adultos
Desconto de 5% em Festas de aniversario
Desconto de 10% No valor total do pagamento 
trimestral
Desconto de 20% no valor total do pagamento anual 
Desconto de 5% no valor total para membros da 
mesma família


