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JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente do CRNOM

Os últimos meses foram, no que respeita a rea-
lizações levadas a cabo pela Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), o que 
se pode dizer um trimestre em cheio.

Em Maio homenageámos os Colegas que há 29 
anos se reuniram em Assembleia Geral na Aula 
Magna da Faculdade de Medicina e aprovaram a 
compra dos terrenos da Quinta da Arca d’Água. 
Escolhemos o dia 15, data dessa histórica As-
sembleia Geral, para comemorarmos o que se 
pode considerar a data de nascimento do pro-
jecto «Casa do Médico», da SRNOM. E homena-
geámos ainda todos quantos souberam depois 
dar corpo a esse sonho e criaram as magníficas 
instalações de que hoje dispomos. A ocasião fi-
cou assinalada com o lançamento de um livro 
a relatar toda essa “epopeia” («Casa do Médico 
– Obra Inédita»), a entrega de uma medalha 
aos “Membros Fundadores” e a inauguração 
de uma estátua («Casa Mãe), da autoria de Do-
mingos Magalhães de Oliveira, que agora pode 
ser apreciada nos jardins da Casa do Médico. 
Aproveito, aliás, para convidar todos os Colegas 
a virem apreciar esta obra de arte destinada a 
perpetuar a nossa gratidão a todos os que con-
tribuíram para este projecto. E a todos quan-
tos continuam a contribuir… Como poderá ler 
nas páginas desta revista, está em andamento 
o processo de ampliação das nossas instalações 
para a chamada «Casa de Luz Soriano» onde se 
instalará uma biblioteca, um centro de convívio 
e um health club. Um obrigado muito especial à 
Dra. Lurdes Gandra e à Dra. Fátima Carvalho, 
colegas da Direcção do CRN, grandes organiza-
doras desta iniciativa, e ao Dr. Aníbal Justiniano, 
representante dos Membros Fundadores, que tão 
empenhadamente colaborou na sua realização. 

Ainda em Maio, durante todo o mês, tivemos 
mais uma edição da «Artemédica» (foi já a 
oitava!). Um evento que continua a ser um su-
cesso de adesão e é já um marco nas actividades 
culturais da SRNOM. Parabéns ao Miguel Gui-
marães que esteve na origem desta iniciativa e 
continua, empenhadíssimo, a ser o seu grande 
dinamizador.
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Em Junho, de 1 a 12, tivemos a II Exposição de 
Arte Fotográfica. Um evento que se vai consoli-
dando, com cada vez mais médicos a disporem-se 
a mostrar o que lhes captou a atenção e acabou fi-
xado pela objectiva das suas máquinas fotográficas. 
E, antes disso, um Workshop ministrado por um 
fotógrafo profissional para que, cada vez mais, um 
menor domínio da técnica não nos atraiçoe na hora 
de captar as imagens.  

Depois, durante todo o mês de Julho temos vindo 
a homenagear a figura multifacetada (médico, 
cientista, filósofo, artista…) de Abel Salazar. Uma 
grande homenagem, à dimensão da figura. A abrir, 
em 2 de Julho, uma Conferência («Abel Salazar, 
O Cientista Filósofo»), pelo Prof. António Coim-
bra (que regularmente colabora nesta revista com 
excelentes artigos sobre a modernização da Medi-
cina portuense na primeira metade do século XX). 
Durante todo o mês, uma exposição, organizada 
conjuntamente com a Casa Museu de Abel Salazar, 
onde puderam ser apreciadas dezenas de obras, 
muitas delas nunca apresentadas publicamente. E 
no final do mês, mais duas Conferências sobre Abel 
Salazar, pelo Prof. Levi Guerra e pelo Prof. Romero 
Bandeira. Um grande obrigado em especial ao Dr. 
Manuel Quintas, da Comissão Regional Consultiva 
para as Actividades Culturais e de Lazer.

Ainda em Julho, no dia 9, uma singela mas bela 
homenagem ao prestigiado médico e intelectual 
português do século XVIII (1699 – 1783), António 
Ribeiro Sanches. Em colaboração com a Facul-
dade de Medicina do Porto, procedemos à edição 
fac-simile do livro de sua autoria «Tratado da Con-
servação da Saúde dos Povos», cuja primeira edição 
data de 1756. Uma obra notável, o primeiro tratado 
de higiene em português e para os portugueses, 
daquele que, como escreveu a Prof.ª Amélia Ricon- 
Ferraz, citando Ricardo Jorge, na sua apresentação 
da vida e obra do autor, “é o verdadeiro criador e 
pioneiro da Higiene Política e Social e o inaugura-
dor da Demopsicologia sanitária e da sócio-política 
higiénica”.      

E finalmente – como deixar de o destacar – a reali-
zação nas instalações da SRNOM do XV Congresso 
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Nacional de Medicina / VI Congresso Nacional 
do Médico Interno. Durante três dias (21 a 23 de 
Julho), a oportunidade para um amplo debate, pro-
fundo, muitas vezes com posições discordantes mas 
sempre profícuo, sobre as grandes questões para a 
classe médica no futuro mais ou menos próximo. 
Nas páginas desta revista encontra o relato exaus-
tivo desse grande evento, que também teve momen-
tos de grande confraternização. E, aproveitando a 
ocasião, a SRNOM decidiu realizar o tradicional dia 
do Médico e a entrega do prémio Daniel Serrão no 
decurso do Congresso. Que melhor ocasião haveria 
para homenagear os colegas que este ano perfazem 
25 ou 50 anos de inscrição na SRNOM? E como era 
no Porto que o XV Congresso Nacional se realizava, 
não podíamos deixar de o encerrar com uma das 
manifestações mais típicas da nossa cidade – a Festa 
de S. João.

Agora, numa altura em que já se perspectivam elei-
ções para a Ordem dos Médicos, só nos resta de-
sejar que o espírito de franco e elevado debate que 
caracterizou o XV Congresso Nacional de Medicina 
possa marcar também esse inevitável momento de 
confronto que se avizinha.

Quando esta revista chegar aos seus leitores, muitos 
já estarão a gozar um período de justas e merecidas 
férias. E muitos outros estar-se-ão a preparar para 
o mesmo. 

A todos… muito boas férias!

                                      José Pedro Moreira da Silva
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DURANTE TRÊS DIAS, DEZENAS DE 

MÉDICOS DEBATERAM E REFLEC-

TIRAM A PROPÓSITO DA POLÍ-

TICA ACTUAL NA ÁREA DA SAÚDE. 

UMA DAS PREOCUPAÇÕES MAIS 

EVIDENTES QUE TRANSPARECEU 

DO XV CONGRESSO NACIONAL 

DE MEDICINA / VI CONGRESSO 

NACIONAL DO MÉDICO INTERNO 

PRENDEU-SE COM A REDUÇÃO 

DO FINANCIAMENTO, O QUE, NA 

OPINIÃO DOS VÁRIOS RESPONSÁ-

VEIS DA ORDEM DOS MÉDICOS, 

PODE COLOCAR EM CAUSA A 

QUALIDADE DO SERVIÇO NACIO-

NAL DE SAÚDE. A MINISTRA DA 

TUTELA, ANA JORGE, OUVIU, NA 

SESSÃO DE ABERTURA DO CON-

GRESSO, AS PREOCUPAÇÕES, QUE SE ESTENDERAM 

TAMBÉM AO FUTURO DAS CARREIRAS MÉDICAS, AO RE-

GIME DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES 

FAMILIARES DE SAÚDE, À RECEITA MÉDICA OU AO PAPEL 

“INÚTIL” DA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE. MAS SO-

BRE ESTAS QUESTÕES, POLÉMICAS, ANA JORGE MANTEVE 

O SILÊNCIO.

Texto Patrícia Gonçalves  Carlos Ribeiro
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PREOCUPAÇÕES COM OS CORTES ORÇAMENTAIS 
NA SAÚDE MARCARAM O XV CONGRESSO 
NACIONAL DE MEDICINA / VI CONGRESSO 
NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

É IMPERIOSO “PERCEBER 
ONDE NOS CONDUZ A 
CRISE ECONÓMICA”

“O Governo terá de ter a 
coragem de nos dizer que 
tipo de saúde nos pode 
prometer para os próximos 
anos, com base no Orça-
mento previsto e pago por 
todos nós, através dos im-
postos”. O desafio foi lan-
çado pelo presidente da 
Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), José Pedro Mo-
reira da Silva, durante a 
abertura do XV Congresso 
Nacional de Medicina / VI 
Congresso Nacional do Médico Interno, que de-
correu no passado dia 21 de Junho, no Centro de 
Cultura e Congressos da SRNOM. Perante o olhar 
atento da ministra da Saúde, Ana Jorge, e uma pla-
teia cheia de médicos, José Pedro Moreira da Silva 

avisou que não é possível “continuar a prestar todos 
os cuidados de saúde, utilizando tecnologias de 
ponta, a todos os doentes, com o orçamento exis-
tente”. Uma posição semelhante foi, depois, defen-
dida pelo bastonário da Ordem dos Médicos (OM). 
Para Pedro Nunes, é imperioso “perceber onde nos 
conduz a crise económica e a inexorável e inevitável 
diminuição do financiamento do sistema de saúde”. 
Mais, avisou, “temos de estar preparados para defi-
nir as linhas de fronteira não ultrapassáveis”
Numa altura em que o sector da saúde também atra-
vessa uma crise e que, segundo Moreira da Silva, 
se prende “não com a prestação de cuidados, mas 
sobre quais os cuidados a prestar e qual o modo de 

os melhorar, rentabilizar 
e contabilizar”, o presi-
dente da SRNOM alertou 
para a necessidade de 
“concentrar as tecnolo-
gias de ponta em centros 
de excelência, com renta-
bilização de custos e pes-
soal, de modo a manter 
uma prestação de cuida-
dos adequados, com téc-
nicos competentes e em 
número compatível com 
a boa prática médica”. 
Sobre o PEC, continuou, 
“e se o Estado não tem, 

efectivamente, dinheiro, há que repensar quais são 
as áreas estratégicas em que o Governo deve apos-
tar”. “Portugal possui avanços significativos nesta 
área e, apesar das dificuldades reais que atraves-
samos, continuo a acreditar que com a dignidade e 
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qualidade que todos os dias emprestamos ao nosso 
trabalho, poderemos continuar a sair de cabeça er-
guida ao termos o único serviço público que om-
breia com os melhores em todo o mundo. Por favor 
não o estraguem”, apelou.
Por outro lado, Pedro Nunes considerou que a OM 
terá de “definir linhas de fronteira não ultrapassá-
veis”, de forma a “evitar a armadilha da injecção de 
tecnologias inovadoras”. “Está na altura de nos re-
cusarmos a ser agentes colaborantes no verdadeiro 
roubo de direitos constitucionais que é ajudar a 
pilotar os doentes na sua navegação entre os esco-
lhos que uns e outros vão procurando colocar no 
seu caminho, até à obtenção da terapêutica ou do 
exame complementar de diagnóstico que lhes são 
devidos”, advertiu.
Ainda em termos económicos, o presidente da 
SRNOM não esqueceu o regime de incentivos 
prometidos aos profissionais envolvidos nas Unidades 
de Saúde Familiares e que tardam em chegar. “Como 
se trata de uma adesão voluntária – assinalou – 
gostaríamos também de ver salvaguardados os 
direitos e o regime de trabalho dos médicos não 
aderentes, com especial atenção à manutenção 
dos locais de trabalho, horários e lista de utentes”.

MINISTÉRIO 
“TEM” DE OUVIR OM
Nos discursos dos dirigentes da OM não faltou tam-
bém a referência à reforma das carreiras médicas. 
E depois do acordo alcançado entre o Ministério 

da Saúde e os sindicatos médicos, Moreira da Silva 
lembrou que se continua a aguardar a “publicação 
da portaria de extensão, para que a lei se possa apli-
car a todos os médicos”, bem como pela “negociação 
da avaliação do desempenho, da regulamentação 
do concurso de progressão nos graus e categorias da 
carreira médica e as remunerações e respectivas po-
sições remuneratórias, isto é a grelha salarial”. Sem 
estas matérias, observou, “todos os acordos alcança-
dos não fazem exactamente o mesmo sentido”. E já 
agora, “não posso deixar de relevar a posição da OM 
que deveria, por imposição estatutária, participar 
de forma activa em toda a matéria que tenha relação 
com a qualificação profissional. O ministério tem a 
obrigação de ouvir mais a OM”.
Pedro Nunes foi mais cáustico nesta matéria: “Se a 
OM não interfere, como tem sido público e notó-
rio ao longo dos últimos seis anos, em matérias de 
natureza sindical, também não aceita que os sindi-
catos com a representatividade limitada aos que vo-
luntariamente a eles aderem, possam interferir em 
matéria que diz respeito a todos os médicos e ao seu 
mais inalienável direito”. Criticando o acordo alcan-
çado entre o Ministério da Saúde e os sindicatos, o 
bastonário considerou que as negociações “fizeram 
tábua rasa dos acordos com a OM, levando a uma si-
tuação de bloqueio que nada de novo trouxe para os 
médicos e em que foi inutilmente perturbada a sua 
unidade”. “Enquanto se aguarda a publicação do 
diploma que nos foi proposto e aceite há mais de um 
ano, continuam as sucessivas gerações de médicos 
recém especializados a não ver qualquer interesse 
na sua manutenção no Serviço Nacional de Saúde 
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(SNS), e a optar pelas oportunida-
des economicamente mais favorá-
veis, mesmo quando associadas a 
uma absoluta ausência de evolução 
ou formação”, referiu, concluindo: 
“Manter tal situação é pôr em risco 
o SNS, mas é, igualmente, pôr em 
risco a medicina portuguesa com 
o avanço e qualidade que hoje lhe 
reconhecemos”.

FIM DA ERS

Sem poupar adjectivos nada abo-
natórios, Pedro Nunes advogou, 
ainda, a “extinção da inútil, ine-
ficaz e cara Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS)” que, nos últimos 
tempos, “se tem caracterizado pe-
las iniciativas ridículas ou absur-
das que resultam da sua sôfrega 
procura de uma razão de existir”. 
Para o bastonário, o fim da ERS poderia gerar o 
aparecimento de “uma Agência de Avaliação de Tec-
nologia, à semelhança das que vão existindo por 
outros países da Europa”. O seu objectivo, explicou, 
passaria por “proceder à análise desapaixonada, 
baseada na melhor evidência científica existente e 
necessariamente distante dos casos e doentes con-
cretos e, como tal, permitindo tomadas de decisão 
politica e economicamente racionais”. “Como médi-
cos, está na altura de nos recusarmos a colaborar no 

jogo do faz-de-conta que con-
siste, na maior parte das oca-
siões, numa casuística e inútil 
disputa entre Instituições do 
mesmo dono, sobre a quem é 
atribuído registar o pagamento 
da factura”, ironizou.
Questionada sobre este as-
sunto, Ana Jorge recusou «des-
pir» a camisola de ministra e 
«vestir» a de médica. De acordo 
com a governante, a actividade 
da ERS “está a ser acompa-
nhada e a existir uma ou ou-
tra situação que correu menos 
bem, ela será corrigida”.

A RECEITA MÉDICA 
DE HÁ 5 ANOS...
Recordando o último Con-
gresso Nacional de Medicina 

realizado no Porto há cinco anos, Pedro Nunes 
evocou a decisão anunciada pelo então titular da 
pasta da Saúde, Correia de Campos, e que colocava 
um ponto final no modelo de receita médica que 
continua “acintosamente imutável”. Perante a ac-
tual ministra da Saúde, o bastonário voltou a atacar 
o assunto, considerando o modelo de “inqualificá-
vel”. Se no estatuto do medicamento as promessas 
foram cumpridas, de tempos a tempos “são postas 
em causa pelos interesses daqueles que se dedicam 

A encerrar a sessão de abertura do 
XV Congresso Nacional de Medi-
cina, a ministra da Saúde não trouxe 
novidades aos médicos, apesar dos 
discursos carregados de apelos e 
críticas dos dirigentes da OM. Cen-
trando a sua intervenção naquelas 
que têm sido as orientações políti-
cas do Governo no sector, Ana Jorge 
optou por reiterar a necessidade de, 
todos, serem capazes de “melho-
rar a eficiência de gestão” do SNS 
que, sublinhou, “não é sinónimo 
de cortes cegos”. Uma eficiência de 
gestão que não coloque “em causa 
a quantidade e a qualidade da acti-
vidade assistencial. São ganhos de 
eficiência que decorrem não apenas 

MINISTRA DA SAÚDE 
DISCURSO SEM NOVIDADES

de medidas de gestão, 
mas também de com-
bate ao desperdício”, 
defendeu. 

Tentando ganhar o apoio dos mé-
dicos, a titular da pasta da Saúde 
lembrou o “importante papel” dos 
profissionais nesta matéria, quer 
através do acto de prescrição, seja 
de medicamentos, seja de meios 
complementares de diagnóstico, 
ou no contributo que devem dar 
para, através de uma melhor refe-
renciação clínica, mudar o para-
digma das consultas e combater 
o hiper-consumo de consultas da 
especialidade”. Paralelamente, 
enumerou, “temos de continuar a 
apostar na melhoria do acesso dos 
portugueses a cuidados de saúde. 
Temos de continuar a diminuir os 
tempos de espera para consulta e 

para intervenções cirúrgicas, di-
minuir o preço dos medicamentos 
para os utentes e apostar, cada 
vez mais, na relação inter-pessoal 
entre os profissionais de saúde e 
os doentes”. 
Por outro lado, Ana Jorge consi-
derou “fundamental” apostar, 
com “igual nível de prioridades” 
nos cuidados de saúde primários, 
hospitalares e continuados, ad-
mitindo que, actualmente, “nem 
sempre isso acontece”. Neste 
contexto, a governante acredita 
que a referenciação para os cuida-
dos continuados deverá ser “mais 
efectiva”, o que certamente acon-
tecerá, cada vez mais, “à medida 
que as respostas da rede aumen-
tem, como esperamos que con-
tinue a acontecer nos próximos 
anos”.



Continuando a dirigir-se ao Governo, o bastonário 
lembrou ainda que a OM “continua a aguardar pela 
revisão do seu Estatuto”, de forma”a torná-la um 
organismo com capacidade de intervenção na socie-
dade e coesão nacional”. Dependendo esta revisão 
da Assembleia da República, Ana Jorge, em jeito de 
resposta, recordou que a iniciativa e a revisão deste 
documento deve pertencer à OM, que deve, concre-
tamente, apresentar uma nova proposta. “Isso ainda 
não aconteceu”, argumentou a ministra da Saúde. 
Para além de Moreira da Silva e Pedro Nunes, a 
mesa da sessão de abertura do XV Congresso Na-
cional de Medicina / VI Congresso Nacional do Mé-
dico Interno foi composta pela ministra da Saúde, 
Ana Jorge, pelo presidente do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas, António Bensabat 
Rendas, pelo presidente da Comunidade Médica 
de Língua Portuguesa, José Luiz Gomes do Amaral, 
pela presidente do Conselho Regional do Sul da 
OM, Isabel Caixeiro, pelo vice-presidente do Con-
selho Regional do Centro da OM, José Ávila, e por 
Inês Rosendo, presidente do Conselho Nacional do 
Médico Interno.
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ISABEL CAIXEIRO
PRESIDENTE DA 
SECÇÃO REGIONAL 
DO SUL DA OM

“A Ordem do século XXI deve 
assumir uma posição de respon-
sabilidade perante a prestação 
de cuidados de saúde de quali-
dade a todos os cidadãos. A OM 
tem de ser uma parceira ponde-
rada, conhecedora e defensora 
da sua mais-valia técnica nas 
áreas específicas da saúde e, por 
isso, tem de ser independente 
de qualquer processo partidário 
e eleitoral, mantendo a sua coe-
rência interna e apelando à par-
ticipação de todos os médicos. 
Este congresso é um momento 
muito importante para as pes-
soas se encontrarem e partilha-
rem experiências e ideias. No 
fundo, é apelar à participação 
directa, com data marcada, pois 
sabemos que muitas vezes fun-
cionamos melhor sob pressão. 

JOSÉ MANUEL SILVA
PRESIDENTE DA 
SECÇÃO REGIONAL DO 
CENTRO DA OM

“A OM terá de estar em todos os 
séculos. Este congresso traduz uma 
preocupação da OM acompanhar 
o progresso da Medicina e fazer va-
ler aquela que é a visão do estado 
da Medicina, o estado da Arte, da 
Ética, da Deontologia, da Política 
e, a todos os níveis, ter uma pala-
vra a dizer na definição da Saúde 
do século XXI e dos séculos que se 
seguirão, em defesa da dignidade 
da profissão médica, em defesa do 
espírito hipocrático da medicina e 
em defesa dos doentes e dos seus 
direitos de terem uma medicina de 
qualidade. Infelizmente, a avaliação 
do estado de saúde da nação tem-se 
resumido a números e a estatísti-
cas. Isso é profundamente redutor 
e conflitua com a qualidade do SNS, 
sem colocar no topo da pirâmide a 
qualidade. É essa filosofia que a OM 
tem de combater e saber inverter”.

VI
SÕ

ES

INÊS ROSENDO
PRESIDENTE 
CONSELHO NACIONAL 
DO MÉDICO INTERNO

“No VI Congresso Nacional do 
Médico Interno, enquanto jovens 
médicos, tentámos trazer à discus-
são alguns dos principais temas que 
mais nos preocupam, nomeada-
mente a necessidade de existir um 
programa de especialidade devida-
mente aprovado e não desactua-
lizado, como a maioria deles já es-
tão. Muitos dos internos, que estão 
actualmente a fazer a sua especiali-
zação, seguem programas adopta-
dos pelos colégios da especialidade, 
mas que não estão devidamente 
aprovados e oficializados. É preciso 
mudar estas situações. Embora o 
Conselho Nacional do Médico In-
terno seja um órgão consultivo, te-
mos tentado desenvolver iniciativas 
e apresentar propostas, nomeada-
mente junto da OM, no sentido de 
ajudarmos a melhorar aquilo que 
consideramos que está mal”.

ao comércio de fármacos e para quem não há limite 
quando se trata da promoção de lucros”, acusou, 
questionando: “Cinco anos passados, cabe per-
guntar para quando o cumprimento da promessa? 
Quando veremos alterado o ofensivo modelo da re-
ceita com que somos confrontados diariamente?”. 
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«OS NOVOS DESAFIOS 
PARA OS COLÉGIOS DAS 
ESPECIALIDADES»
MODERADOR: ISABEL CAIXEIRO
PALESTRANTES: 

“SERVIÇOS NÃO PODEM RECEBER 
INTERNOS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS ASSISTENCIAIS”

A formação médica foi 
um dos temas que domi-
nou o debate em torno 
dos «Novos desafios para 
os colégios das especia-
lidades». Exactamente 
sobre esta matéria, Sera-
fim Guimarães assumiu 
que um dos desafios que 
se coloca actualmente é 
“definir critérios de ido-
neidade, de forma a que o 
interno tenha segurança 
no momento em que 
chega a determinado ser-
viço, mas também para 
que a própria instituição 
que o recebe saiba o que 
tem a melhorar”. Nesta 
perspectiva, o médico e 

professor da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto lembrou que não é indiferente que 
um determinado serviço receba dois ou 12 internos. 
Pelo contrário, advertiu, “é preciso definir quantos 
internos é que um serviço pode formar”.
As provocações chegaram na hora do debate, com a 
presidente da Secção Regional do Sul e moderadora 
da mesa, Isabel Caixeiro, a levantar a questão sobre a 
pressão que existe ao nível da produtividade e os seus 
reflexos na formação dos internos, dentro de uma es-
trutura hospitalar assente, por exemplo, num modelo 
empresarial. “Até que ponto vai a autonomia dos in-
ternos?”, questionou. Serafim Guimarães respondeu 
de forma simples e pragmática: “Aprende-se a fazer, 
fazendo. Por isso, os internos têm de fazer alguma 
coisa... Vão aprendendo e devem, progressivamente, 
assumir maior grau de independência e responsabi-
lidade”. Contudo, reconheceu, “existem limites que 
devem ser assegurados pelos colégios da especiali-
dade”. Por outro lado, “é necessário que as comis-
sões de internos estejam cada vez mais organizadas, 
de forma a prevenir situações de abuso a este nível”. 
Outra das preocupações ao nível da formação 
prende-se com os orientadores. E numa altura 
em que SNS tem assistido a centenas de reformas 

Está envolvido no projecto do 
Hospital de Évora e concorreu ao 
futuro Hospital de Todos os San-
tos. Como decorre o processo de 
elaborar um projecto de arquitec-
tura para uma unidade hospitalar?
Em qualquer obra de arquitectura, 
penso sempre em mim. Quando 
desenho uma casa, por exemplo, 
projecto-a como se fosse para mim. 
Portanto, faço o melhor possível 
para me agradar e, obviamente, para 
agradar aos outros. No caso de um 
hospital, passo a vida a imaginar-me 
na qualidade de doente: o que gos-
taria de ter no quarto, como há-de 
ser a janela, se o edifício pode ter 
um terraço, para se respirar ar livre, 
ou centros de convívio... Ou seja, o 
principal objectivo é que o doente 
fique feliz e os serviços funcionem. 

À MARGEM...
Muitos foram os protagonistas do XV Congresso Nacional de Medicina / VI 
Congresso Nacional do Médico Interno. À margem de algumas das mesas e 
debates, e sem possibilidade de entrevistar todos, a Nortemédico falou com 
alguns dos intervenientes que estiveram no centro da discussão de alguns 
temas polémicos deste grande evento.

SOUTO MOURA ABRIU 
O CONGRESSO COM 
UM COLÓQUIO SOBRE 
«A ARQUITECTURA E O 
FUTURO»

Quando assinei contrato para o 
projecto do Hospital de Évora, pe-
diram-me um hospital funcional. 
Penso que isso seria, à partida, evi-
dente. Mas é verdade que já vi dis-
parates enormes, nomeadamente 
situações em que é necessário ti-
rar as mesinhas de cabeceira de 
um quarto de um hospital, para 
a cama poder sair. Infelizmente, é 
apenas um exemplo.

Numa altura em que se fala muito 
da qualidade dos actos médicos, 
considera que a qualidade da ho-
telaria num hospital é, também, 
um aspecto fundamental na me-
lhoria dos serviços de saúde pres-
tados?
Sim. É preciso conjugar todas as 
situações, pois o ambiente em 
torno do doente é importante. 
Aproveito para deixar um aviso. 
O investimento num hospital é tão 
grande que os arquitectos deve-
riam ter muito mais tempo para 
pensar melhor os projectos. O que 
acontece é que os prazos para ela-
boração destes projectos são ridí-
culos, principalmente se tivermos 
em linha de conta que as decisões 
para a sua aprovação demoram 
uma eternidade. Os projectos 
aprovados e elaborados por ar-
quitectos deveriam passar por um 
período de crítica, nomeadamente 
junto dos profissionais que traba-
lham no terreno. O que acontece é 
que se faz as coisas à pressa e es-
tes projectos são demasiado caros 
para serem feitos a correr. 

De uma forma global, que avalia-
ção faz da arquitectura dos hospi-
tais do nosso país?
Do ponto de vista exclusivamente 
arquitectónico, gosto imenso dos 
hospitais de S. João, Santo Antó-
nio e Santa Maria, muita embora 
sejam infra-estruturas velhas. Nos 
últimos anos, têm aparecido hos-
pitais novos, como o Hospital da 
Luz, que já fazem parte da histó-
ria de arte da arquitectura portu-
guesa.

"PROJECTOS SÃO 
DEMASIADO CAROS 
PARA SEREM FEITOS 
A CORRER"

D
IA

 2
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 1
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antecipadas, quem vai formar os jovens internos? 
“A OM já alertou o Ministério da Saúde para este 
problema”, referiu Pedro Nunes. 
Menos controversa foi a discussão em torno da liga-
ção entre os colégios da especialidade e as socieda-
des científicas. José Augusto Barata, do Colégio da 
Especialidade de Medicina Interna, lembrou que o 
objectivo de ambos é serem “interlocutores activos 
em áreas de intervenção comuns, como a formação 
e a qualidade”. “A cooperação entre as duas enti-
dades é interessante e o trabalho que realizei nos 
dois campos é profícuo, tendo como denominador 
comum tratar melhor os doentes”, advogou.

«AS NOVAS 
FRONTEIRAS 
DA ÉTICA» 
MODERADOR: JOSÉ MANUEL SILVA
PALESTRANTES: 

“DECISÃO 
DOS DOENTES 
JAMAIS PODERÁ 
VINCULAR O 
MÉDICO”

“A assistência ao doente 
terminal não é sinónimo 
de uma derrota pessoal. 
Esse tempo deve ser en-
carado como uma vitó-
ria”. Foi desta forma que 
Filipe Almeida, director 
do Serviço de Humani-
zação do Hospital de S. 
João, defendeu a neces-
sidade de um melhor 
acompanhamento deste 

tipo de doentes, considerando essencial que o mé-
dico conduza todas as fases de um doente, até ao 
último degrau. A medicina dos cuidados paliativos, 
enfatizou, “é de capital importância, pela fortíssima 
necessidade de uma terapêutica vigorosa, capaz de 
proporcionar bem-estar e conforto”. Abordando 

o tema da morte medicamente assistida e fazendo 
alusão ao código deontológico dos médicos, que 
rejeita a medida, Filipe Almeida chamou a atenção 
para que, “simplesmente, é necessário morrer bem”. 
Daí, reiterou, a importância dos cuidados paliati-
vos e a “obrigação médica de prestar assistência ao 
doente terminal”. Mas, a decisão dos doentes em 
determinadas situações “jamais poderá vincular o 
médico”, concluiu.
Noutro tema não menos polémico, Rui Nunes falou 
da importância da legalização do testamento vital, 
um documento que para o presidente da Associação 
Portuguesa de Bioética pode ser um instrumento 
importante para os próprios médicos. Mais do que 
tudo, na questão dos princípios, “cada um de nós 
deve ter a possibilidade de se auto-determinar, com 
base em informação e esclarecimentos que, obvia-
mente, têm de ser prestados, de forma a fazer esco-
lhas livres e esclarecidas”. “Legalizar o testamento 
vital não é uma questão de moda. É um sinal claro 
de que devemos evoluir”, ajuizou.
André Pereira, jurista e membro da direcção do 
Centro de Direito Biomédico, fez a apresentação de 
casos práticos, nomeadamente no que concerne às 
questões relacionadas com o consentimento infor-
mado. Nesta matéria, os médicos precisam de estar 
atentos. Em 2002, em Inglaterra, uma intervenção 
cirúrgica na coluna para tratar dores crónicas nas 
costas terminou com a condenação do médico, por 
falta de informação. Segundo o tribunal, ficou pro-
vado que a doente não foi devidamente informada 
do risco inerente à cirurgia, em concreto o risco de 
paralisia, o que veio a acontecer. “A falta de infor-
mação adequada e suficiente torna o consentimento 
inválido e, por isso, a intervenção ilícita”, recordou 
André Pereira. 
Acreditando que, em Portugal, ainda é necessário 
uniformizar procedimentos em matéria de consen-
timento informado, o jurista recordou um parecer 
recente da ERS que alerta para o facto de unidades 
de saúde submetidas a um processo de acreditação 
internacional, fazerem “uma interpretação muito 
diversa do consentimento informado” e terem “prá-
ticas, em alguns casos, francamente deficientes no 
que diz respeito à sua aplicação.”
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À MARGEM...

Faz sentido o tema do testamento vital 
voltar à agenda da discussão política, 
nesta altura?
De facto, as condições que estavam reu-
nidas em 2006, do ponto de vista da con-
juntura política e social, não são as mes-
mas, uma vez que o país enfrenta uma 
importante crise. Por isso, contra aquilo 
que seria a minha expectativa, admito que 
o contexto não seja o mais favorável para 
continuar a tratar a fundo um tema desta 
importância e magnitude, como o do tes-
tamento vital. No entanto, a questão não 
é política. Todos os partidos com assento 
parlamentar defendem a legalização do 
testamento vital, muita embora existam 
questões de pormenor sobre a forma 
como deve estar redigido. Portanto, do 
ponto de vista estritamente partidário, há 
condições para fazer avançar esta lei. 

Surgiram algumas críticas sobre o facto 
de se dar atenção ao testamento vital, 
em detrimento dos cuidados paliativos. 
Como reage? 
Os cuidados paliativos são necessários. O 
testamento vital não é uma alternativa a 
nada. Podemos ter uma excelente rede de 
cuidados paliativos e o testamento vital. 
Uma coisa não conflitua com a outra.

Quais são as principais diferenças entre 
a proposta que apresentou no final de 
2009 sobre o testamento vital e aquela 
que tinha elaborado em 2006?
A última proposta foi buscar alguns dos 
contributos gerados pela reflexão pública 
em torno da legalização do testamento 
vital, entre os quais algumas questões 
que estavam espelhadas na proposta 
apresentada pelo PS. A grande diferença 
reside no grau de informação veiculada 
para a execução e feitura do testamento 
vital que, tal como foi defendido pelo PS, 

deve ser mediada por um médico. Creio 
que é uma mais-valia que não estava 
plasmada na nossa proposta original, 
mas que é importante do ponto de vista 
do acesso à informação. Espero, por isso, 
que os partidos políticos assumam a sua 
responsabilidade e que todos eles se ma-
nifestem favoráveis, relativamente à sua 
aprovação.

“A SOCIEDADE DE 
HOJE É IMPLACÁVEL E 
OBRIGARÁ A MEDICINA 
A MUDAR”

Considera que os médicos estão sufi-
cientemente informados sobre todas 
as questões que envolvem o funciona-
mento do testamento vital?
Creio que sim. A medicina enfrenta hoje 
na sociedade problemas de identidade, de 
prestígio, mas também de inter-relação. 
Basta ter presente o aumento verificado 
ao nível dos processos contra médicos. 
Neste contexto, a medicina tem de dar 
um salto qualitativo e de posicionamento, 
antecipando o advir da sociedade, para 
não ser apanhada de surpresa. Ou a me-
dicina dá um salto definitivo para o sé-
culo XXI ou se ficar encerrada no século 

XX vai continuar a assistir 
expectante à evolução da 
sociedade. O problema 
é que a sociedade de hoje 
é implacável e obrigará a 
medicina a mudar, como 
aconteceu com o Código 
Deontológico, no caso da 
interrupção voluntária da 
gravidez, uma imposição da 
sociedade civil em relação à 
medicina e aos médicos. Por 
outro lado, penso que ao 
longo destes últimos quatro 
anos houve suficiente dis-
cussão pública em torno do 
testamento vital, para que 
nenhum médico possa ale-
gar que não sabe os pres-
supostos do testamento 
vital. A evidência empírica, 
nomeadamente através da 
realidade de outros países 
que já adoptaram a legali-
zação do testamento vital, 
é que os médicos aderem, 
na exacta medida em que 

o documento os ajuda a decidir. O tes-
tamento vital não é contra os médicos. 
Estou convencido que, se fizermos um 
inquérito à população médica, se vai per-
ceber que este documento os ajuda face 
à família, em situações de grande stress 
emocional. 

A verdade é que a recente alteração do 
Código Deontológico dos médicos não 
contempla o testamento vital. Como é 
que avalia esta opção?
A revisão do Código Deontológico po-
deria ter ido mais longe, quer no início 
da vida, quer no fim da vida. O Código 
Deontológico é uma espécie de base de 
trabalho, mas os médicos, no seu íntimo, 
seguem a sua consciência. Aliás, isso 
acontece neste momento, uma vez que o 
Código Deontológico continua sem per-
mitir a interrupção voluntária da gravidez 
de um feto com trissomia XXI e quan-
tos médicos não participam, legalmente, 
nesse acto? O testamento vital será le-
galizado em Portugal. Faço votos para 
que os novos órgãos de gestão da Ordem 
dos Médicos, efectivamente, percebam 
esta fase de mudança da sociedade e da 
própria medicina. 

RUI NUNES, PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE BIOÉTICA, SOBRE O 
TESTAMENTO VITAL

“REVISÃO DO 
CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO 
PODERIA TER IDO 
MAIS LONGE”
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«PERSPECTIVAS DE 
MODERNIZAÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE»
MODERADORES: 
PALESTRANTES: 

OS PRÓS E CONTRAS DAS 
URGÊNCIAS PROFISSIONALIZADAS

Deverão as urgências dos hospitais ser profissiona-
lizadas? A questão foi um dos temas dominantes 
deste painel que opôs duas visões completamente 
distintas. Nos argumentos «prós», a intervenção 

de José Artur Paiva, direc-
tor da Urgência & Cuidados 
Intensivos do Hospital de 
S. João, nos «contra» João 
Araújo Correia, médico do 
Hospital de Santo António.
No modelo profissionali-
zante, a que José Artur Paiva 
preferiu chamar “modelo 
dedicado”, a urgência é as-
segurada por médicos que, 
na sua totalidade ou maio-
ritariamente, trabalham, 

naquele hospital, apenas neste serviço. Assim, o SU 
aparece na organização hospitalar como uma estru-
tura autónoma dotada de recursos humanos pró-
prios, recursos logísticos e cultura organizacional. 
Uma estrutura que, no ponto de vista do director 
da Urgência & Cuidados Intensivos do Hospital de 
S. João, permite que “os serviços e departamentos 
passem a ser capazes de se provir autonomamente, 
24 horas por dia, rentabilizando os seus recursos 
técnicos e humanos, com repercussão na produção 
e na qualidade”.
Visão diferente tem João Araújo Correia conside-
rando mesmo que “é incongruente defender uma 
Urgência Profissionalizada feita por internistas”, 
uma vez que é sinónimo de “custos acrescidos, no-
meadamente porque se esgota no tempo e é per-
dulária em recursos humanos”. Convicto de que 
só é possível esse modelo se “houver livre acesso 
da população ao Médico Assistente e este tenha os 
meios para a resolução da maior parte das situações 
de doença aguda”, entre outros argumentos, João 
Araújo Correia nota que as desvantagens da cria-
ção de uma especialidade de medicina de urgência 
residem no facto de “existirem demasiados doentes 

não triados no SU”, bem como “uma falta de visão 
global do doente” que se pode traduzir no “risco de 
perda da coesão funcional hospitalar”.
Ainda durante esta sessão, Rui Vasconcellos Gui-
marães abordou o tema dos registos electrónicos 
de saúde, começando por dizer que “o futuro das 
TICs na prestação de cuidados, na investigação e 
na docência, tem como limite a nossa imaginação”. 
Enumerando os problemas que se levantam com os 
procedimentos em papel, Rui Vasconcellos Guima-
rães vaticinou que “o processo clínico electrónico é 
tão certo como o sol nascer todos os dias”. 

Já o Director-Geral da Saúde, 
Francisco George, falou so-
bre as redes de referenciação 
que o país quer criar e que 
têm como objectivos “ofere-
cer cuidados de saúde de ele-
vada qualidade, concentrar 
recursos e garantir graus de 
eficiência e eficácia, segundo 
standards e requisitos previa-
mente definidos”. 



de Saúde São João o preço fixou-se nos 28,93 euros. 
O Tubo de Ensaio é um projecto do Departamento 
de Clínica Geral da Faculdade de Medicina do 
Porto, apoiado pelo Ministério da Saúde. Um pro-
tocolo, assinado em 1999, deu o pontapé de saída 
a este projecto de investigação, onde todos os médi-
cos do centro de saúde são professores universitá-
rios de Medicina Geral e Familiar e o financiamento 

«NOVOS MODELOS 
DE ORGANIZAÇÃO 
DOS CUIDADOS DE 
SAÚDE» 
MODERADORES:
ALICE COIMBRA
PALESTRANTES: ALBERTO PINTO HESPANHOL 

FERRAZ GONÇALVES

 
CENTRO DE SAÚDE DE 
SÃO JOÃO COM CUSTOS 
MAIS BAIXOS

O modelo do Centro de Saúde São João, no Porto, 
conhecido como Tubo de Ensaio, apresentou, em 
2009, custos por consulta abaixo dos verificados 
nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do 
Porto Ocidental e do distrito do Porto. Segundo os 
dados apresentados por Alberto Pinto Hespanhol, 
o custo médio de uma consulta foi de 41,92 euros e 
43,17 euros, respectivamente, enquanto no Centro 
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FRANCISCO GEORGE, DIRECTOR-GERAL 
DA SAÚDE, FALA SOBRE A APOSTA EM 
CENTROS DE EXCELÊNCIA

NOVO MODELO “NÃO” VAI 
GERAR ENCERRAMENTO DE 
SERVIÇOS
Quais são as vantagens de uma rede de re-
ferenciação?
Não podemos ser demasiado rígidos em fun-
ção de residência do doente. Em termos de 
referenciação, existem outros sistemas que 
são baseados, sobretudo, no trabalho exce-
lente que as unidades hospitalares produzem, 
porque são reconhecidas como tal e, natural-
mente, têm de ser tidas em conta no sistema 
de referenciação. Quer em doentes que re-
sidam nessa área, quer para outros que não 
residam. Temos de dar a possibilidade, num 
contexto de melhoria contínua, de estabelecer 
centros de excelência para determinadas áreas 
médicas. Não só no campo dos transplantes 
que já existem, mas também para diagnosti-
car e tratar outros problemas complexos. 

Esta rede de referenciação não pode levantar 
problemas ao nível do encaminhamento dos 
doentes e o retorno financeiro das unidades 
hospitalares por acto médico?
Sabemos que é possível compatibilizar os dois 
modelos. O antigo, estritamente baseado em 

critérios geográficos, de divisão 
administrativa. O outro modelo 
baseado na procura, sem obede-
cer a critérios rígidos, de centros 
de qualidade que estão em pro-
dução no país e que são reconhe-
cidos como centros de excelência. 
Estes doentes também têm o di-
reito a procurar esses serviços.

Esses centros de excelência não vão agra-
var os custos em saúde?
São questões distintas. Se um centro se 
dedicar, especificamente, ao tratamento 
cirúrgico do cancro do esófago, por exem-
plo, consegue ter resultados mais rápidos. 
A própria intervenção cirúrgica demora 
menos tempo, as listas de espera são 
mais curtas e a qualidade do trabalho é, 
seguramente, melhor em termos de re-
sultados. Este é um exemplo e estamos a 
equacionar estas questões, num processo 
de modernização do nosso sistema. Não 
vamos adoptar novos modelos amanhã, 
mas temos de equacionar estas questões, 
em termos de pensamento estratégico.

Mas há prazos para a sua implementação 
no terreno?
São modelos que não podem ser ignora-
dos. Estes temas estão em debate e reco-
nhece-se a importância e a oportunidade 
de os desenvolver paulatinamente no sis-

tema. Não podemos ignorar a impor-
tância que representa, em termos de 
produção de conhecimentos científicos, 
a existência de centros de excelência. 
Só poderemos ter centros de excelência 
em contextos diferentes de redes de di-
ferenciação que tenham em conta estes 
critérios de qualidade, muito exigentes. 

A criação destas redes de diferenciação 
e centros de excelência poderá signifi-
car o encerramento de determinados 
serviços?
Não há encerramento absolutamente 
nenhum que esteja previsto. O resul-
tado final será um atendimento melhor, 
menos listas de espera e mais qualidade 
nos serviços prestados aos doentes. To-
dos os sistemas de saúde na Europa têm 
como pilar central a qualidade e nós não 
podemos ignorar esta realidade.

Como vão garantir equidade na aces-
sibilidade a esses centros de excelên-
cia?
Estamos a discutir esses assuntos. Não 
há decisões, num plano administrativo. 
São trabalhos que estão a decorrer, com 
especialistas portugueses, que visam 
reformular o conceito de uma rede de 
diferenciação e de centros com grande 
qualidade para o tratamento de deter-
minadas doenças.
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MOMENTOS DE LAZER 
VOLTADOS PARA O 
DOURO

A componente cultural e de lazer é um marco 
no Congresso Nacional de Medicina. Este ano 
não foi excepção. Com o Porto a ser o palco 
deste grande evento, a entidade organiza-
dora, a SRNOM, privilegiou uma das riquezas 
naturais da cidade. Assim, no dia 22 de Junho, 
o segundo dia do congresso terminou com 
uma magnífica viagem de barco no rio Douro 
que fez a ligação entre o cais da Alfândega, 
na Ribeira do Porto, e o Palácio do Freixo, 
«atravessando» as diferentes pontes que li-
gam as margens da Invicta à cidade de Gaia. 
Já no palácio de estilo barroco, a lembrar Ni-
colau Nazoni, e recentemente requalificado, 
mais de uma centena de médicos, estiveram 
reunidos num jantar inesquecível nos jardins 
do edifício, de onde foi possível vislumbrar o 
cenário de beleza ímpar que, daquele local, é 
possível ter sobre o rio Douro. 

é feito com base num sistema de 
capitação. 
Ainda no domínio dos cuidados 
de saúde primários, um dos mode-
los expostos neste debate foi o do 
Canadá. Rui Martins, médico de 
nacionalidade portuguesa fixado 
em Ontário, deu a conhecer o tipo 
de sistema adoptado naquele país 
e que se distribui em seis modelos 
diferentes de saúde, baseados em 
sistemas de capitação e incentivos. 
Por outro lado, os problemas exis-
tentes, também no Canadá, pare-
cem não ter sido muito diferentes 
daqueles que, actualmente, Portu-
gal atravessa. “Em Ontário existia 
um milhão e meio de pessoas sem 
médicos de família e grande parte 
dos médicos estava a atingir a idade 
de reforma”, disse Rui Martins.
No âmbito dos novos modelos de 
organização dos cuidados de saúde, 
na vertente hospitalar, António Oli-
veira e Silva, antigo director clínico 
do Hospital de S. João, baseou-se 
no trabalho que tem sido desen-
volvido nesta unidade, designada-
mente o facto de se ter “fomentado 
desenvolvimento de grupos, co-
missões e espaços de intervenção 
multi-especialidades e multi-pro-
fissionais que respondessem a ne-
cessidades assistenciais efectivas”. 
Depois de elencar um rol de medi-
das adoptadas, António Oliveira e 
Silva apresentou resultados dos úl-
timos anos: as primeiras consultas 
passaram de 77 478 para 110 mil, o 
número de cirurgias aumentou de 
27 977 para 30 mil, seguidas pelas 
cirurgias de ambulatório de 3.993 
para 9 mil. Isto com uma redução 
na demora média de 8,86 dias para 
7 dias e redução do número de ca-
mas de 1.137 para 956.

Ainda nesta mesa não foi esquecida a área dos cui-
dados paliativos. A intervenção, a cargo de Ferraz 
Gonçalves, lembrou os problemas de um sistema 
para o qual “os doentes são referenciados errada-
mente, com diagnósticos duvidosos ou informa-
ção clínica insuficiente ou errada”. Uma área, como 
explicou o responsável pela Unidade de Cuidados 
Continuados Paliativos do Instituto Português de 
Oncologia (IPO) do Porto, que pretende “propor-
cionar o alívio da dor e de outros sintomas per-
turbadores; afirmar a vida e ver a morte como um 
processo normal; integrar os aspectos psicológicos 
e espirituais dos cuidados aos doentes e oferecer um 
sistema de suporte para ajudar os doentes a viver 
tão activamente quanto possível até à morte”.
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«DEMOGRAFIA 
MÉDICA NO 
FUTURO»
MODERADORES: 
FÁTIMA CARVALHO
PALESTRANTES: 

PRECISAMOS DE 
MAIS MÉDICOS EM 
PORTUGAL?

Um dos temas quentes da actualidade – as novas 
faculdades de Medicina – não podia ficar de fora 
do XV Congresso Nacional de Medicina / VI Con-
gresso Nacional do Médico Interno. “Precisamos 
de mais médicos em Portugal? Precisamos de mais 
escolas médicas em Portugal?”. As respostas, na vi-
são de José Ponte, director do curso de Medicina da 
Universidade do Algarve, só podiam ser afirmati-
vas, principalmente olhando para o mapa que apre-
sentou e onde fica evidenciada, geograficamente, 
a diferença do número de médicos por habitantes, 
com menor proporção no Alentejo e no Algarve. “As 
potencialidades das novas escolas médicas residem 
na qualidade da medicina na Região, no paradigma 
de organização e novas metodologias e na oferta de 
diversidade”, defendeu.
Diferente é a perspectiva do director da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, para quem o 
aparecimento de novas escolas médicas vai ter como 
consequência o “desemprego médico, a precarização 
das condições de trabalho e a diminuição da qua-
lidade dos actos médicos praticados”. Além disso, 
Agostinho Marques considera que o momento que 
o país atravessa “não é oportuno” para criar novos 
modelos de ensino da medicina, como aqueles que a 
Universidade do Algarve e a Universidade de Aveiro 
vão leccionar, dirigidos a jovens licenciados e com 
uma duração de apenas quatro anos. “Estes novos 
cursos estão a criar uma despesa ao Orçamento de 
Estado que não é oportuna”, criticou o director da 
Faculdade de Medicina da U. 
Porto, admitindo a hipótese de 
novos cursos abrirem no sector 
privado “de forma a não com-
prometer o futuro do Estado”.
Exactamente na dicotomia pú-
blico e privado, mas na área dos 
internatos médicos, centraram-
se os outros dois palestrantes 
deste painel de discussão. Se 
coube a Serafim Guimarães fa-
zer a apologia da “capacidade 
formativa razoável” existente 
no SNS, mas também colocar 

responsabilidades acres-
cidas, nomeadamente 
nos colégios da especiali-
dade, sobre a idoneidade 
formativa a atribuir aos 
serviços, num contexto 
de hospitais-empresas, 
onde a pressão produtiva 
é elevada, Jorge Mineiro 
abriu caminho na defesa 
dos privados na forma-
ção dos futuros médicos. 
Enumerando a idonei-
dades total ou parcial já 
atribuídas a determina-
dos serviços dos hospitais 
CUF Descobertas, onde 
é director clínico, e CUF 
Infante Sagres, Jorge Mi-
neiro lamentou que “não 
exista vontade politica” 
para fazer avançar o pro-
cesso de internato nestas 
unidades. “A resposta 
que nos tem sido dada do 

Ministério da Saúde é que não estão reunidas con-
dições para os internatos nos privados”, condenou, 
defendendo um papel mais interventivo da Ordem 
dos Médicos nesta matéria. Uma posição, contudo, 
rejeitada pelo bastonário: “Não nos interessa quem 
é o «dono da loja», se é público ou privado. A nossa 
responsabilidade é apenas e só verificar a idonei-
dade formativa. A opção de não colocar internos no 
privado é uma questão política”, argumentou.

«COMO AVALIAR OS FUTUROS 
ESPECIALISTAS»
MODERADOR: CLÁUDIA MELO
PALESTRANTES: 
MACHADO

DIFERENTES MODELOS DE 
AVALIAÇÃO

Os modelos de avaliação 
na formação pós-gradu-
ada estiveram em desta-
que nesta mesa do XV 
Congresso Nacional de 
Medicina / VI Congresso 
Nacional do Médico In-
terno. Perante uma pla-
teia onde predominavam 
jovens médicos, Sérgio 
Chacim focou a sua in-
tervenção no modelo 
de ensino baseado em 
competências, uma área 

D
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ainda “pouco conhecida” por parte dos médicos, 
nomeadamente em Portugal. Assente em princí-
pios que visam a “obtenção de resultados defini-
dos e avaliados como competências necessárias ao 
desempenho profissional”, “colocando a colecção 
de conhecimentos e técnicas, cujo domínio é ad-
quirido num período pré-definido de tempo, mas 
também a capacidade de os utilizar adequadamente 
em cada contexto específico”, o ensino baseado em 
competências apresenta vantagens e desvantagens. 
Mas, numa reflexão que pretendeu trazer a debate a 
avaliação do caminho percorrido ao longo da espe-
cialização, Sérgio Chacim defendeu como proposta 
para o sistema nacional encontrar um modelo de 
transição sobre os programas de formação existen-
tes, propondo mudanças “suaves” e criando meto-
dologias de ensino e de avaliação “adequadas”.
Tendo em conta os condicionalismos actuais, como 
as leis do mercado, a capacidade de influência de 
grupo, as remunerações e a diferenciação, o pre-
sidente do Colégio da Especialidade de Aneste-
siologia da OM, Humberto Machado, considerou 
que um dos princípios basilares a ter em conta na 
evolução dos critérios de avaliação dos internos é 
não perder de vista o doente, a capacidade técnica 
do médico e o respeito que se deve manter pela 
profissão. Naquela que deve ser a avaliação final de 
internato, Humberto Machado elegeu alguns crité-
rios chave: responsabilidade partilhada (avaliação 
contínua e provas finais); final de percurso (mo-
mento de formalização de práticas); credenciação 
(momento dos pares se pronunciarem); igualdade 
de oportunidades (necessidade de uniformidade 
de critérios) e consistência de práticas (garantias de 
potenciais boas práticas). 

IMPACTO DA LEGISLAÇÃO 
EUROPEIA NA FORMAÇÃO 
MÉDICA PÓS-GRADUADA NA 
EUROPA
MODERADOR: RUI GUIMARÃES
PALESTRANTRES: 
BERNARD MAILLET

SER MÉDICO NA UE
O impacto da legislação europeia é inevitável nos 
estados membros, muito embora nem todas as di-
rectivas comunitárias sejam transpostas a nível na-
cional. Por isso, como frisou o moderador desta 
mesa, Rui Guimarães, “é importante estar atento e 
assumir a responsabilidade de fazer lobby, no bom 
sentido, para das leis de Bruxelas retirar o melhor 
proveito na aplicação que fazemos no nosso país”. 
A PWG – Permanent Working Group of European 
Junior Doctors é, exactamente, uma das organi-

zações europeias que está 
atenta às mudanças legis-
lativas europeias. Segundo 
Bernardo Bollen Pinto, mé-
dico interno de anestesia 
no Hospital de Santo An-
tónio, “têm sido várias as 

recomendações realizadas com sucesso, nas mais 
diversas matérias, sobre os jovens médicos”. Uma 
das directivas comunitárias a que se tem dado des-
taque é a do tempo de trabalho que estipula, entre 
outras normas, que o número máximo, em mé-
dia, de horas de trabalho imposto é de 48 horas 
semanais. Sem dados “científicos” que consigam 
comprovar de que forma é que a lei está a ser cum-
prida, Bernardo Bollen Pinto revelou, contudo, que 
três países pediram isenção da directiva, até 2011, 
assumindo não conseguir cumpri-la e advogando 
a necessidade de se reorganizarem, por forma a 
diminuírem as 52 horas de trabalho semanal dos 
internos. Em Portugal, o também presidente da 
associação de jovens médicos europeus (o PWG) 
acredita que se trabalha demais. “Eu acho que tra-
balho demais e sendo interno acho que pode ser pe-
rigoso”, assumiu. Mas para o problema, contrapôs, 
há soluções e uma delas pode passar por “colocar 
os especialistas a trabalhar um bocadinho mais”.
Outras das normas que mereceu a atenção do pa-
lestrante foi a do reconhecimento das qualifica-
ções profissionais e, nesta matéria, Bernardo Bollen 
Pinto não tem dúvidas de que um dos direitos dos 
jovens médicos é realizarem os seus internatos num 
país da UE. “Há uma lei europeia que regulamenta 
esta questão e que obriga a que um país reconheça 
as qualificações adquiridas noutro país e, por isso, 
também se é livre para exercer clínica na UE”, enfa-
tizou, admitindo que a directiva europeia não tenha 
sido transposta para legislação de alguns estados-
membros. Apesar desta norma, a verdade é que, 
nomeadamente ao nível dos internatos médicos, as 
discrepâncias entre os países da UE são evidentes, 
com alguns modelos completamente díspares entre 
si. Por isso mesmo, Pedro Gomes, interno de anes-
tesia do IPO do Porto, defendeu a necessidade de 
haver, dentro da Europa, uma “maior uniformiza-
ção” dos modelos de internato.

«CARREIRAS MÉDICAS - QUE 
FUTURO?»
MODERADORES:
PALESTRANTES: 
CLÁUDIO REBELO

“TRABALHADORES 
MÉDICOS”
Continua em marcha o processo negocial sobre as 
carreiras médicas, numa altura em que falta definir 
as tabelas remuneratórias e os critérios a ter em 
conta na avaliação de desempenho. Com a OM, no-
meadamente o vice-presidente da SRNOM, Miguel 
Guimarães, a chamar a atenção para o papel que 
a Ordem deve ter nesta última questão, Merlinde 
Madureira defendeu que as negociações englobam 
uma proposta mais complexa do que aquela que 
foi, inicialmente, sugerida pelo Ministério da Saúde. 
“A nossa proposta é muito diversa e é por isso que 
ainda está em negociação”, aludiu, acrescentando 
que o processo é complexo, uma vez que consta de 
uma “auto-avaliação, de uma avaliação pelos pares 
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do serviço e da avaliação 
do director”. Segundo Mer-
linde Madureira, a avaliação 
será diferenciada, tendo em 
conta as diferentes funções. 
Quanto à posição da OM, 
a dirigente da FNAM nega 
qualquer intenção dos sin-
dicatos retirarem poderes 
à Ordem. “É preciso saber 
qual o papel dos colégios de 
especialidade”, que, inclusi-
vamente, “deverão ter uma 

independência total relativamente a qualquer outro 
órgão da OM”, sublinhou, acrescentando: “É neces-
sário que a Ordem discuta a sua organização, por-
que não pretendemos meter a foice em seara alheia”. 
Neste debate, onde Gomes da Silva fez um resumo 
sobre o histórico da evolução das carreiras médicas 
e onde Cláudio Rebelo falou sobre a experiência de 
um jovem médico no contexto actual, Merlinde Ma-
dureira aconselhou os médicos a serem “um pouco 
humildes” na fase de negociação. “Temos de evo-
luir com o mundo e não podemos ficar parados a 
defender a imagem que tínhamos, aquela imagem 
de alguns dos nossos familiares médicos”, reagiu, 
perante algumas críticas da plateia sobre o processo 
negocial em curso. “Não poderá haver também, 
na mesma instituição, trabalhadores gerais, enfer-
meiros e depois os «senhores doutores»”, ironizou, 
fazendo notar que os clínicos não podem esquecer 
que “são trabalhadores médicos”. 

«OS 100 ANOS DA 
REPÚBLICA»
MODERADORES: 
FERNANDA ROLO 
PALESTRANTES: 
FERNANDO CATROGA

No ano em que se comemora 
o centenário da República, 
a organização do XV Con-
gresso Nacional de Medicina 
/ VI Congresso Nacional do 
Médico Interno quis assina-
lar a efeméride, inserindo no 

encerramento do certame um debate sobre o tema. 
Rita Garnel, doutorada em História Contemporânea 
pela Universidade de Coimbra e Fernando Catroga, 
professor catedrático da Faculdade de Letras da 
mesma universidade, ajudaram a plateia a revisitar 
alguns dos marcos importantes da nossa história e, 
inclusivamente, fazendo em determinados momen-
tos abordagens interessantes à posição, problemas e 
ideias que existiram em determinados períodos nas 
áreas da medicina e da saúde. n

MERLINDE MADUREIRA, DIRIGENTE DA 
FNAM, SOBRE AS CARREIRAS MÉDICAS

“NÃO É JUSTO” AVANÇAR 
COM AS PORTARIAS DE 
EXTENSÃO
O processo negocial das carreiras 
médicas entre os sindicatos e o 
Ministério da Saúde tem vindo a 
arrastar-se. Qual tem sido o princi-
pal problema?
Numa altura de crise, em que todos 
os grupos profissionais olham uns 
para os outros, também temos de 
entender que é preciso calma. É pre-
ciso equilíbrio na negociação, mas é 
evidente que não aceitaremos uma 
tabela que não achemos digna e 
justa para os profissionais médicos. 
Vamos ver se, agora, mesmo em 
tempo de crise, somos capazes de 
convencer que há, realmente, be-
nefícios em pagar adequadamente 
a quem trabalha 40 horas semanais 
numa instituição.

Depois dos acordos já alcançados, para quando é que se po-
derá esperar as portarias de extensão dos Decretos de Lei?
Para já, a própria lei define que os decretos se aplicam aos 
trabalhadores sindicalizados, uma vez que são os estruturas 
sindicais que negoceiam. Por enquanto, quem quiser estar 
abrangido deve sindicalizar-se. 

Quais são os grandes pontos em discussão, actualmente?
Obviamente, não há acordo colectivo de trabalho sem acordo 
salarial. Essa é a grande discussão que, aliás, já foi pior e mais 
brava. Também está em cima da mesa a discussão de ques-
tões como os concursos ou os serviços mínimos em greve. 
Devo dizer, sobre esta última matéria, que os hospitais EPE 
apresentaram uma proposta de serviços mínimos que nos co-
locava a trabalhar, mesmo estando em greve. Por outro lado, 
existe ainda a questão da avaliação de desempenho. Neste 
momento, temos uma progressão horizontal que nos é dada 
pelos escalões, ou seja, pela permanência. Na revisão das 
carreiras médicas, essa permanência não chega. É preciso ha-
ver uma avaliação de desempenho e nós estamos de acordo. 
Pensamos que é nossa obrigação trabalhar bem, o melhor 
possível, e devemos saber o mais possível. 

Relativamente à avaliação de desempenho, a OM não deve-
ria ter um papel mais interventivo nesta matéria? 
A avaliação de desempenho não tem qualquer ligação com a 
avaliação técnico-científica. A avaliação de desempenho na 
proposta que nos foi apresentada era simplesmente hierár-
quica, ou seja, baseava-se apenas na avaliação do director. A 
nossa proposta é muito mais diversa, e é por isso que está em 
discussão e carece de decisão política. A avaliação tem vários 
patamares: a auto-avaliação, a avaliação pelos pares do ser-
viço e a avaliação do director. Tem de ser um processo trans-
parente, dando previamente a conhecer aos elementos os 
objectivos a cumprir. Quanto ao papel da OM, em momento 
algum nos queremos substituir. Aliás, precisamos que a OM 
defina conceitos e regras. Quando discutimos concursos, por 
exemplo, só aceitamos que a avaliação seja feita inter-pares. 
É necessário saber qual o papel dos colégios da especialidade 
que, contudo, têm de ter independência total a qualquer ór-
gão da OM. Os concursos de provimento são discussões 
sindicais reguladas pela questão da atribuição dos graus e 
discutidas inter-pares e, por isso, da competência da OM. É 
preciso que não nos confundamos, nem nos baralhemos.

À MARGEM...



DIA DO MÉDICO 
HOMENAGEIA TRAJECTO 
PROFISSIONAL

Dezenas de médicos foram, uma vez mais, home-
nageados com a atribuição de medalhas evocativas 
dos 25 e 50 anos de inscrição na Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). A ce-
rimónia que assinala, assim, o Dia do Médico – 
consagrado no Regulamento Geral da OM como 
o dia comemorativo da publicação do seu Estatuto 
–, decorreu no dia 21 de Junho, desta vez inserido 
no âmbito da sessão de abertura do XV Congresso 
Nacional de Medicina / VI Congresso Nacional do 
Médico Interno. “Nas figuras dos médicos que este 
ano completam os 25 e 50 anos de inscrição, elo-
giamos as suas carreiras individuais e, também, as 
carreiras médicas, como trajecto profissional”, enal-
teceu o presidente do Conselho Regional do Norte, 
José Pedro Moreira da Silva. Por isso, acrescentou, 
“comemora-se, não apenas como mera formalidade, 
mas com o sentido de reforçar os símbolos desta 
Instituição”. Face à adesão que esta cerimónia tem 
registado, pode-se concluir que os médicos estão 
satisfeitos com este reconhecimento. 

O CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA FOI, 

ESTE ANO, O MOMENTO APROVEITADO PARA 

COMEMORAR O DIA DO MÉDICO. NUMA 

CERIMÓNIA SIMPLES, MAS CARREGADA DE 

SIMBOLISMO, DEZENAS DE MÉDICOS COM 

25 E 50 ANOS DE INSCRIÇÃO NA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE FORAM, ASSIM, HO-

MENAGEADOS. ALTURA, TAMBÉM, PARA RE-

CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDOS 

PELOS MAIS NOVOS, COM A ENTREGA DO 

PRÉMIO DANIEL SERRÃO À JOVEM LICEN-

CIADA COM MELHOR MÉDIA DOS CURSOS 

DE MEDICINA EXISTENTES NO NORTE. O GA-

LARDÃO FOI ATRIBUÍDO A ANA PEDROSA, 

DA FACULDADE DE MEDICINA DA U. PORTO.

Texto Patrícia Gonçalves  Carlos Ribeiro

COMEMORAÇÕES INCLUÍRAM ENTREGA DO 
PRÉMIO DANIEL SERRÃO
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Médica de Medicina Geral e Familiar, 
Fernanda Pinto ainda recorda “como se 
tivesse sido ontem” a altura da sua ins-
crição na SRNOM. Mas, há 25 anos, os 
tempos eram bem diferentes. “Licenciei-
me num ano difícil. Devido aos números 
clausus nas especialidades, fiquei um 

ano no desemprego, apesar de ter tirado boa nota 
no exame”, recorda. Foi apenas um contratempo. 
Um ano volvido, voltou a concorrer e, a partir de 
então, iniciou a especialidade em Medicina Geral 
e Familiar uma área, aliás, com muitas alterações 
recentes. “Abracei esta reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários e faço, inclusivamente, parte de 
uma Unidade de Saúde Familiar. Posso dizer que 

passei quase 25 anos a lutar por esta re-
forma. Por isso, estou muito realizada e 
muito contente com o trabalho que de-
senvolvo”, assume.
Também 25 anos após o primeiro con-
tacto no terreno, Abílio Silveira mostra-se 
satisfeito com a evolução da medicina, 
não só em termos de tecnologia, mas 
também na melhoria dos cuidados de 
saúde prestados à população. Para este fi-
siatra, oriundo de Macedo de Cavaleiros, 
é inegável a evolução registada, nomeada-
mente nas zonas fora dos grandes centros 
urbanos. “Não há dúvidas de que existe 
uma enorme diferença entre os cuida-
dos que se prestavam há 15 ou 20 anos 
e os que estão disponíveis actualmente”, 
assevera. Mas estarão os doentes mais 
exigentes? “Os doentes querem, acima de 
tudo, que exista alguém que possa cuidar 
da sua saúde. Não considero que este-
jam mais exigentes. Se esse requisito for 
cumprido, as pessoas ficam satisfeitas”, 
responde Abílio Silveira.

RELAÇÃO 
MÉDICO-DOENTE
Como é hoje a relação médico-doente? 
Helena Homem de Melo acredita que 
a relação é intemporal, ou seja, “ou se 
tem, ou não se tem. Não evolui com o 
tempo”. Contudo, a radiologista reco-
nhece que o caminho não tem sido fácil 
de percorrer e, muito da ligação afec-
tiva, tem acabado por se perder ao longo 
dos tempos. “É verdade que as pessoas 
se viram cada vez mais para as tecnolo-
gias. Em vez de manterem uma conversa 
com o doente ou com a família, solici-
tam exames da cabeça aos pés, muitos 

dos quais seriam desnecessários”, lamenta, defen-
dendo: “Os doentes devem ser vistos como antes, 
usando a tecnologia de hoje. Assim, o diagnós-
tico é quase seguro, mas a empatia não se perde”.
Sousa Fernandes, nefrologista, foi um dos médicos 
que recebeu a medalha evocativa de 50 anos de 
inscrição na OM e recorda bem o tipo de relação 
que, nesses tempos, era mantida entre médicos e 
doentes: “Havia outro tipo de relacionamento com 
o doente, nomeadamente uma maior aproximação”. 
Por isso, continua, “se podemos dizer que a Me-
dicina está melhor no que diz respeito ao avanço 
tecnológico que foi produzido nos últimos anos, por 
outro existem perdas ao nível do contacto entre os 
médicos e os doentes que era importante”. n
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25 E 50 ANOS
DE INSCRIÇÃO NA 

SRNOM



E numa altura em que as 
relações médico-doente 
nem sempre são as melho-
res, como é que uma jovem 

licenciada descreve as com-
petências adquiridas ao longo do curso sobre esta 
matéria? Ana Pedrosa acredita que as competências 
pessoais podem e são desenvolvidas ao longo da li-
cenciatura, em aulas como as de Psicologia Médica. 
Já sobre uma eventual mudança nos critérios de 
acesso ao curso de Medicina, nomeadamente atra-
vés de entrevistas, a recém-licenciada demonstra 
algumas dúvidas: “Se forem introduzidos critérios 
mais subjectivos na avaliação de um candidato ao 
Ensino Superior, penso que as coisas tornar-se-ão 
mais complicadas, uma vez que, infelizmente, no 
nosso país existe sempre um factor injusto que são 
as cunhas”.
Sobre o futuro, Ana Pedrosa mostra-se, ainda, bas-
tante cautelosa. “Vejo-me feliz em várias especiali-
dades, como a gastrenterologia, a cardiologia ou a 
dermatologia... Mas também não coloco de parte 
as especialidades médico-cirúrgicas. Por enquanto, 
nos próximos tempos tenho de aproveitar, ao má-
ximo, o contacto com a realidade e com os diferen-
tes serviços. Depois, logo se vê”, conclui. n

O Dia do Médico é, também, o momento 
escolhido pela SRNOM para "homena-
gear os jovens licenciados que se apres-
tam para começar verdadeiramente a sua 
vida profissional", bem como "as facul-
dades de medicina que os licenciaram", 
como fez questão de sublinhar José Pe-
dro Moreira da Silva. O Prémio Daniel 
Serrão, instituído pela SRNOM e desti-
nado a homenagear 
o jovem licenciado 
com a classificação 
mais alta dos cursos 
ministrados na Re-
gião Norte, foi este 
ano entregue a Ana 
Pedrosa, aluna da 
Faculdade de Me-
dicina da Universi-
dade Porto, depois 
de ter terminado a li-
cenciatura com uma 
média de 17,5. “Não 
existe nenhuma fór-
mula secreta para 
obter este resultado. 
Existe muito traba-
lho e, acima de tudo, 
muita organização 
de tempo”, asse-
gura, considerando 
que “tirar o curso de 
Medicina não é uma 
tarefa hercúlea”. “É possível atingir bons resultados 
sem ter de abdicar de uma vida social”, reitera. 
Mostrando-se sensibilizada com o reconheci-
mento do trabalho desenvolvido nos «bancos» da 
faculdade, a jovem licenciada em Medicina elege 
a disciplina de Epidemiologia como “a mais com-
plicada”. “Contrariamente à maioria dos meus co-
legas – aponta – que consideram a Anatomia e a 
Neuro-anatomia como a grande «dor de cabeça», 
a verdade é que a cadeira que menos prazer me 
deu e talvez aquela em que tirei pior nota foi a de 
Epidemiologia”.

PRÉMIO 
DANIEL SERRÃO

MUITO 
TRABALHO 
E, ACIMA DE 
TUDO, MUITA 
ORGANIZAÇÃO 
DE TEMPO

20 XV CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA VI CONGRESSO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO



MAIS DE 400 MÉDICOS 
PARTICIPARAM NOS FESTEJOS 
DO SANTO POPULAR NA SRNOM

FESTA DE S. JOÃO 
É SINÓNIMO DE 
DIVERSÃO

AS FESTAS JUNINAS, OU 

FESTAS DOS SANTOS POPU-

LARES, SÃO COMEMORA-

ÇÕES QUE ACONTECEM EM 

VÁRIOS PAÍSES E CIDADES 

DE TODO O MUNDO, ES-

TANDO HISTORICAMENTE 

RELACIONADAS COM A FESTA PAGÃ DO SOLSTÍCIO DE VERÃO. EM 

PORTUGAL, DEPOIS DO SANTO ANTÓNIO, EM LISBOA, A FESTA DE 

S. JOÃO É FESTEJADA COM UMA INTENSIDADE INIGUALÁVEL NA 

CIDADE DO PORTO E, TAMBÉM, NA CASA DO MÉDICO. ESTE ANO, 

OS MÉDICOS DO NORTE PARTILHARAM OS COSTUMES COM OS 

MÉDICOS DE TODO O PAÍS, JÁ QUE A FESTA COINCIDIU COM O DIA 

DE ENCERRAMENTO DO CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA. 

CONCLUSÃO? UMA GRANDE FESTA. 

a festa de S. João foi o culminar deste encontro que 
reuniu centenas de médicos e mais uma oportuni-
dade de lazer e confraternização entre todos.
Animação não faltou. Depois de um jantar onde 
foram servidas muitas centenas de sardinhas assa-
das, acompanhadas de batata, caldo verde, fêveras 

de porco na brasa, pimentos e sa-
lada, leite-creme e, claro, farturas 
quentinhas, a música animou a 
festa, com um DJ que não se es-
queceu de colocar algumas das 
músicas que marcam esta festa 
e que proporcionaram a todos 
um óptimo serão, com baile à 
mistura.
Historicamente, os balões de S. 

João serviam para avisar que a festa iria começar: 
eram soltos cinco a sete balões para assinalar o iní-
cio da festança. Hoje, o principal motivo não é este, 
mas, no ano passado, a Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) decidiu recuperar 
este costume. Este ano, a história repetiu-se e os 
médicos colocaram, assim, a sua perícia à prova, 
fazendo subir ao céu dezenas de balões de S. João.
Numa noite amena, a organização proporcionou 
ainda um espectáculo pirotécnico inesquecível. O 
fogo-de-artifício iluminou o céu e não deixou nin-
guém indiferente e, com certeza, «despertou» São 
João Batista, tal como reza a história, para explicar 
esta tradição. n
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Mais de 400 médicos reuniram-se na Casa do Mé-
dico para festejar a tradicional, e famosa, festa de 
S. João. A deste ano conseguiu 
juntar médicos de todos os pon-
tos do país, pela feliz coincidên-
cia de se ter realizado no mesmo 
dia em que terminou o XV Con-
gresso Nacional de Medicina / VI 
Congresso Nacional do Médico 
Interno. Depois de um evento 
marcadamente político e onde 
foram discutidos temas relacio-
nados com o futuro da profissão, 

Texto Patrícia Gonçalves  Carlos Ribeiro
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LURDES GANDRA E 
ANTÓNIO ARAÚJO 
SATISFEITOS COM 
FORTE ADESÃO 
DOS MÉDICOS

“FOI UM 
CONGRESSO DE 
EXCELÊNCIA”
NO FINAL DOS TRÊS DIAS DO XV CONGRESSO 

NACIONAL DE MEDICINA / VI CONGRESSO 

NACIONAL DOS MÉDICOS INTERNOS, A 

COMISSÃO ORGANIZADORA NÃO PODIA 

ESTAR MAIS SATISFEITA. SEM IMPREVISTOS E 

COM UMA FORTE ADESÃO POR PARTE DOS 

MÉDICOS, LURDES GANDRA E ANTÓNIO 

ARAÚJO CONSIDERAM QUE OS OBJECTIVOS 

FORAM ALCANÇADOS E EM ENTREVISTA 

CONJUNTA À NORTEMÉDICO FAZEM UM 

BALANÇO POSITIVO.

(nortemédico) – Que balanço fazem, ao nível da 
organização, deste congresso? 
Este foi um congresso de excelência. Tudo correu 
da forma que tinha sido prevista, sem qualquer 
tipo de percalço, pelo que pensamos que todos 
os participantes saíram extremamente satisfeitos. 

Quanto à organização, apesar de muito 
complexa, sentimos que cumprimos 
o que prometemos, o que muito nos 
agradou. 

O XV Congresso Nacional de Medi-
cina decorreu em conjunto com o VI 
Congresso Nacional do Médico In-
terno. Ficaram surpreendidos com 
a forte adesão que se verificou por 
parte dos médicos mais novos, mui-
tos deles Internos?  
O congresso teve cerca de 900 inscri-
tos, o que logo à partida superou as 
nossas expectativas. Observamos ter 
nas diversas sessões principalmente 
duas gerações de médicos – a mais nova 
e a mais velha. E, realmente, os colegas 
mais jovens aderiram em massa. Pensa-

mos que tal se ficou a dever aos assuntos que foram 
abordados, de grande importância para o futuro 
dos jovens médicos, no que respeita à sua formação, 
à sua integração na União Europeia e ao seu futuro 

Texto Patrícia Gonçalves  Carlos Ribeiro



23

no país. Esperemos que estes colegas não deixem, 
no futuro, de participar activamente neste tipo de 
fóruns de discussão, de participarem na discussão 
do presente e do futuro de todos. No entanto, deixa-
nos também alguma pena o facto de não termos 
visto, como gostaríamos, tantos colegas da faixa 
etária dos 30 e 40 anos, mas compreendemos que 
muitos deles estarão demasiado atarefados nas suas 
actividades assistenciais. É fulcral conseguir a ade-
são de todos, pois todos somos essenciais para o 
futuro da Ordem dos Médicos no século XXI.
 
Os temas em debate neste congresso focaram al-
guns dos temas mais polémicos da actualidade, 
no que concerne à política da Saúde. Pensam 
que o debate de ideias contribuiu para que os 
médicos possam ter um papel mais interventivo 
nestas matérias? 
O Congresso Nacional de Medicina é essencial-
mente um congresso político, palco onde são cha-
mados à discussão dentro da classe médica dos 
temas mais actuais, porventura, como diz, os mais 
polémicos. Mas não foi nosso objectivo discutir ape-
nas os mais polémicos, lembramos a discussão so-
bre que currículo deve ter um especialista ou acerca 
dos métodos para avaliar os futuros especialistas 
ou, ainda, sobre o impacto da legislação europeia 
na formação médica pós-graduada, o registo elec-
trónico de saúde, a referenciação de doentes e os 
modelos de organização do serviço de urgência. 
Relativamente ao contributo desta discussão para 
um papel mais interventivo dos médicos, é claro 
que só com o esclarecimento destes e com a troca de 
ideias entre todos poderemos, como classe e com a 
Ordem dos Médicos a representar-nos, defender as 
melhores opções de futuro.
 
O tema central do congresso foi « A Ordem dos Mé-
dicos no século XXI». Depois do congresso, como 
deve ser a Ordem dos Médicos no século XXI? 
A Ordem dos Médicos tem que estar virada para 
quem representa. Tem forçosamente de saber cati-
var, de saber ouvir e conseguir que todos os médicos 
participem activamente na discussão dos assuntos 

que venham a afectar a classe. A Ordem dos Médi-
cos do século XXI vai ter de ser capaz de representar 
efectivamente todos os médicos, ser ainda mais in-
terventiva a nível político e social, conseguir ser re-
guladora da actividade médica e, sempre, defensora 
da qualidade da Medicina que praticamos. Por fim, 
conseguir demonstrar à sociedade que as posições 
que assume são sempre na defesa daqueles a quem 
os médicos prestam serviço, ou seja, os doentes. 
 
A ministra da Saúde, Ana Jorge, participou na 
sessão de abertura deste congresso. Apesar de 
todas as preocupações manifestadas, designa-
damente através dos discursos do presidente da 
SRNOM e do bastonário da OM, houve poucas, 
ou nenhumas, respostas da ministra. Esperava-
se mais de um membro do Governo, principal-
mente tendo em conta que é médica? 
É claro que esperamos sempre mais de quem nos 
governa. Infelizmente, a ministra da Saúde não 
trouxe ao nosso congresso nenhuma resposta nova, 
nem nenhuma medida inovadora. Foi pena.
 
A organização deste congresso apostou numa 
forte componente lúdica, no seu programa. De 
que forma é que estas iniciativas ajudam a “unir” 
a classe?
Palestras como as que foram proferidas pelo arqui-
tecto Souto Moura, pela Prof. Rita Garnel ou pelo 
Prof. Fernando Catroga, enriquecem-nos cultural-
mente, como pessoas. E a cultura é um bom meio de 
nos unir. Terminar com a festa de S. João foi apenas 
a “cereja no cimo do bolo”. Pois se conseguimos unir 
os médicos em torno de temas políticos que os afec-
tam, à volta da cultura que os complementa e em 
torno de festividades que os distraem e fomentam o 
convívio, então temos a certeza de termos atingido 
todos os objectivos a que nos propusemos.
 
Como foi a adesão às actividades culturais e que 
feedback obtiveram? 
A adesão foi muito grande, por parte de todos. E o 
“feedback”, temos que o considerar muito satisfató-
rio para a organização. n
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PAPEL DA ORDEM DOS 
MÉDICOS NO SÉCULO XXI 
DOMINOU O XV CONGRESSO 
NACIONAL DE MEDICINA

A SRNOM FOI A GRANDE RESPONSÁVEL 

PELA ORGANIZAÇÃO DO XV CONGRESSO 

NACIONAL DE MEDICINA. EM ENTREVISTA 

À NORTEMÉDICO, O VICE-PRESIDENTE DO 

CONSELHO REGIONAL DO NORTE, MIGUEL 

GUIMARÃES, FALA SOBRE O TEMA CENTRAL 

QUE DOMINOU ESTA INICIATIVA – O PAPEL 

DA ORDEM DOS MÉDICOS NO SÉCULO XXI –, 

NUMA RETROSPECTIVA DE ALGUNS DOS TE-

MAS ABORDADOS DURANTE OS TRÊS DIAS 

DE CONGRESSO. 

Texto Patrícia Gonçalves  Carlos Ribeiro

(nortemédico) – Começando pelo 
tema central deste XV Con-
gresso Nacional de Medicina, 
qual deve ser o papel da Ordem 
dos Médicos no século XXI?
(Miguel Guimarães) – O papel 
da Ordem deve ser, mais do que 
nunca, dignificar a profissão mé-
dica e lutar para que a qualidade 
dos actos médicos prevaleça sobre 
as outras matérias. Isto significa, 
na prática, lutar por uma Medicina 
e um Sistema Nacional de Saúde 
de grande qualidade. Esta deve ser 
a essência do papel da Ordem e, 
por isso, é necessário dar impor-
tância às alterações que têm acon-
tecido recentemente em Portugal. 
Não podemos ignorar as modifica-
ções, resultantes do PEC, que es-
tão a decorrer no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) e que, quer os di-
rigentes dos hospitais e a senhora 
ministra da Saúde queiram quer 
não, estão a interferir com a qua-
lidade da Medicina. Aliás, se fosse 
possível diminuir, assim de re-
pente, os custos dos hospitais em 
cinco ou dez por cento, como foi 
dito por alguns responsáveis hos-
pitalares, isso quereria dizer que, 
até agora, o Ministério da Saúde 
tinha andado a deitar dinheiro ao 
lixo. As soluções milagrosas não 
aparecem de um momento para 
outro. Estou convicto de que, de 
repente, não é possível tratar os 
doentes com a mesma qualidade e 
poupar dinheiro. Pode ser possível 
de uma forma gradual, mas não 
de um dia para o outro. Noutra 
perspectiva, a Ordem dos Médicos 
do século XXI também deve estar 
atenta ao que se passa na Medicina 

privada que, actualmente, é mais uma Medicina 
convencionada, dependente dos grandes grupos 
económicos. É preciso garantir que a Medicina 
praticada no sector privado tenha exactamente o 
mesmo nível de qualidade que a praticada no SNS 
e vice-versa. 

De que forma é que, na prática, essas posições da 
Ordem se podem reflectir? 
Na prática, isto significa que a Ordem dos Médi-
cos pode ter de flexibilizar algumas posições em 
termos de funcionamento, nomeadamente ter os 



colégios das especialidades atentos a 
outras realidades que não apenas a da 
formação. Quem melhor pode conhece 
os indicadores de qualidade nas várias 
especialidades são os colégios e isso 
implica que a Ordem tem de lhes dar 
mais responsabilidades. Por outro lado, 
a Ordem deve ter a preocupação de sa-
ber quais são as necessidades reais de 
médicos em Portugal. E a Ordem dos 
Médicos tem, por assim dizer, a «faca e o queijo na 
mão» para saber exactamente que especialistas são 
necessários. Mais uma vez, os colégios podem ter um 
papel importante. É possível, falando da minha área, 
pedir ao Colégio da Especialidade de Urologia que de-
fina exactamente quais as necessidades de urologistas 
para os próximos anos. Esse é, aliás, um trabalho que 
já foi feito e que está relacionado, por exemplo, com a 
incidência das patologias e com o envelhecimento da 
população. Desta forma, a Ordem terá um documento 
científico, sério, que pode ser discutido com o Minis-
tério da Saúde e com o Ministério do Ensino Superior, 
sobre a real necessidade de médicos por especialidade. 

Neste contexto, de uma maior intervenção da Or-
dem, acha que o congresso foi importante para 
sensibilizar os médicos para os problemas que 
enfrentam?
O congresso foi importante pelos temas seleccionados 
para discussão. Contudo, a maioria dos participantes 
eram jovens médicos. Penso que faltou alguma afluên-
cia por parte dos especialistas e isso é demonstrativo 
de que existe um certo alheamento relativamente a 
questões que são muito importantes no nosso dia-a-
dia. Neste congresso falámos desde temas como as car-
reiras médicas, até assuntos como a ética e a deontolo-
gia. Os médicos têm de, cada vez mais, prestar atenção 
aos aspectos éticos e deontológicos da profissão, e 

perceber o que são o erro ou a negligência médicas e 
como se devem proteger dessas situações.

O Dr. Miguel Guimarães foi um dos moderado-
res da mesa que debateu as carreiras médicas. 
Que análise faz da intervenção da dirigente da 
FNAM, Dra. Merlinde Madureira, talvez uma 
das mais aguardadas?
Fiquei muito grato pelo facto da Dra. Merlinde Ma-
dureira ter participado nesta sessão, porque repre-
senta uma estrutura sindical que esteve nas nego-
ciações que resultaram nos novos diplomas sobre as 
carreiras médicas e os respectivos acordos colectivos 
de trabalho. Eu já sabia o que foi feito, e qualquer 
pessoa pode ficar a sabê-lo, basta ler os decretos-
lei 176 e 177 e os respectivos acordos de trabalho. 

O que eu esperava era ficar a sa-
ber como será feita a avaliação de 
desempenho. Este é um assunto 
chave, no qual a Ordem tem, obri-
gatoriamente, algo a dizer. Não 
conheço nenhum dirigente da 
Ordem que defenda o contrário, 
nomeadamente nenhum dos já co-
nhecidos candidatos a bastonário. 
Numa altura em que se perspec-
tivam eleições, é preciso garantir 
que a procura de apoio nas estru-

turas sindicais não deixe resvalar aquilo que são os 
interesses dos médicos. Ficámos, também, sem sa-
ber porque razão ainda não existe uma portaria de 
extensão que aplique os acordos colectivos de traba-
lho a todos os médicos. Era bom que a ministra da 
Saúde explicasse isso. Se o objectivo da ministra é 
ter mais médicos sindicalizados, já passaram mais 
de seis meses desde a publicação dos acordos. É da 
mais elementar justiça, e constitui matéria consti-
tucional, que a lei acabe por se estender, ao fim de 
algum tempo, a todos os profissionais do sector. Por 
outro lado, também não tivemos novidades sobre a 
tabela salarial que está a ser negociada. Reconheço 
que seja um assunto particularmente difícil, devido 
ao período que atravessamos, mas não nos esqueça-
mos que os professores também negociaram a sua 
tabela salarial, num momento de crise. Penso que 
os sindicatos devem negociar um bom acordo, a este 
nível, nem que as tabelas salariais tenham de ficar 
congeladas durante algum tempo.

Se sair um acordo de avaliação de desempenho 
que não agrade à Ordem, o que acha que deve 
ser feito?
Não acredito que o Ministério da Saúde publique 
um acordo sobre a avaliação de desempenho sem 
ouvir a Ordem. Por isso, é necessário esperar e ver 
quais serão os resultados. n
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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

Ricardo Jorge foi o iniciador da prática laboratorial 
e da experimentação na Escola Médica2. No seu cé-
lebre “Relatório ao Conselho Superior de Instrução 
Pública” de 1885, Ricardo registava “a carestia e a 
pobreza do trabalho prático em a nossa ensinança 
médica”. Fora pioneiro na Escola do ensino da His-
tologia (1881) e organizara as primeiras demons-
trações práticas da cadeira de Fisiologia regida por 
Azevedo Maia (1983). Na segunda parte do Rela-
tório, Ricardo nota que está a caminho, vindo da 
Alemanha, o equipamento indispensável à técnica 
microbiológica: culturas, esterilizações, etc. Acha 
então a sua vocação definitiva, a Higiene e a Bacte-
riologia3. Em 1888 publicara um trabalho sobre “O 
Saneamento no Porto” e em 1892 é nomeado médico 
municipal e director do novo laboratório municipal 
de Bacteriologia da cidade. Nestas condições orga-

nizou, em 1899, o combate à 
peste bubónica, mas devido 
ao seu papel na instituição 
do cordão sanitário à volta 
da cidade é alvo de ameaças 
da população e apodos na 
imprensa, pelo que vai para 
Lisboa, convidado a reger 
Higiene e assumir o posto de 
Inspector-Geral de Saúde. O 
Hospital do Bonfim fecha 
em 1901 mas reabre no ano 
seguinte sob a direcção do 
Dr. Joaquim Urbano da 

Costa Ribeiro, que fora um dos médicos ajudantes 
do Conde de Ferreira em 18914. Nele se instala um 
laboratório bacteriológico dirigido pelo Prof. Sousa 
Júnior, que entretanto elaborara uma valiosa tese 
de Anatomia Patológica com o estudo das peças 
obtidas em doentes de peste bubónica5. Este labo-

ratório é anexado em 1915 à Faculdade 
de Medicina, embora continue sedeado 
nas Goelas de Pau, e entregue ao Prof. 
Carlos Ramalhão que, em 1917, passa a 
catedrático de Bacteriologia.
Joaquim Urbano consegue melhorar 
substancialmente as instalações após 
a República, uma vez que fora condis-
cípulo em Coimbra de vultos proemi-
nentes do novo regime. Tendo falecido 

XIII. ÚLTIMAS VALÊNCIAS

O tratamento das Doenças Infecciosas es-
teve sempre associado ao Hospital Joaquim 
Urbano. O grave surto de cólera de Toulon, 
em 1884, que depois alastrou a Espanha, 
suscitou a formação de uma comissão no 
Porto de que fazia parte o Prof. Ricardo 
Jorge, que propôs ao governo a constru-
ção duns pavilhões sanitários no local das 
Goelas de Pau. Este hospital do Senhor 
do Bonfim foi entregue à Misericórdia em 
1899, para tratamento de casos de sífilis e 
tuberculose, mas em Julho desse ano acabou por ser 
inteiramente ocupado pelos doentes da epidemia de 
peste bubónica surgida entretanto na Ribeira e logo 
diagnosticada primeiro clinicamente por Ricardo 
Jorge e depois laboratorialmente por ele e Câmara 
Pestana1.
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Luís da Câmara Pestana
(1863 – 1899)

Joaquim Urbano (1851 – 1914)

Pavilhões sanitários nas Goelas de Pau, 1884
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em 1914, é dado o seu nome ao hospital. Sucedeu-
lhe como director, de 1915 a 1951, o Dr. Álvaro 
Pimenta. O ensino da Bacteriologia na Faculdade 
sempre foi ministrado no Joaquim Urbano até à 
transferência daquela para o Hospital de S. João. 
Aqui a bacteriologia passa a dispor de laboratório 
próprio e, em 1964, é inaugurado um Serviço de In-
fecto-Contagiosas sob a direcção do Prof. Fonseca e 
Castro, que mais tarde foi chefiado pelos Profs. Cer-
queira Magro, João Pereira Leite e Henrique Lecour.
A terminar, uma breve referência à Fisioterapia. 
A origem remonta a D’Arsonval que, no início do 
século, estudara em França os efeitos fisiológicos da 
aplicação das correntes eléctricas, nomeadamente 
a diatermia, as faradisações e as ondas curtas6. No 
gabinete radioscópico e radiográfico que, como vi-
mos, abriu no Hospital de S. António em 1908, 
logo no ano seguinte a electroterapia avantajou-se 
marcadamente ao radiodiagnóstico e à rádio- e ra-
dium-terapias, com 130 tratamentos contra 78 exa-
mes dos outros em conjunto7. Em 1923 surge um 
serviço de curieterapia dirigido pelo Dr. Couto So-
ares, separado do gabinete de electroterapia e radio-
terapia, dirigido pelo Dr. José Feiteira desde a morte 
de Andrade Júnior em 1918. É curioso que em 1915 

o Dr. Jaime de Almeida inau-
gurou um amplo Instituto de 
Electroterapia no primeiro an-
dar do prédio ainda hoje exis-
tente na esquina das ruas Pas-
sos Manuel e Sá da Bandeira, 
cujas instalações são descri-
tas no volume do mesmo ano 
dos “Arquivos de Cirurgia” de 
Maia Mendes. 

XIV – O FUTURO

Para compreendermos os avanços da 
medicina na primeira metade do sé-
culo XX, houve que recordar os ante-
cedentes que no século XIX facilitaram 
a sua ocorrência, o que equivaleu a re-
cuar ao início da prática da medicina 
moderna no Porto.
E ao atingirmos a segunda metade do 
século XX não podemos ignorar que 
só agora plenamente frutificou todo 
o caminho percorrido. Chamámos, 
na primeira crónica desta série, a esta 
nova era a da medicina pós-moderna. 
Far-se-á uma breve menção de como 
se instalou no Porto, sem a pretensão 
de desenharmos a sua íntima história, 
que será muito mais complexa do que 
a de tudo o que se passou até então.
Houvera uma explosão, desde o iní-

cio do século, de conhecimentos fisiológicos e de 
drogas terapêuticas, que se intensificou na segunda 
metade, acrescida de extraordinários avanços no 
diagnóstico devidos às múltiplas invenções da Fí-
sica com aplicação à Medicina. Como resultado 
emanciparam-se depois de 1950 novas especiali-
dades cirúrgicas e médicas. Passaremos a enumerar 
sumariamente as primeiras, deixando para o se-
guinte e último artigo as segundas.

A – NOVAS ESPECIALIDADES 
CIRÚRGICAS

As novas especialidades cirúrgicas só foram pos-
síveis graças à moderna anestesia, implantada em 
fins de 40. Tal sucedeu de forma imediata com a 
Cirurgia Torácica (Pulmonar e Cardíaca) e com 
a Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. No caso da 
primeira8, a entubação traqueal veio permitir a 
ventilação mecânica pulmonar com a retracção de 
um ou dos dois pulmões sem perigo de colapso 
durante o acto operatório e a retoma da respiração 
normal através da insuflação pulmonar. No caso da 
segunda9, a instalação de tubos longos na traqueia 
proporcionou que, no caso da correcção das mal-
formações faciais, o anestesista se mantivesse afas-
tado enquanto o cirurgião se mantinha próximo do 
campo operatório.
O pioneiro da Cirurgia Torácica Pulmonar vimos 
já que foi o Prof. Eduardo Esteves Pinto, no Hos-
pital Rodrigues Semide, em 1947, e no Sanatório 
D. Manuel II, em 1952. O da Cirurgia Cardíaca foi 
o carismático cirurgião geral de Espinho Dr. Ma-
nuel Gomes de Almeida, que também no D. Ma-
nuel II operou o primeiro caso de estenose mitral Jacques-Arsène d’Arsonval

(1851 – 1940)

RICARDO JORGE
Óleo de Júlio Costa

SOUSA JÚNIOR
Óleo de Abel Salazar
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a céu fechado entre nós, em 1955, 
com a técnica de Charles Bailey, 
com quem estagiara em 1952-53 
em Filadélfia10,11. Após toracotomia 
lateral esquerda abordava o apên-
dice auricular esquerdo através do 
qual dilatava digitalmente o orifício 
auriculo-ventricular. Esse “Centro 
de Cirurgia Cardiovascular da Zona 
Norte” do Sanatório D. Manuel II, 
em que se efectuaram com sucesso 
algumas dezenas de cirurgias da 
estenose mitral, passou em 1964 
para o Hospital de S. António onde 
Gomes de Almeida adquiriu a má-
quina de Circulação Extra-Corporal 
(CEC), desenvolvida em Lisboa pelo 
Dr. Décio Ferreira, e fez três cirur-
gias a céu aberto. O Serviço foi ex-
tinto em 1972, ano da morte de Go-
mes de Almeida, tendo dado lugar 
a um Serviço de Cirurgia Vascular 
da direcção dos Drs. J. Moreira da 
Costa e Mário Caetano Pereira10. A 
CEC, que no essencial consiste em 
recolher o sangue venoso das veias 
cavas ou da aurícula direita por um 
sistema tubular em que se intercala 
um oxigenador de membrana (subs-
tituto dos pulmões) e um rolete de 
propulsão (em vez do coração) e que 
finalmente desemboca na aorta as-
cendente, deveu-se a Gibbon, que a 
utilizou pela primeira vez em 1953, 
e foi depois transformada na bomba 
de Gibbon-Mayo por Lillehei12. O 
coração pôde assim ser abordado 
imóvel a céu aberto.
A prossecução dos esforços de Go-
mes de Almeida ocorreu em 1965 

quando o jovem Dr. Manuel Rodrigues Gomes 
iniciou um estágio de seis anos na Clínica Mayo. 
Regressado em 1971, começou a trabalhar no Ser-
viço de Pneumotisiologia do Prof. Esteves Pinto 
no S. João. Em 1975 Rodrigues Gomes efectuou a 
primeira operação com CEC e em 1979 o serviço 
subdividiu-se em Pneumologia (médica) e Cirurgia 
Torácica. Apenas em 1988 surgiu o vasto e presti-
gioso Centro de Cirurgia Torácica do Hospital de S. 
João dirigido pelo Prof. Rodrigues Gomes11.
Quanto à Cirurgia Plástica, o pioneiro no Porto foi 
o Dr. Álvaro Guimarães e Sousa que, em 1955, foi 
trabalhar em Oxford com o Prof. Pomfret Kilner e, 
ao regressar, em 1960, recebeu uma secção privativa 
na enfermaria do Dr. José Aroso no Hospital de S. 
António. Um ano depois transitou para um Serviço 
autónomo. Conseguiu depois melhores instalações 
no Semide e finalmente no Hospital da Prelada9. 
Outra nova especialidade foi a Cirurgia Vascular 
que, na primeira metade do século, experimentara 
grandes avanços com a sutura fina dos vasos topo a 

topo por Carrel, a angiografia de Egas Moniz e Rei-
naldo dos Santos e a tromboendarterectomia de Cid 
dos Santos. Teve o seu início no Porto, em 1959, no 
Serviço de Clínica Cirúrgica do Hospital de S. João, 
num sector autónomo chefiado pelo Dr. António 
Maria Tenreiro13. Em 1978 criou-se um serviço 
independente de Angiologia e Cirurgia Vascular di-
rigido pelo Prof. António Braga. Como vimos atrás, 
existia um serviço análogo em S. António desde 
1972. 
Ainda no domínio da cirurgia, a Transplantologia 
de órgãos apareceu no Hospital de S. António com 
os transplantes de rim em 1983 e de fígado em 
1995, a partir de dadores ou do cadáver, levados 
a cabo por uma equipa chefiada pelo Prof. Mário 
Caetano Pereira14. Ela só foi possível graças aos fár-
macos imuno-supressores, tais como a ciclosporina, 
os corticosteróides e os citotóxicos (a azatioprina), 
disponíveis a partir das décadas de 70 e 8015, e ao 
apoio do Serviço de Cuidados Intensivos existente 
no S. António desde 1962. 
Finalmente frisemos que, embora a Neurocirurgia 
começasse a ser praticada por Corino de Andrade 
em 1942, cedo se sentiu a necessidade da sua au-
tonomização. Quando o Dr. António Rocha Melo 
regressou de um estágio de três anos em Edimburgo 
com Dott e Gillingham, em 1958, ela ficou a seu 
cargo dentro do Serviço de Neurologia. Passou a 
serviço independente em 198214. n
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Para realizar um trabalho de na-
tureza biográfica em que estive 
empenhado durante alguns 
anos, até há pouco tempo, tive 
necessidade de bater à porta de 

bastantes instituições portuguesas, públicas 
e privadas, à procura de documentos para 
essa finalidade. Do que havia, quando havia, 
salvo lamentáveis raros casos de má vontade, 
encontrei na generalidade boa e até muito 
boa colaboração. E também notei, raramente, 
um modelar esforço em preservar bem o que 
tinham, apesar de notória e confessada es-
cassez de meios. 
Estava era muito longe de imaginar onde 
muitas vezes estava, quando estava, grande 
parte da memória viva das nossas institui-
ções ou das pessoas que por lá passaram, 
as serviram, e já saíram ou partiram. Nunca 
tinha pensado a sério nisto, confesso. 
«Ah, isso, se existir alguma coisa, está no 
‘arquivo morto!’» – era uma resposta fre-
quente e não raro displicente. 

Pasmado, verifiquei que 
esses “arquivos mortos” 
estão, frequentemente, 
em espaços tenebrosos dessas instituições. Uma 
espécie de câmaras escuras de maus tratos, com 
condições incríveis, onde faltam as mínimas condi-
ções para preservar um documento, que os levam 
à degradação acelerada e à morte, à eutanásia. Há 
mesmo sítios desses onde já não existe quase nada: 
ou talvez porque nunca se guardou ou foi prematu-
ramente abandonado e deixado apodrecer.
Dei comigo a pensar que este país está transfor-
mado num grande cemitério de malfadados arqui-
vos mortos, que nem sequer têm asseio como os ce-
mitérios porque estão nas catacumbas dos edifícios, 
e nunca se vêm. Encontrei nisto uma prática insti-
tucional, no mínimo descuidada, e nalguns casos 
moribunda ou morta, da nossa memória colectiva. 
E pensei que, como agora há dias para tudo, tam-
bém podia haver um dia no ano para os nossos fiéis 
arquivos moribundos. Ao menos uma vez por ano 
falava-se neles e talvez assim caíssemos na enorme 
dimensão do erro em que por inércia desde há 
muito nos deixamos cair. 

Bem sabemos que nada melhor para insta-
lar uma má prática do que deixar enraizar 
e perdurar uma infeliz designação. Mas 
aqui a responsabilidade é toda de cima. 
Convenhamos que o nome muito infeliz 
de “arquivo morto” já por si estimula o des-
leixo ao mais bem dos intencionados; a 
nossa natural inclinação para o facilitismo, 
a tendência para a escassez de pormenor 
de registo e desorganização acabam por 
fazer o resto. Como estão mortos, pensam, 
vão para as divisões mais degradadas e es-
consas dos edifícios, que não servem para 
mais nada. E assim, tudo lá vai morrendo.
O sinistro nome, ao que apuramos, parece-
nos ser de origem obscura. Consultamos 
entendidos juristas sobre esta matéria e 
não conseguimos mais dados concretos, 
além de que também é designação muito 
usada no âmbito da administração da 
justiça e, pelos vistos, também na admi-
nistração autárquica e até na central. Não 
conseguimos apurar se é mesmo matéria 
de lei. Mas se o é, achamos que precisa de 
revogação muito urgente. Se é apenas um 
mau hábito de tradição, precisa de enérgica 

correcção, porque é manifestamente pernicioso. 
Salvo melhor ideia, propomos um nome para 
mudar: passem-se a chamar obrigatoriamente, 
por lei, “arquivos históricos”, e proíba-se de vez a 
mórbida designação de “arquivos mortos”. É um 
muito bom e edificante começo.
As pessoas que passaram pelas instituições, em 
qualquer condição, mais ou menos tempo, saem e 
desaparecem. As instituições também podem de-
saparecer ou mudar, mas os registos, os seus do-
cumentos não podem nem devem morrer. Devem 
ser devidamente acautelados. E nunca em espaços 
ditos mortos. Eles são peças vivas da nossa existên-
cia colectiva. As nossas belas bibliotecas públicas 
e privadas, a nossa Torre do Tombo e outros belos 
espaços bem recheados de história que felizmente 
por aí existem bem preservados não são nem nunca 
foram arquivos mortos. São a nossa memória bem 
viva, para os nossos vindouros e para a nossa his-
tória pessoal, colectiva, das nossas instituições e do 
nosso país. n
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 MALFADADOS 
“ARQUIVOS MORTOS”
URGENTE MUDAR PARA 
“ARQUIVOS HISTÓRICOS”

«…PROÍBA-SE DE 
VEZ A MÓRBIDA 
DESIGNAÇÃO DE 
“ARQUIVOS MORTOS”. 
É UM MUITO BOM E 
EDIFICANTE COMEÇO.»
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Não tenho a pretensão de descrever mi-
nuciosamente os factos, acontecimentos 
ou incidentes que observei, registei ou 
acompanhei no Serviço em que trabalhei 

de 1959 até 1999 (9-12). Mas, agora, que já estou 
afastado do Hospital de S. João por imperativo da 
idade, parece-me oportuno que exista uma memória 
escrita, para que conste e persista o testemunho da 
vivência de uma época, da minha vida e de muitas 
vidas que, durante dezenas de anos, serviram a «res 
publica» com profissionalismo. Julgo que pagámos 
o tributo, à terra que nos viu nascer, com trabalho, 
ética e seriedade.
Não posso deixar de descrever o meu percurso pro-
fissional que, quis o destino, fosse coincidente com o 
do Serviço de Cirurgia I, quase que até à sua extinção 
em 2001, data em que foi englobado, assim como 
os demais Serviços de Cirurgia, num Departamento 
Cirúrgico, com uma filosofia de funcionamento com-
pletamente diferente da existente até então.
O Serviço de Cirurgia I, e afirmo-o sem sombra de 
dúvida, ombreava com o que de melhor tínhamos no 
nosso País, em qualidade de prestação de serviços, 
inovação e ensino pré- e pós-graduado.

No dia 23 de Novembro de 1959, foi transferido o Ser-
viço de Clínica Cirúrgica, precursor do Serviço de Ci-
rurgia I, do Hospital de Santo António para o Hospital 
de S. João, inaugurado há cerca de cinco meses. (9)

Transitaram uma série de médicos do Serviço de Clí-
nica Cirúrgica que fizeram o núcleo inicial da Ci-
rurgia I, a saber: 

-
-

E médicos estagiários, 
entre os quais me incluía, muitos dos quais foram 
contratados para o quadro do Serviço de Cirurgia I, 
ou de outros Serviços, algum tempo depois.
No Serviço de Clínica Cirúrgica trabalhavam, em 
regime de voluntariado, muitos médicos, a maioria 
dos quais tinham sido assistentes do Prof. Álvaro 
Rodrigues. Acompanharam-nos na mudança para o 
Hospital de S. João.

HISTÓRIA DO 
SERVIÇO DE CIRURGIA I 
DO HOSPITAL DE S. JOÃO

FERNANDO REIS LIMA
Chefe de Serviço de Cirurgia do 
Hospital de S. João, aposentado. 
Vogal e representante no 
Porto do Capítulo «História 
da Cirurgia», da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia

Lembro o Dr. Álvaro Ferreira Alves, proprietário da 
Clínica Heliântia, em Francelos, cirurgião geral com 
domínio perfeito da Ortopedia, que muito nos en-
sinou e ajudou; o Dr. Fernando Prata de Lima, da 
mesma especialidade, mas mais vocacionado para a 
Cirurgia Plástica; os Drs. Hernâni de Vasconcelos e 
Castro Monteiro, gastrenterologistas; e ainda a Dra. 
Lúcia Trelô, ginecologista, que mais se dedicava aos 
problemas de esterilidade. Tinham um dia atribuído 
para consulta e operavam os doentes, da sua especia-
lidade, no Serviço. Devemos-lhes muito, pois dispo-
nibilizavam, generosamente, os seus conhecimentos a 
quem os contactava ou ajudava.
O benefício era mútuo, quer para os médicos do Ser-
viço, que muito aprendiam, quer para eles, que em 
contacto com um ambiente universitário e hospitalar 
elevado, se actualizavam permanentemente. Tive a 
sorte, e o privilégio, de colaborar e muito aprender 
com estes contactos, que muito úteis foram, pelos 
ensinamentos transmitidos, para o tratamento de mi-
litares e civis na guerra em Angola, aquando da mi-
nha mobilização, em 1961 (10, 11). Creio que o mesmo 
podem dizer todos os colegas do Serviço de Clínica 
Cirúrgica (Cirurgia I) que passaram pelas mesmas 
vicissitudes.
Embora já estivesse em Coimbra, operava ainda no 
Porto o Prof. Doutor Bártolo Vale Pereira, antigo as-
sistente do Prof. Doutor Álvaro Rodrigues. Aqui man-
tinha o consultório, deslocando-se semanalmente 
para tratar e operar os doentes que o procuravam. O 
colaborador habitual, na clínica privada, era o Prof. 
Doutor António Braga, que me convidou, algumas 
vezes, para fazer parte da equipe cirúrgica. 
Era Director do Serviço de Clínica Cirúrgica o Pro-
fessor Doutor Álvaro Rodrigues, homem de craveira 
superior, intelectual, profissional e moralmente. Foi 
um dos Professores Catedráticos de Cirurgia mais 
brilhantes do século XX (ver curriculum).
Jubilado em 1975, sucedeu-lhe na Direcção do Ser-
viço, agora de Propedêutica Cirúrgica, o Professor 
Doutor Casimiro de Azevedo (ver curriculum) que, 
após concurso para professor catedrático, simultanea-
mente com os Professores Doutores Araújo Teixeira e 
Manuel Teixeira Amarante Júnior, ocupou o lugar de 
Director de Serviço até 1976.
Em 1976, ocupou o lugar de Director de Cirurgia 
I o Professor Doutor Amarante Júnior, que exerceu 
essas funções até 1994, data em que se jubilou (ver 
curriculum).

Propedêutica cirúrgica
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O corpo clínico, de enfermagem, nutrição e adminis-
trativo era, em 1994, o indicado:
Corpo Clínico: -

-

-

-

Nutricionista: 
Enfermeiros do Quadro: 

-

-

Pessoal Administrativo – Hospital: 
Faculdade de Medicina:

Pessoal Auxiliar: de Enfermaria: de Acção 
Médica: 
O Serviço de Cirurgia I estava geograficamente loca-
lizado na ala nascente do Hospital, ocupando 1/3 do 
5.º piso, com a lotação de 36 homens e 28 mulheres, e 
ainda com capacidade para mais seis doentes, quatro 
na unidade de cuidados intermédios e dois nos quar-
tos, o que determinava a capacidade de 70 doentes.
Compreendia várias secções, chefiadas por médicos 
que fizeram, em todos os casos, estágios em serviços 
da especialidade ou de determinadas competências, 
em Portugal ou no estrangeiro.
As secções de acção médica existentes em 1994 eram: 
Quimioterapia (ambulatório até 1993), sob a orienta-
ção do Dr. Fernando Reis Lima (6); pHmetria ambula-
tória de 24 horas e manometria esofágica, da respon-
sabilidade do Prof. Silvestre Carneiro e, mais tarde, 
com a colaboração dos Drs. Luís Castro Neves e Maria 
Luís Costa; Manometria rectal, da responsabilidade 
do Dr. Pedro Correia da Silva; Ecografia de diagnós-
tico, sob a responsabilidade dos Drs. Mário Assun-
ção, Moreira da Silva e António Ferrão; Ecografia de 

intervenção, da responsabilidade dos Drs. António 
Ferrão, Moreira da Silva e Vítor Devesa; Terapêutica 
endoscópica por Laser, da responsabilidade do Prof. 
Jorge Maciel; Punção biopsia (mama, tiróide, etc.), sob 
a responsabilidade dos Drs. Moreira da Silva, António 
Ferrão e Vítor Devesa; Rastreio de Cancro da Mama, 
sob a orientação dos Drs. Alcino Campos e Pelicano 
Borges (6); Grupo de Patologia da Mama, criado em 
1995 e superiormente dirigido pelo Dr. Alcino Cam-
pos, integrava as valências clínicas, ecográficas, radio-
lógicas, biopsia e análise em grupo dos casos clínicos; 
Cirurgia Laparoscópica, sob a orientação do Prof. 
Jorge Maciel; Endoscopia de diagnóstico (digestiva 
alta e baixa), sob a responsabilidade, em diferentes 
períodos, dos Drs. Mário Assunção, Jorge Maciel e 
José Barbosa; Ecoendoscopia, da responsabilidade 
do Prof. Jorge Maciel, Dr. António Ferrão e Dr. José 
Barbosa; Endoscopia terapêutica (prótese, fulgura-
ção, esclerose, exérese), sob a responsabilidade dos 
Profs. Jorge Maciel e José Barbosa; Laserterapia, sob 
orientação do Prof. Jorge Maciel; Alimentação Assis-
tida (oral, entérica e parentérica), sob a orientação do 
Dr. Fernando Reis Lima, Prof. Rogério Gonzaga, Prof. 
Silvestre Carneiro e Dra. Cidália Gil (3, 5); Informática 
Médica, sob a orientação do D. Fernando Reis Lima (2).
O tratamento polivalente, médico e cirúrgico, no 
internamento, por todo o corpo clínico e de enferma-
gem, era a actividade principal do Serviço. Estávamos 
vocacionados para toda a Cirurgia Geral, dando-se 
especial relevo à cirurgia esofágica, gástrica, rectal, 
hepática, das vias biliares, mama, endócrina e da 
parede abdominal.
A actividade cirúrgica exercia-se às 2as, 3as, 4as e 
6as feiras, das 8h30 às 14 horas e, ainda, das 14 às 18 
horas duas vezes por semana. Exercia-se também, 
duas vezes por semana, no Serviço de Urgência, du-
rante 24 horas, por duas equipes cirúrgicas designa-
das por A e A’.
A acção médica, na consulta, era exercida durante 18 
horas semanais, 140 dias úteis por ano, observando-se 
uma média de 29 doentes por dia, às 2as, 4as, e 6as fei-
ras, em períodos de duas horas, com as actividades 
desenvolvidas incidindo essencialmente sobre: prepa-
ração para o internamento; pequenas cirurgias; orien-
tação para quimioterapia oncológica; seguimento dos 
doentes na generalidade e em especial nas patologias 
da mama, cólon, recto, estômago e esófago.
A actividade era sempre supervisionada pelo Director 
de Serviço, com quem se discutiam os casos clínicos, 
em reuniões às 5as feiras, das 10 às 13 horas, após 
apresentação pelos médicos assistentes. Nessas reu-
niões apresentavam-se ainda temas de interesse geral 
médico e cirúrgico para os internos e médicos do 
quadro, com discussão e apreciação dos resultados 
obtidos no tratamento dos doentes.
As intervenções, apaziguadoras das divergências e 
conclusivas a maioria das vezes, pela oportunidade, 
bom senso e competência, do Prof. Amarante Jú-
nior, Prof. António Silva Leal, Dr. Carlos Silva Leal 
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e não só, faziam destas reuniões uma permanente 
fonte de ensinamentos para todos os cirurgiões, in-
ternos e alunos da Faculdade de Medicina presentes.
Além da permanente actualização na aplicação das 
técnicas e conceitos cirúrgicos, saliento que foi o Ser-
viço de Cirurgia I sede e origem de uma série de novas 
especialidades cirúrgicas: 
Cirurgia Vascular, de que foi primeiro Director o Dr. 
António Maria Tenreiro, mais tarde o Prof. Doutor 
António Braga e depois o Prof. Doutor Roncon de 
Albuquerque.
Cirurgia Plástica, de que foi primeiro Director o Dr. 
Flávio Guimarães e depois o Prof. Doutor José Manuel 
Lopes Teixeira Amarante.
Todos estes médicos eram originalmente do Serviço 
de Cirurgia I, onde se localizavam essas competências 
até à sua individualização.
Cirurgia do Ambulatório, de que foi o criador, orga-
nizador e primeiro Director o Dr. Fernando Reis Lima 
e, depois, o Professor Doutor Silvestre Carneiro. Foi 
o primeiro Serviço em Portugal, a funcionar dentro 
dos moldes consagrados da Cirurgia do Ambulatório, 
servindo de modelo, as instalações e documentação 
existente, para a instalação de unidades semelhantes 
em diversos hospitais do País.
Registe-se ainda que o Serviço de Cirurgia I foi sede 
de inovação e pioneiro na introdução de muitos trata-
mentos e de novas técnicas que passo a discriminar:
Quimioterapia anti-tumoral. Em 1978, após está-
gio em Londres do Dr. Fernando Reis Lima e mais 
tarde do Dr. Pelicano Borges em Itália, e com o apoio 
incondicional do Dr. Eduardo Pinto Ferreira, do Ins-
tituto Português de Oncologia do Porto, iniciou-se 
o tratamento adjuvante e complementar de doen-
tes com patologia do seio, estômago, esófago, cólon, 
etc., que ainda não estava institucionalizado no nosso 
Hospital. Até Dezembro de 1993 foram tratados 698 
doentes. Apoiávamos outros Serviços do Hospital, 
que pediam a nossa colaboração (6). Esta assistência foi 
transferida para o Serviço de Medicina I e mais tarde 
para o de Oncologia, quando este foi criado.  
Apoio nutricional. A orientação nesta área estava en-
tregue ao Dr. Fernando Reis Lima, que estagiou no 
Sabbatsberg Hospital, na Suécia, sob a orientação do 
Prof. Ingemar Holm. A alimentação parentérica par-
cial e total foi utilizada pela primeira vez no Hospital 
de S. João no Serviço de Cirurgia I, que promoveu 
a utilização da alimentação entérica, gravicional e 
mecânica e criou, com a colaboração preciosa e in-
dispensável de uma nutricionista (a primeira a existir 
num serviço de cirurgia), a Dr. Cidália Gil, dietas 
genéricas, e personalizadas mais tarde, prescritas no 
internamento e na consulta (8).
A actividade científica foi sempre acarinhada por 
todos os Directores do Serviço, que facilitavam toda 
a documentação existente, que servia de base a apre-
sentações temáticas e de casos clínicos (fora do Ser-
viço), vídeos, publicações, cursos e conferências.
As publicações, disponíveis, feitas por médicos de 
Cirurgia I em revistas médicas Portuguesas e Estran-
geiras testemunham bem, pela qualidade dos artigos 
publicados, o empenho de todos os autores em docu-
mentar, publicitar e disponibilizar toda a informação 
e conhecimento existentes e desenvolvidos (13-16). 
A Informática Médica, foi um capítulo marcante a 

nível nacional. Diferentes elementos do Serviço, sob 
a orientação do Dr. Fernando Reis Lima, colabora-
ram na informatização do Hospital; no projecto do 
tratamento da dor, com o Prof. Dumbal, de Londres, 
e o Prof. Major General Joaquim Henriques, do Hos-
pital Militar Principal; na elaboração de programas 
científicos para tratamento de desequilíbrio hidroe-
lectrolítico; na execução de teses de doutoramento, 
curricula, processos clínicos informatizados, traba-
lhos científicos (textos e diapositivos, etc.).
Os primeiros diapositivos feitos em computador fo-
ram apresentados pelos médicos de Cirurgia I nos di-
ferentes congressos e reuniões em que participaram (4).
Uma área de ensino, nunca descurada, foi a de sen-
sibilizar todos os médicos do Hospital de S. João e 
do País em relação à informatização hospitalar (1,12). 
Realizaram-se cursos de sensibilização, com o apoio 
do Prof. Doutor Jorge Reis Lima, Dr. Fernando Reis 
Lima, Prof. Doutor Rogério Gonzaga e Prof. Doutor 
Silvestre Carneiro, nos Serviços de Cirurgia 1, 2, 3, 
4, de Medicina 1, Pediatria, Gastrenterologia, Obs-
tetrícia, Ginecologia, Pneumologia, Ortopedia, Der-
matologia, etc., do Hospital de S. João, publicando-se 
abundante literatura sobre esta matéria(7,12). Fizeram-
se cursos de introdução à informática nos Hospitais 
de Santa Maria (Lisboa), Coimbra, Aveiro, Ovar, Cal-
das da Rainha, Santo António, Angra do Heroísmo, 
Portalegre, Famalicão, Funchal, Bragança, Escolas de 
Enfermagem, etc.
O Prof. Amarante Júnior, com o seu espírito de visão 
e de universitário, introduziu o primeiro ecógrafo no 
Hospital de S. João, diligenciando junto da Fundação 
Calouste Gulbenkian o apoio indispensável para a 
sua aquisição. Foi o introdutor da ecografia nas suas 
diferentes modalidades, nomeadamente endoscópica, 
de intervenção e per-operatória.
A responsabilidade do funcionamento da Unidade 
de Ecografia de Diagnóstico foi inicialmente do Dr. 
Mário Assunção, após estágio em Espanha, e a partir 
de 1989 passou a ser do Dr. António Ferrão, que exe-
cutou pela primeira vez em Portugal, em 1994, uma 
ecografia intra-operatória, e também, pela mesma 
técnica, por laparoscopia (9). Foram executadas ainda 
por este médico, após estágio e exame na Escola de 
Ultrasonografia de Herlev, em Copenhaga, em 3 de 
Setembro de 1996, as primeiras ecografias de inter-
venção. Mais tarde, foi ele o coordenador da nova 
Unidade de Ecografia de Intervenção do Hospital de 
S. João (9).
O Prof. Amarante Júnior acompanhou, desde o início, 
o advento da Cirurgia Laparoscópica, colocando o 
Serviço dentro dos primeiros a executá-la e a transmi-
tir, em cursos, aos mais novos, sobre a coordenação e 
orientação do Prof. Doutor Jorge Maciel, e não só, os 
conhecimentos para a praticarem (9).
A Laserterapia YAG, sob a orientação do Prof. Doutor 
Jorge Maciel que estagiou em Lyon com o Prof. Doutor 
René Lambert, em Junho de 1985, foi introduzida em 
Portugal e tornou-se campo de investigação perma-
nente no Serviço. O mesmo se pode dizer sobre a Eco-
endoscopia, alvo de trabalhos pioneiros orientados na 
interpretação de resultados. (9)

O Prof. Doutor Jorge Maciel, em 1984, assumiu a res-
ponsabilidade da Unidade de Endoscopia Digestiva, 
Diagnóstica e de Terapêutica, após estágio com o Dr. 
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Armengol Miró em Barcelona, dividindo essa respon-
sabilidade com o Dr. Mário Assunção, que estagiou 
no mesmo Serviço. Foi ainda pioneiro em Portugal da 
introdução da Ecoendoscopia, estagiando novamente 
em Barcelona, em 1988, e, no mesmo ano, em Ames-
terdão, com o Prof. Tytgat.
A Laserterapia e a Endoscopia eram praticadas tam-
bém pelo Prof. Doutor José Barbosa, que foi dos pri-
meiros em Portugal a realizar a ecografia endoscópica 
(1990), após estágio em Barcelona com o Dr. Armen-
gol Miró. Estagiou no Centro Europeu de Pesquisa 
Laser, em Malmaison (1991), sendo o responsável 
pela introdução do Laser CO2 em Cirurgia Geral (9).
O Prof. Doutor Rogério Gonzaga estagiou no Ham-
mersmith Hospital, praticando cirurgia hepato-biliar. 
Os conhecimentos nesta matéria serviram-lhe de base 
para o seu doutoramento com distinção e deram-
lhe relevância profissional neste campo da Cirurgia.
O Prof. Doutor Silvestre Carneiro estagiou em Valên-
cia no Serviço do Dr. Sancho Fornos, onde aprendeu 
as técnicas de manometria e pHmetria esofágicas e 
biliares. A investigação feita neste campo permitiu-lhe 
o doutoramento com distinção e afirmar a excelência 
do método em muitas situações clínicas. Simultanea-
mente, o Dr. Pedro Correia da Silva, após estágio no 
St. Mark’s Hospital sobre cirurgia ano-rectal, dedicou-
se à manometria rectal, dando um dos primeiros pas-
sos registados no País, além de trazer conhecimentos 
profundos sobre este ramo cirúrgico. (9)

Sob a égide do Prof. Amarante Júnior, vários trabalhos 
sobre Informática, como o projecto piloto do Dossier 
Clínico Informatizado, em 1993, com o Ministério da 
Saúde, e o projecto de Nutrição Assistida nas moda-
lidades oral, entérica e parentérica, foram pioneiros 
nestas matérias, sobre a coordenação do Dr. Fernando 
Reis Lima. (1, 7)

Concretizaram o doutoramento na Faculdade de Me-
dicina do Porto, sob a orientação do Prof. Amarante 

Lopes Teixeira Amarante (Prof. Catedrático actual-

Jorge Pires Maciel Barbosa (com agregação em 1997); 

E proposto para doutoramento, o Dr. José Adelino Lo-
barinho Barbosa, que concretizou o acto académico 
no ano 2000, já sob a orientação do Prof. António da 
Silva Leal, Director do Serviço que sucedeu ao Prof. 
Amarante Júnior.
Em 9 de Junho de 1994, foi jubilado o Prof. Manuel 
Teixeira Amarante Júnior, o qual deixou uma obra no-
tável como Médico, Universitário e, principalmente, 
com o seu perfil, actuação e humanidade, como 
Homem.
Sucedeu-lhe um médico do Serviço, que transitou do 
Hospital de S. António para o Hospital de S. João, em 
1959, o Prof. António Germano Pina da Silva Leal. 
Prosseguiu, com a mesma linha de pensamento, a 
orientação do Serviço de Cirurgia I, actuando com 

competência e profissionalismo nas funções para que 
foi nomeado, até se aposentar em 15 de Junho de 
2001. Desde a sua nomeação e até esta data, mantive-
ram-se todas as valências do Serviço, iniciando-se o 
processo de preparação da fusão dos Serviços de Ci-
rurgia do Hospital de S. João, tendo em vista a criação 
de um departamento cirúrgico, com sectorização dos 
diferentes ramos que fazem parte da cirurgia, o que se 
concretizou paulatinamente na actualidade.
Não posso deixar de lembrar as muitas dezenas de 
médicos estagiários e internos que labutaram no an-
tigo Serviço de Clínica Cirúrgica/Propedêutica Cirúr-
gica/Cirurgia I, tirando a especialidade de Cirurgia 
Geral, desde 1959 a 2001, que não são citados. Muitos 
deles ocuparam, ou ocupam, lugares cimeiros como 
Cirurgiões Gerais em muitos Hospitais do Norte e 
Centro do País, testemunhando a excelência do en-
sino adquirido no Hospital de S. João. 

Quando nos debruçámos sobre o passado, como o 
fazemos ao ler estas páginas, revivendo a nossa vida 
hospitalar e académica, sentimo-nos realizados mas 
tendo a consciência de que muito ainda sempre ha-
verá para fazer. Não podemos porém deixar de nos 
admirar como foi possível que tão poucos tanto fizes-
sem pelos Doentes, pela Cirurgia, pelo Hospital de S. 
João e pela Faculdade de Medicina do Porto. 
Só a liderança de Homens como os Professores Álvaro 
Rodrigues, Giesteira de Almeida, António Braga, Ca-
simiro Azevedo, Amarante Júnior, António da Silva 
Leal e de todos os que passaram pelo Serviço de Ci-
rurgia I pode ajudar a justificar os resultados obtidos 
na época de 1959 a 2001. n
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horas. Nesse mesmo dia 
realizou-se uma Confe-
rência subordinada ao 
tema dos Santos Popu-
lares, apresentada pela 
Prof.ª Doutora Isabel 
Fernandes, Directora do 
Museu Alberto Sampaio, 
de Guimarães.
A Exposição esteve pa-
tente até 27 de Junho 
(com um interregno nos 
dias 20 a 23, por moti-
vos da realização do XV 
Congresso Nacional de 
Medicina). O evento 
culminou, nos dias 25 a 
27, com uma mostra de 
artesãos de todo o país, 
que exibiram ao vivo o 
seu talento nos Jardins 

da Casa do Médico. Os visitantes puderam ainda 
apreciar doces regionais, brinquedos tradicionais e 
produtos termais. Como salientava a Organização 
no prospecto de apresentação da Festa, “um evento 
de características únicas que será difícil de repetir”. 
E foi, de facto, um evento de características únicas. 
Quanto ao resto, esperemos que para o ano possa 
haver mais! n

O FORNOP REALIZOU NAS INSTALAÇÕES DA 

SRNOM UMA «FESTA DOS SANTOS POPU-

LARES», QUE INCLUIU UMA CONFERÊNCIA 

SUBORDINADA AO TEMA, UMA EXPOSIÇÃO 

E UMA MOSTRA AO VIVO DE ARTESÃOS DE 

TODO O PAÍS. 

FESTA DOS 
SANTOS 
POPULARES

O Fórum Regional Norte das Ordens Profissionais 
(FORNOP) – Associação das Ordens Profissionais, 
realizou nas instalações da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) uma Festa 
dos Santos Populares, com o apoio da Confraria do 
Caco e da Câmara de Santo Tirso.
A Festa, que se prolongou até ao final do mês de 
Junho, teve a sua inauguração no dia 12, pelas 17,00 

Fotografia António Pinto

ORGANIZAÇÃO DO 
FORNOP – FÓRUM 
REGIONAL NORTE DAS 
ORDENS PROFISSIONAIS
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Tetraplégico desde os 26 anos, a história de Ramón 
Sampedro tornou-se conhecida em todo o mundo. 
Ao fim de 29 anos paralisado, solicitou à justiça es-
panhola o direito de morrer, mas após cinco anos de 
luta judicial, o direito à eutanásia activa voluntária 
não lhe foi concedido. Com o auxílio de amigos, 
decidiu, então, planear a sua morte de forma a não 
incriminar ninguém. “Por minha parte penso que 
a vida é, como tudo no universo, uma questão de 
equilíbrio. Quando o prazer e a dor se desequili-
bram de tal forma que sofrer se torna intolerável, 
só o desejo e a vontade da pessoa tem autoridade 
moral para decidir se interessa suportá-lo ou não”, 
disse Ramón Sampedro.
No dia 15 de Janeiro de 1998 foi encontrado morto, 
por uma das amigas que o auxiliava. A autópsia 
revelou como causa de morte a ingestão de cianeto. 
Antes de morrer, deixou gravado um testemunho 
onde explicou como tudo aconteceu: os amigos co-
laboraram, colocando o copo com uma palha ao 
alcance da sua boca, mas fica documentado que foi 
ele quem fez a acção de colocar a palha na boca e 
beber o conteúdo do copo. 
Apesar da gravação, uma amiga de Ramón Sampe-
dro foi acusada, como sendo a responsável pelo ho-
micídio, mas logo um movimentou internacional de 
pessoas enviou cartas confessando o mesmo crime. 

A justiça, alegando impossibi-
lidade de levantar todas as evi-
dências, acabou por arquivar o 
processo. 
A história tem mais de 10 
anos, mas o tema – a eutaná-
sia – continua a levantar mui-
tas dúvidas e, acima de tudo, 
a suscitar opiniões diversas. 
Foi neste contexto, que a Sec-
ção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM), 
em parceria com a sociedade 
de advogados CuatreCasas, 
Gonçalves Pereira, promo-
veu a conferência «Eutanásia: 
Julgar a Medicina ou Curar o 

Direito», no seguimento de outros debates conjun-
tamente organizados. “Mantemos o nosso objectivo 
de sensibilizar quem pensa o Direito como ciên-
cia, para as particularidades com que a Medicina 
se debate, já que os nossos universos se cruzam 
cada vez com mais frequência”, argumentou Fátima 
Carvalho, do Conselho Disciplinar Regional e uma 
das organizadoras da iniciativa. “É desejável – assi-
nalou sobre o tema em debate no passado dia 1 de 
Julho na Casa do Médico – que todo o ser humano 
tenha direito a viver e a morrer com dignidade. 
Mas, no seu Juramento de Hipócrates, o médico 

EURODEPUTADO PAULO 
RANGEL FOI O ORADOR DA 
CONFERÊNCIA PROMOVIDA 
PELA SRNOM E GABINETE DE 
ADVOGADOS CUATRECASAS, 
GONÇALVES PEREIRA

DISCUSSÃO 
SOBRE 
EUTANÁSIA 
“NÃO É UMA 
MODA”

A NOVA REALIDADE 

CIENTÍFICA E TECNO-

LÓGICA EXIGE UM DE-

BATE E UMA DEFINIÇÃO 

SOBRE A EUTANÁSIA.

A IDEIA FOI DEFENDIDA PELO JURISTA E EU-

RODEPUTADO SOCIAL-DEMOCRATA PAULO 

RANGEL, O PRINCIPAL ORADOR DA CONFE-

RÊNCIA «EUTANÁSIA: JULGAR A MEDICINA 

OU CURAR O DIREITO», QUE DECORREU NA 

CASA DO MÉDICO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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compromete-se a defender a vida do seu doente de 
forma incondicional como valor sagrado acima de 
qualquer outro, fornecendo-lhe todo e qualquer 
meio necessário à sua subsistência”. 

AVANÇO CIENTÍFICO LEVANTA 
DÚVIDAS

O tema da eutanásia torna-se ainda mais premente 
numa altura em que um enorme avanço científico é 
uma realidade. A ciência, advertiu Fátima Carvalho, 
“tornou-se uma companheira ingrata, permitindo ir 
muito além do imaginável, mantendo o organismo 
ou corpo físico com sinais vitais estáveis perpe-
tuando este processo biológico em condições que 
levam hoje a questionar até onde ir, quando se deve 
parar”. Uma questão que, aliás, foi um dos pontos 
em destaque na intervenção do jurista e eurodepu-
tado social-democrata Paulo Rangel, o principal ora-
dor desta conferência. A eutanásia, defendeu, “não é 
uma moda, resulta de uma nova realidade científica 
e tecnológica e, por isso, as situações em que se co-
loca aumentaram exponencialmente”. Tanto mais 
que, na área da jurisprudência, começam a aparecer 
novos sinais. Neste contexto, o jurista lembrou a 
recente decisão do tribunal federal alemão, que ab-
solveu um advogado, acusado de homicídio, por ter 
sugerido à filha do doente suspender o suporte vital 

de vida”. É uma decisão nova. Trata-se 
de um dos tribunais mais influentes do 
mundo, comparável ao Supremo norte-
americano, pelo que as suas decisões 
acabam por afectar a jurisprudência em 
todos os países”, defendeu.
Em Portugal, a eutanásia e a morte me-
dicamente assistida são proibidas mas, 
para Paulo Rangel, é necessário cons-
truir um amplo debate em torno destas 
questões, de forma a balizar o quadro 
legal português que, para o jurista, nem 
sempre é muito explícito. Mais, diz, “se 
tiver de haver um julgamento, será sobre 
os grandes princípios da civilização e é 
desse ponto de vista que temos de olhar 
para a eutanásia”.
Pode, ou não, haver tolerância relati-
vamente à eutanásia? Segundo o euro-
deputado social-democrata, em Portu-
gal a questão torna-se mais complexa, 
nomeadamente devido à Constituição. 
“O artigo 24 refere que a vida humana 
é inviolável. O que significa que a vida 
não está à disposição dos titulares, en-
quanto não houver alteração à lei. É por 
isso, também, que considero a lei da 

interrupção voluntária da gravidez inconstitucio-
nal”, interpreta, assumindo-se, também, contra a 
eutanásia.

TESTAMENTO VITAL NÃO 
VINCULATIVO

Durante a conferência, e depois de ter abordado as-
pectos referentes aos diferentes tipos de eutanásia, 
Paulo Rangel tocou noutro tema polémico: o testa-
mento vital. Manifestando, desde logo, desacordo 
quanto à própria denominação, o jurista assumiu 
preferir o termo declaração. “Um testamento tem 
o objectivo de reflectir uma vontade após a morte e 
não antes da morte, como acontece na proposta de 
‘Testamento Vital’. Penso que é uma expressão eufe-
mística, porque é vendável, mas rejeito-a”, analisou.
Quanto ao conceito, o social-democrata considera 
que existem riscos, nomeadamente de “aumento da 
negligência e de funcionalização dos médicos, pelo 
facto de deixarem de ter intervenção na decisão”. 
Cenários que, na opinião de Fátima Carvalho, mé-
dica, “não se colocarão”. Por outro lado, acrescentou 
Paulo Rangel, “existe ainda a questão da durabili-
dade do documento e a mudança de opiniões de 
quem o redigiu e assinou”. Neste contexto, assumiu, 
“admito a existência do testamento vital, mas com 
um carácter não vinculativo”. n



ARTEMÉDICA 2010 DECORREU 
DURANTE O MÊS DE MAIO NO CCC

EXPRESSÕES 
E FORMAS 
DE ARTE 
ASSINADAS 
PELOS MÉDICOS

IRONIA, AFECTIVIDADE, ALEGRIA, EMOÇÃO, 

MELANCOLIA, OPTIMISMO… VÁRIOS AD-

JECTIVOS PODERIAM SER UTILIZADOS PARA 

DESCREVER CADA UMA DAS QUASE 200 

OBRAS DA ARTEMÉDICA. A ORIGINALIDADE 

DE ALGUNS TRABALHOS MARCOU, TAM-

BÉM, ESTA ENORME MOSTRA DE PINTURA, 

FOTOGRAFIA, ESCULTURA E CERÂMICA, EN-

TRE OUTRO TIPO DE EXPRESSÕES ARTÍSTI-

CAS. FOI ASSIM, DURANTE O MÊS DE MAIO, 

NOS CORREDORES DO CENTRO DE CULTURA 

E CONGRESSOS DA CASA DO MÉDICO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

A inauguração estava prevista para as 18h00, do 
dia 1 de Maio. Mas uma hora antes já muitos eram 
os artistas, familiares e público que percorriam os 
corredores do Centro de Cultura e Congressos da 
Casa do Médico, cumprindo, assim, a tradicional 
inauguração da Artemédica. 
Um mês mais cedo do que é habitual – as últimas 
edições decorreram durante o mês de Junho –, a 
oitava edição desta enorme mostra primou, sobre-
tudo, pela originalidade de alguns dos trabalhos 
exibidos. Novas técnicas, novos olhares, novos te-
mas e, até, novos artistas médicos. “Continuamos 
a ter uma forte adesão a esta iniciativa”, confirma 
Miguel Guimarães, vice-presidente da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) e 
mentor da Artemédica. 
Para quem assiste ao certame desde a sua primeira 
edição, em 2003, é interessante perceber a evolução 
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do trabalho artístico produzido para esta mostra. 
Dizer que a qualidade aumenta todos os anos pode 
parecer redundante, mas a verdade é que para além 
dos pormenores técnicos serem apurados, há uma 
crescente preocupação com a apresentação das 
obras. Miguel Guimarães faz notar isso mesmo: “É 
muito curioso notar que os artistas médicos que 
participam nesta exposição têm apresentado tra-
balhos que têm vindo a crescer, em termos de qua-
lidade. Aliás, como se sabe, alguns deles preparam 
obras especificamente para a Artemédica. Mas, tam-
bém, é interessante que se evidencia, especialmente 
nesta edição, uma preocupação maior na forma 
como as obras são apresentadas”. Exemplo desse 
cuidado são, por exemplo, as molduras escolhidas 
para os quadros, ou mesmo os materiais utilizados 
na impressão da fotografia.

CHAMAR OS 
MÉDICOS À 
ORDEM
Face ao consolidado 
sucesso em que se 
tornou a Artemédica 
e perante o crescente 
entusiasmo em volta 
da Exposição de 
Arte Fotográfica (ver 
página 48), Miguel 
Guimarães considera 
que é cada vez mais 
importante organizar 
iniciativas que capita-
lizem os interesses dos médicos. “Com este tipo de 
actividades culturais estamos a chamar as pessoas 
à Casa do Médico. E se os médicos respondem bem 
a estes desafios, então será legítimo pensar que de-
vemos continuar a promovê-las e, até, a organizar 
outras do género”, defende. 
Com as eleições para os órgãos nacionais e regionais 
da Ordem dos Médicos à vista, o vice-presidente 
da SRNOM acredita que os próximos responsáveis 
possam vir a dar continuidade aos eventos culturais 
e artísticos. Ou seja, explicou Miguel Guimarães 
no dia da inauguração da Artemédica, “perante 
o sucesso que temos alcançado, faz sentido orga-
nizar uma grande exposição com diferentes for-
mas de arte, desde a pintura à escultura, passando 
pela fotografia, joalharia, cerâmica, entre outras, 

e, subsequentemente, promover mostras mais pe-
quenas, dirigidas única e exclusivamente à pintura, 
ou à fotografia, por exemplo”. A ideia “é trazermos, 
cada vez mais vezes, os médicos à sua Ordem, en-
volvendo-os em actividades que vão para além da 
medicina e de tratar doentes”, argumenta.

“REEQUILIBRAR 
AS EMOÇÕES”

Exactamente na perspectiva de que a arte é uma 
forma de “relaxar”, a directora do Centro de His-
tocompatibilidade do Norte, Helena Alves, é uma 
das participantes assíduas na Artemédica. Longe 
das preocupações, fora do meio turbulento que en-

volve a actividade mé-
dica, esquecendo os 
momentos de angústia 
e colocando de lado o 
stress negativo, Helena 
Alves recupera energia 
e reequilibra as emo-
ções num pequeno 
quarto de sua casa, 
onde se dedica a fazer 
minuciosos trabalhos 
em vidro, muitas vezes 
“pela noite dentro”.
Para a Artemédica, 
Helena Alves escolheu 
duas peças curiosas. 
A primeira, explica, “é 
composta por três pe-
ças que representam a 

cabeça, o tronco e os membros, «decorados» com 
uma paisagem de fundo. Esta peça tem duas in-
terpretações, pois de uma perspectiva parece uma 
freira, de outra parece um frade”. Já a segunda peça, 
aposta na ironia. Chamou-lhe «Os dois presiden-
tes»: “Significam duas formas, uma mais jovem e 
outra mais idosa. Debaixo de um está representada 
uma gueixa… (risos)”. Helena Alves diz apenas que 
a analogia poderá ser entendida por dois antigos 
presidentes da Câmara de Lisboa. Os nomes, não 
os refere.
Estes quadros, explicou apontando para a parede 
do Centro de Cultura e Congressos, “são constru-
ídos com a montagem de pequeníssimas peças de 
vidro que, depois de partido, é montado com pin-
ças, num trabalho que requer paciência e muita 

47



48 CULTURA

precisão”. Depois, basta apenas colocar 
a obra num micro-forno japonês que vai 
ao micro-ondas e fica pronto. “É uma 
forma de passar o tempo, mas, sobre-
tudo, de atingir alguma paz de espí-
rito, pois considero que nestes períodos 
consigo evadir-me dos problemas que 
enfrento no dia-a-dia”, reconhece.

MUNDIAL 
DE FUTEBOL E HIV

Original foi a ideia de Augusta Cane-
las. Porque 2010 foi ano de Mundial de Futebol, a 
médica de clínica geral, com formação na consulta 
do viajante, apresentou na mostra uma instalação, 
composta por uma bola envolvida num preservativo 
e colocada sob a água dentro de um aquário, onde o 
fundo espelhava um mapa do mundo, «salpicado» 
de cores referentes à taxa de infecção por HIV. Au-
gusta Canelas descreve assim a sua obra: “Uma bola 
pode ser a base de uma escultura, como aconteceria 
se esta bola protegida por este preservativo «aguen-
tasse» por longos e bons anos a difundir a «mensa-
gem» que, a pretexto do Campeonato Mundial de 
Futebol, o primeiro a realizar-se em África, quis tra-
zer à VIII Exposição Artemédica”. Mas, acrescenta, 
“como a minha vontade não basta, por maior que 
seja o desejo de tornar-me escultora, esta bola, e o 
seu preservativo, intacto ou rebentando, será apenas 
o centro de uma instalação, obra efémera destinada 
a sobreviver apenas 29 dias, tantos quantos o da 
esperança de vida desta exposição”.
Não foi a primeira vez que Augusta Canelas expôs 
na Artemédica, nem tão pouco utilizou um tema da 
actualidade para fazer arte. Uns anos antes, recua, 
“participei nesta mostra com algumas telas em acrí-
lico, onde abordava o tema da gripe aviária”. 
Desta vez foi o flagelo do HIV, aproveitando a ex-
posição mediática do Campeonato do Mundo de 
Futebol na África do Sul. “Foi um trabalho feito 
especialmente para a Artemédica. Achei que seria 
interessante chamar a atenção para um evento que 
se vai realizar num Continente onde o HIV mata 
milhões de pessoas”, argumenta. A tarefa mais di-
fícil acabou mesmo por ser inserir a bola de futebol 

dentro do preservativo: 
“Houve algumas tentativas 
falhadas, é verdade. Mas 
acabei por conseguir”.

PREGADEIRAS 
E LENÇOS DE 
SEDA 

Na Artemédica há espaço 
para as mais diferentes for-
mas de expressão artística. 
As pregadeiras e os lenços 
de seda são o hobby de Celeste Meira. A médica de 
clínica geral na Unidade Local de Saúde de Matosi-
nhos conta que estes dois adereços sempre fizeram 
parte da sua vida. Primeiro como consumidora, 
agora como passatempo. “Sempre utilizei lenços e 
écharpes, e sempre adorei pregadeiras. A certa al-
tura tive a oportunidade de contactar com uma pes-
soa que fazia lenços de seda e, mais tarde, aprendi 
a técnica”, conta. Hoje, Celeste Meira dá asas à ima-
ginação, utilizando os mais diferentes materiais nas 
pregadeiras, desde botões a aço, e dando vida, atra-
vés das cores, aos requintados lenços de seda. Esta 
última, mais difícil de trabalhar: “A base são lenços 
de seda brancos que, através de diferentes técnicas 
são pintados. Dá imenso trabalho, pois é um mate-
rial que requer alguma perícia no manuseamento, 
uma vez que é um tecido muito delicado”, explica. 
As aplicações das sedas de Celeste Meira surgiram, 
também, em duas telas expostas na Artemédica, 
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uma maneira diferente de apresentar o seu traba-
lho, mas nem por isso menos impactante. Utili-
zando a guta, uma técnica de barramento para a 
tinta aquarelada que permite fazer desenhos na 
seda, a médica de clínica geral criou, na tela, a ideia 
de uma «Biblioteca em Movimento». Também em 
seda natural, a «Mostra de Kimono» foi outra das 
obras apresentadas. “Ninguém imagina as horas 
de trabalho que este tipo de obra implica, mas deu-
me imenso prazer. É tudo feito à mão, com várias 
sobreposições de tinta... Se pudesse, tentava fazer 
um kimono com esta técnica, mas é extremamente 
difícil”, reconhece.

EXPRESSÕES DE ROSTO 

Maria Alice Amorim de Carvalho é uma partici-
pante assídua na Artemédica, mas este ano decidiu 

estrear-se na mostra através da fotografia, de-
pois de nos últimos anos ter exposto telas 
em acrílico. Em «Retratos de Daniel Serrão, 
João Borges e Cândida Canossa Amorim», a 
psiquiatra, aposentada, capta três diferentes 
expressões de rosto dos protagonistas: o sor-
riso, a seriedade, a reflexão. “Gosto muito de 
fotografar. Quando trabalhava no Hospital 
Magalhães Lemos era a «fotógrafa oficial» dos 
eventos”, graceja, continuando: “Mas gosto, 
essencialmente, de captar através da máquina 
fotográfica o rosto e as expressões das pes-
soas e foi por isso que optei por trazer estes 
retratos à Artemédica”.

A vertente artística de Maria Alice Amorim de 
Carvalho não é recente. Muito pelo contrário. Na 
profissão, em particular na psiquiatria, ficou co-
nhecida por, desde muito cedo, utilizar a arte, no-
meadamente a pintura e o desenho, como terapia 
de grupo. A tal ponto, que no âmbito das comemo-
rações do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, 
foi convidada para uma exposição no Hospital do 
Conde de Ferreira, onde fez a interpretação de cinco 
quadros, quatro deles da autoria de doentes e um de 
um pintor. “Numa ligação entre a arte e a psiquia-
tria, fiz um resumo interpretativo daquelas obras”, 
recorda.
Actualmente aposentada, Maria Alice Amorim de 
Carvalho espera ter mais tempo para se dedicar à 
arte e, também, à leitura que, como refere, foi sem-
pre uma das suas grandes paixões, graças à influên-
cia do marido, entretanto falecido. n

“PARTICIPEM MAIS 
VEZES”
À semelhança de anos ante-
riores, o encerramento da Ar-
temédica foi assinalado com a 
entrega de medalhas a todos os 
participantes. Perante uma pla-
teia de cerca de uma centena de 
pessoas, e em jeito de balanço, 
Miguel Guimarães enalteceu a 
adesão dos médicos. “Foi mais 
uma participação digna de to-
dos e estamos a melhorar a cada 
ano que passa. Não deixem de 
fazer o que gostam, seja, pin-
tura, fotografia, teatro... É uma 
forma de nos libertarmos e de 
mostrarmos aquilo que verda-
deiramente somos”, salientou 
o vice-presidente da SRNOM. 
Por isso, e porque a Artemédica 
não é o único evento cultural 
dirigida aos médicos, Miguel 
Guimarães deixou o repto: “Es-
tas iniciativas são importantes 
para a nossa cultura. Desafio-
vos a participarem ainda mais 
vezes”.



II EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA 
CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 
MEIA CENTENA DE MÉDICOS

CONSTRUIR A 
MEMÓRIA DO 
TEMPO

VIAGENS, POVOS, OLHARES E RECORDAÇÕES. 

VÁRIOS SÃO OS MOTIVOS E PRETEXTOS PARA 

QUE O FOTÓGRAFO, UTILIZANDO A OBJEC-

TIVA INDISCRETA DA MÁQUINA, “CONGELE” 

MOMENTOS IRREPETÍVEIS. A PROVÁ-LO, A 

SEGUNDA EDIÇÃO DA «ARTEFOTOGRÁFICA» 

QUE DECORREU NO CENTRO DE CULTURA E 

CONGRESSOS DA CASA DO MÉDICO E QUE 

CONTOU COM MAIS DE UMA CENTENA DE 

FOTOGRAFIAS, DE ALGUMAS DEZENAS DE 

MÉDICOS. À SEMELHANÇA DO ANO PAS-

-

TADO PELO FOTÓGRAFO PROFISSIONAL 

ANTÓNIO PINTO E QUE SEGUNDO OPINIÃO 

DOS PARTICIPANTES FOI MOTIVADOR E ES-

CLARECEDOR. UM SUCESSO…

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

Os médicos estão mais “apurados” na forma de fazer 
fotografia. É desta forma que o vice-presidente da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), Miguel Guimarães, faz o balanço da II 
Exposição de Arte Fotográfica que decorreu entre 1 
e 12 de Junho, no Centro de Cultura e Congressos. 
“É um enorme prazer perceber que esta iniciativa, 
para além do seu carácter lúdico, também contribui 
para que os médicos evoluam, do ponto de vista téc-
nico, na forma como vêem a fotografia e a utilizam 
nos seus tempos livres”, congratula-se. Uma visão 
partilhada por António Paes Cardoso que, junta-
mente com Miguel Guimarães, foi um dos grandes 
promotores desta mostra. Depois da primeira edi-
ção, onde tudo é novidade, “a Artefotográfica deste 
ano revela que os médicos estão muito interessados 
por esta área e, acima de tudo, ávidos por explorar 
as potencialidades inerentes à fotografia “, realça.
Numa mostra que reuniu mais de 100 imagens e 
quase meia centena de «fotógrafos», António Paes 
Cardoso acredita que ficou provado que “os mé-
dicos fazem fotografia com personalidade e com 

50 CULTURA



boa qualidade”. “Houve 
muitas pessoas interessa-
das. É uma exposição que 
teve uma forte adesão e, 
por isso, acho que vale a 
pena continuar”, defende, 
sublinhando uma das 
particularidades deste 
evento: “O workshop de 
fotografia que voltamos a 
organizar este ano é um 
dos momentos altos da 
organização da Exposição 
de Arte Fotográfica e que 
foi muito bem acolhida pelos médicos”.
Para além de um maior primor em termos de téc-
nica, António Paes Cardoso considera que os mé-
dicos também estão mais preocupados em “dar 
dimensão” às suas obras. Numa comparação com 
a edição do ano passado, assinala, “este ano per-
cebemos que existem fotografias maiores, o que, 
obviamente, acaba por causar uma maior impacto 
visual da exposição”. 
A diversidade de formas, cores, motivos e materiais 
utilizados nas imagens expostas foi, de facto, um 
dos cunhos da II Exposição de Arte Fotográfica. 
A cores, ou a preto e branco, em papel brilho ou 
mate, em tela ou com moldura... Paes Cardoso foi, 
aliás, inovador na utilização de uma tela em alumí-
nio. “Resulta muito bem, devido ao efeito criado. 
O único problema é que é um pouco dispendioso”, 
explicou, revelando o segredo para obter as três 
fotografias que levou à mostra e que causaram um 
forte impacto: “Foi uma situação muito espontânea. 
Estava na Avenida dos Aliados, numa exposição 
de manequins de vários artistas. Numa das zonas, 
havia diferentes painéis a preto e branco com dife-
rentes personalidades e pedi à minha neta que se 
imaginasse a segurar em pontos chaves das perso-
nagens. O resultado foi muito interessante, nomea-
damente pelo contrates entre o preto dos painéis e a 
cor viva do vestido da minha neta”.

A DESCOBERTA DA 
FOTOGRAFIA

Num registo mais tradicional, mas não menos es-
pectacular, João Paulo de Amaral Guerra dividiu-
se pelo Porto e pelo Alvor, nas três imagens que 
seleccionou para esta mostra: «Porto Nocturno», 

«Ponte da Arrábida - Fim de 
Tarde» e «Correntes Maríti-
mas no Alvor». A primeira, 
descreve, “foi tirada numa 
noite em que a corrente do 
rio estava praticamente pa-
rada, permitindo criar um 
efeito de espelho, das casas 
espelhadas no Douro. A 
segunda, talvez a mais ar-
rojada, foi obtida num final 
de tarde, com um enquadra-
mento limitado pelos carros 
que atravessavam a ponte. A 

terceira, foi tirada de manhã, num quarto andar de 
uma das torres do Alvor, com uma tele-objectiva”. 
Para o médico esta foi a estreia na «Artefotográfica» 
e pode dizer-se que a descoberta da fotografia, en-
quanto hobby, também é recente. “Descobri, há 
relativamente pouco tempo, que a fotografia é a 
minha manifestação de arte. Não tenho jeito para a 
pintura, nem para a escultura e tão pouco paras as 
letras. Mas a fotografia, nos últimos tempos, tem-
me mostrado uma vertente diferente da minha vida 
pessoal e até profissional”, reconhece, assumindo a 
fotografia como “uma fuga” ao trabalho que desen-
volve enquanto cirurgião, na área da oncologia.
Classificando a iniciativa da SRNOM de “louvável”, 
João Paulo de Amaral Guerra felicitou ainda a orga-
nização do workshop de fotografia com o fotógrafo 
profissional e fotojornalista da revista Nortemédico 
António Pinto. Admitindo ainda saber “pouco” so-
bre esta forma de expressão, o cirurgião não tem 
dúvidas da “utilidade” daquela sessão: “Foi muito 
bem organizado e muito intenso, ao nível da infor-
mação transmitida. Para mim, foi extremamente 
interessante ver as minhas fotografias comentadas 
por um profissional”. 

MOMENTOS 
DE ENCONTRO 

Maria Isabel Varela também não poupa elogios às 
iniciativas culturais da SRNOM, designadamente à 
«Artemédica» e à «Artefotográfica», dois dos even-
tos em que tem vindo a participar. Acima de tudo, 
argumenta, “porque tem permitido o encontro e o 
convívio entre colegas, alguns dos quais já não se 
viam há anos”. Portanto, assinala, “são momentos 
importantes para os médicos estarem num ambiente 
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saudável, sem terem de 
falar de doenças ou de 
doentes”. Uma dinâ-
mica que também foi 
criada pelo workshop 
de fotografia. “Já tinha 
participado no ano 
passado. Penso que 
este ano correu melhor, 
até porque estávamos 
mais à vontade, e foi 
mais uma oportuni-
dade de aprendermos 
mais e melhor”, avalia.
Confessa apaixonada 

pela fotografia, a endocrinologista tornou-se uma 
autodidacta. Mas foi apenas quando soube da ini-
ciativa da SRNOM que decidiu partilhar as suas 
imagens. Antes, confidencia, “nem sequer as mos-
trava à minha família”. Para a «Artefotográfica», 
Maria Isabel Varela escolheu três imagens bastante 
diferentes umas das outras, mas obtidas com igual 
amor. «Mulheres e Homens em construção» “foi 
tirada em Jaipur, na Índia, numa altura em que es-
tavam a fazer a manutenção do prédio e em que os 
trabalhadores estavam a passar argamassa em argila 
e terra em bacias de plástico de cor, de andaime, 
em andaime”. A imagem «Lugares sem tempo» foi 
tirada “na Ponta do Sol, na Madeira, vila que faz 
parte das minhas recordações de infância e de toda 
a vida. Foi muito difícil fazer esta fotografia, devido 

ao enquadramento e à luz. Es-
perei bastante tempo, mas fi-
quei muita satisfeita com o re-
sultado final”. Por fim, «...Da 
Necessária Sombra» é o reflexo 
de uma árvore tropical do Fun-
chal. Fiz cerca de 20 fotografias 
deste local e esta foi a melhor 
que obtive”.

PROCURAR 
A FOTOGRAFIA

Está longe de ser um novato na 
arte da fotografia, um “hobby” 

que, aliás, já lhe valeu alguns prémios, sendo o mais 
recente uma menção honrosa num concurso pro-
movido pela Sociedade Portuguesa de Escritores e 
Artistas Médicos. José Carlos Sarmento, pediatra 
aposentado, é um amante da arte, em geral. Pinta, 
desenha e faz escultura. Na fotografia gosta do es-
tilo macro, porque, alega, “permite composições be-
líssimas, fruto de situações que consegue encontrar 
no dia-a-dia, mas que podem passar despercebidas 
à esmagadora maioria das pessoas”. “Gosto, essen-
cialmente, de procurar aspectos interessantes e pe-
culiares que possa fotografar”, enfatiza. 
Paradoxalmente, na II Exposição de Arte Fotográ-
fica as duas obras escolhidas não reflectem a macro-
fotografia, mas, refere, “são duas imagens das quais 
também gosto muito”. Ambas foram capturadas em 
Londres. Na primeira, «Uma Cidade em Sonhos» 
onde se vê o imponente edifício da Basílica de S. 
Pedro, “estava a tomar café, quando me deparei 
com aquele cenário e pensei estar numa sessão de 
cinema”. Na segunda, «A Mente em Crepúsculo», 
“foi uma perspectiva diferente daquela que, nor-
malmente, nos apercebemos quando andamos a 
visitar uma cidade”.

SORRISOS GENUÍNOS
As fotos de Clara Ramalhão, outra repetente na «Ar-
tefotográfica», também não passaram despercebi-
das, não só pelo tamanho (130x68 cm), mas tam-
bém pelo significado: O «Sorriso Genuíno» de dois 
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bebés. “Quando fotografo, 
coloco nesse acto um senti-
mento tão grande que acho 
que merece ser apresentado 
ao mundo na mesma pro-
porção. O mais justo seria 
que estas imagens tivessem 
o tamanho das paredes da 
Casa do Médico”, diz, sor-
rindo, justificando assim a 
opção pela dimensão das 
fotografias. 
Quanto ao motivo – uma 
montagem de dois bebés 
acompanhados, cada um, 
por imagem obtida atra-
vés de uma ressonância –, 
Clara Ramalhão recorda 
a sua ligação à medicina 
fetal e ao facto de ter sido 
“pioneira” na ressonância 
magnética fetal na cidade 
do Porto. Para além desta 
técnica de imagem ter 
“um interesse técnico e 
científico, é, sem dúvida, 
a imagem mais bela em 
medicina”. Por isso, conti-
nua, “achei que fazia todo 
o sentido juntar a área que 
privilegio do ponto de vista 

profissional a um estado de arte, associada aos meus 
bebés que fotografei, um dia, numa Unidade de Ne-
onatologia”. Despindo a bata de médica e vestindo 
o papel de fotógrafa, com emoção, Clara Ramalhão 
desvenda, através das imagens, mas também de 
um pequeno texto que escreveu, as suas emoções: 
“Passaram-me um dia estes sorrisos sobre a minha 
alma. Os seus donos, pequenos seres humanos, 
na sua fragilidade comovente, venciam fortemente 
para a vida... Num grito de vitória, transformado 
numa expressão tão intensa de paz... Neste meu 
encontro doce, que captei em rasgada de céu, com 
a minha câmara, percebo a grandiosidade da nossa 
génese, num milagre brutalmente magnífico da na-
tureza. Hoje partilho com o mundo este sentido de 
sentir, que me acompanhará para todo o sempre, 

na forma de uma espécie de hino interior... que re-
pousa apenas nestes sorrisos genuínos... envoltos na 
maior beleza de todas da vida... a pureza da essência 
humana”.

MOMENTO ALTO: 
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

“Os médicos são curiosos e começam a perceber 
as enormes potencialidades da fotografia”. Antó-
nio Pinto, fotógrafo profissional, exprime, assim, o 
entusiasmo vivido no workshop de fotografia que 
decorreu no dia 26 de Maio, poucos dias antes da 
inauguração da II Exposição de Arte Fotográfica. 
Para o, também, fotojornalista da revista Norte-
médico, a iniciativa que teve a primeira edição em 
2009 primou, uma vez mais, pelo êxito, não só pelo 
número de médicos que aderiram e participaram, 
mas também pelo ambiente criado em torno da 
iniciativa. “Mais do que um workshop, o momento 
foi aproveitado para manter uma conversa entre 
pessoas que têm o mesmo gosto pela fotografia. Foi 
uma oportunidade única para partilhar conheci-
mentos, colocar dúvidas e aprender algo mais sobre 
esta forma arte”, refere. 
Com um programa um pouco diferente do realizado 
no ano passado, António Pinto dedicou parte do 
workshop a falar das noções básicas e fundamentais 
da fotografia, designadamente na área da formação 
da imagem fotográfica no sensor digital, Raw versus 
JPEG, abordando também o tema «A Fotografia a 
Preto e Branco – uma experiência digital».
Mas mais do que transmitir conceitos complexos, 
advertiu, “a ideia foi despertar e provocar a curio-
sidade dos participantes, de forma a que comecem 
eles próprios a explorar situações novas e partam à 
procura de nova informação”. Quanto ao feedback, 
António Pinto acredita que os objectivos iniciais 
foram alcançados: “Quis imprimir uma vertente 
mais dinâmica neste segundo workshop, até por-
que alguns dos médicos já tinham participado na 
primeira edição. Penso, pelas reacções que tive, que 
este modelo foi bastante mais interessante”. E a jul-
gar pela opinião de muitos dos participantes, regis-
tada não em fotografia mas em texto, os médicos 
deram nota positiva. n



«Abel Salazar, O Cien-
tista Filósofo». Assim 
se iniciou a grande ho-
menagem que a Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(SRNOM), juntamente 
com a Casa Museu Abel 
Salazar, promoveu du-
rante o mês de Julho. 
Um homem “fascinante 
e, simultaneamente, 
misterioso”, como des-
creveu Manuel Quintas, 
membro da Comissão 
de Actividades Culturais 
e de Lazer da SRNOM e 
um dos organizadores 
deste grande evento que 
procurou reunir “vários 
especialistas” sobre a 
vida de Abel Salazar. 
A marcar o arranque 

das diversas iniciativas, no dia 2 de Julho, Manuel 
Quintas lembrou a sua ligação a Abel Salazar, na 
altura do liceu, período durante o qual teve a opor-
tunidade de contactar com a sua obra. “Foi, de facto, 
uma figura ímpar”, realçou. Mas nesta conferência, 
«Abel Salazar, O Cientista Filósofo» coube a An-
tónio Coimbra, professor catedrático jubilado da 
Faculdade de Medicina da U. Porto (FMUP), dar a 
conhecer as duas facetas, completamente distintas. 
E foi pela filosofia biológica que Abel Salazar se ini-
ciou. “As primeiras obras são monografias tais como 
o «Ensaio de psicologia filosófica» e «A Orientação 
Filosófica da Histologia moderna e os seus vícios»”, 

apontou António Coimbra, explicando mais por-
menorizadamente a sua linha de pensamento: “Abel 
Salazar defendia, com Locke e Stuart Mill, que tudo 
o que temos dentro do nosso pensamento e inte-
lecto provém das sensações externas”. 
A regência de Histologia e Embriologia, em 1916, 
cria, porém, em Abel Salazar o espírito do “cientista 
puro, o homem de laboratório com três descober-
tas originais em microscopia”, acentuou António 
Coimbra: “a cromatólise indirecta na atrésia do folí-
culo ovárico, a membrana de filtração no glomérulo 
renal e o método tano-férrico”.
Depois do interregno na vida académica, fruto da 
sua demissão compulsiva da Faculdade de Medi-
cina, Abel Salazar volta à investigação, desta vez na 
Faculdade de Farmácia, com novos estudos científi-
cos sobre o método tano-férrico, a reacção choque e 
a lobulação nuclear dos leucócitos.
Apesar dos inúmeros trabalhos científicos publi-
cados entre nós e lá fora, Abel Salazar não seria 
uma figura consensual segundo algumas vozes do 
público. António Coimbra explicou o infundado 
de tais afirmações. “Não existem hoje dúvidas de 
que Abel Salazar foi um cientista excepcional”. Isso 

54 CULTURA

HOMENAGEM AO CIENTISTA, 
FILÓSOFO E ARTISTA

AS VÁRIAS FACES 
DE ABEL SALAZAR 
EM DESTAQUE

JULHO FOI O MÊS DE ABEL SALAZAR NA 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA OR-

DEM DOS MÉDICOS. DURANTE CINCO 

SEMANAS, VÁRIAS FORAM AS INICIATI-

VAS PROMOVIDAS PARA RECORDAR A 

VIDA DO PROFESSOR, INVESTIGADOR E 

ARTISTA. PARA ALÉM DAS DIVERSAS CON-

FERÊNCIAS QUE ABORDARAM AS DIVER-

SAS FACETAS DO MÉDICO, TAL COMO A 

NORTEMÉDICO ANUNCIOU NO ÚLTIMO 

NÚMERO, HOUVE AINDA ESPAÇO PARA 

UMA EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE PINTURA, 

DESENHO, ESCULTURA E COBRE MAR-

TELADO, ORIGINÁRIAS DE UM ESPÓLIO 

PRIVADO, NUNCA ANTES APRESENTADAS 

PUBLICAMENTE.
Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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Abel Salazar, o artista TODOS DESTAQUES

Mostrar as "pequenas jóias" da faceta artística de Abel Salazar. É este o principal objectivo
da exposição que vai estar patente a partir de sexta-feira, dia 16 de Julho, no edifício da
Reitoria da U.Porto.
 
Homem do Renascimento, Abel Salazar foi um espírito curioso, irrequieto e com uma
participação cívica profícua e eclética, enquanto, médico, cientista e pedagogo. Foi
professor universitário e especialista de Histologia e Embriologia na Faculdade de Medicina
do Porto e director do Instituto com o nome da sua cátedra e director do Centro de
Estudos Microscópicos (que funcionava junto à Faculdade de Farmácia do Porto). Mantinha
colaborações periódicas em jornais literários, escrevia livros de viagens, de críticas, de
filosofia, mas, acima de tudo, foi um pensador com interesse por questões económicas,
sociais e políticas. Nesta exposição, vamos abordar, essencialmente, a
sua vertente artista, sem esquecer as várias linguagens que explorou: pintura, desenho,
gravura, escultura.
 
Esta exposição sobre Abel Salazar insere-se numa logica de exposições através das quais
a Reitoria pretende dar a conhecer ao grande público colecções e espólios dos vários
núcleos museológicos da U. Porto e fazer convergir este património para um ponto central
da cidade, dando-lhe, assim, mais visibilidade. Em simultâneo, está a chamar-se a atenção
para o interesse destas colecções que se encontram dispersas, mas acessíveis em núcleos
museológicos associados a Faculdades, Casas-Museu e Institutos da U. Porto dispersos
pela cidade. A exposição inaugura dia 16 de Julho, pelas 18h00, e estará patente até 30
de Setembro, de terça-feira a sábado, das 11h00 às 20h00, na sala de exposições
temporárias (3º piso do edifício da Reitoria). Para além desta exposição, inaugura no
espaço ao lado a exposição dedicada aos instrumentos cirurgicos.
 
As obras que vão estar em exibição encontram-se expostas na Casa-Museu Abel Salazar,
localizada em S. Mamede de Infesta (concelho de Matosinhos), um espaço museológico
para se obter um conhecimento mais aprofundado da vida e obra desta figura ímpar, tão
intimamente relacionada com a própria história da Universidade do Porto.

Casa Museu Abel Salazar
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mesmo foi também sublinhado pelo vice-reitor da 
U. Porto, António Silva Cardoso, que marcou pre-
sença na inauguração da exposição. “Na Univer-
sidade é uma figura consensual. Aliás, não é por 
acaso que é a única figura da história que dá nome 
a uma instituição de Ensino Superior pública em 
Portugal – o Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar”, realçou. 
Sendo a Universidade detentora da Casa Museu 
Abel Salazar, o vice-reitor da U. Porto acredita que 
a dinamização que tem sido promovida naquele 
espaço pode “chamar a atenção das gerações mais 
novas para a vertente artística do cientista”. A pró-
pria reitoria, adiantou António Silva Cardoso, “está 
a pensar reunir algum do espólio de Abel Salazar na 
sua sede [na Praça dos Leões], de forma a chamar a 
atenção para a sua obra e, simultaneamente, para a 
Casa Museu”.
A contribuir para a divulgação artística de Abel 
Salazar, a exposição que decorreu na Casa do Mé-
dico durante o mês de Julho reuniu cerca de meia 
centena de obras, com ênfase para as diferentes 
expressões a que se dedicou, desde a pintura, o de-
senho, a escultura e os cobres martelados. Contudo, 
nesta exposição-venda, com telas a atingir os 30 mil 
euros, a pintura a óleo foi aquela que mais se dis-
tinguiu, até porque foi, também, a que mais se no-
tabilizou na prática artística de Abel Salazar. Como 
descreve Ana Brito, conservadora-restauradora, a 
paleta de cores utilizadas pelo artista “é constitu-
ída por uma gama variada de pigmentos, na sua 
maioria modernos, mantendo o uso dos pigmentos 
tradicionais como o branco de chumbo, o vermelho 
e as terras”. n
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“Mostrar as ‘pequenas jóias’ da faceta artística de 
Abel Salazar”, é este o principal objectivo da expo-
sição que vai estar patente no edifício da Reitoria da 
Universidade do Porto até 30 de Setembro.

Como refere a Reitoria da U.Porto, este evento in-
sere-se numa lógica de exposições através das quais 
se pretende “dar a conhecer ao grande público co-
lecções e espólios dos vários núcleos museológi-
cos da U.Porto e fazer convergir este património 
para um ponto central da cidade, dando-lhe, assim, 
mais visibilidade. Em simultâneo, está a chamar-se 
a atenção para o interesse destas colecções que se 
encontram dispersas, mas acessíveis em núcleos mu-
seológicos associados a Faculdades, Casas-Museu e 
Institutos da U.Porto dispersos pela cidade”.

A exposição «Abel Salazar, o Artista», inaugurada 
dia 16 de Julho, estará patente até 30 de Setembro, 
de terça-feira a sábado, das 11h00 às 20h00, na 
sala de exposições temporárias (3.º piso) do edifício 
da Reitoria da U.Porto, na Praça Gomes Teixeira 
(“Praça dos Leões”). 

As obras que vão estar em exibição encontram-se 
habitualmente expostas na Casa-Museu Abel Sa-
lazar, localizada em S. Mamede de Infesta (Mato-
sinhos).

“ABEL SALAZAR, O ARTISTA”

também na 
Reitoria da 
Universidade do 
Porto
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NO MESMO MÊS EM QUE SE COMEMOROU 

A VIDA E OBRA DE ABEL SALAZAR, A SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS DECIDIU HOMENAGEAR OUTRO DOS 

GRANDES MÉDICOS PORTUGUESES: ANTÓ-

NIO RIBEIRO SANCHES. O MOMENTO FICOU 

MARCADO PELA REPRODUÇÃO FAC SIMILE 

DE «TRATADO DA CONSERVAÇÃO DA SAÚDE 

DOS POVOS», E AINDA PELA APRESENTAÇÃO 

DO MÉDICO E INTELECTUAL PORTUGUÊS E 

POR UM CONCERTO DE CANTO E PIANO.

HOMENAGEM DA 
SRNOM E DA FMUP 
AO MÉDICO E INTELECTUAL 
PORTUGUÊS

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

REPRODUÇÃO 
FAC SIMILE DE OBRA 
DE RIBEIRO SANCHES

A ideia tinha cinco anos, mas só em 2010 foi pos-
sível concretizá-la. A Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) e a Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto (FMUP) lan-
çaram uma edição fac simile do livro de António 
Ribeiro Sanches «Tratado da Conservação da Saúde 
dos Povos», cuja primeira edição data de 1756. “Foi 
um projecto que foi sendo adiado, mas nunca esque-
cido. Foi, finalmente, possível fazer esta reprodução 
e, por isso, estou muito contente”, congratulou-se 
Ferraz de Oliveira, membro da Comissão Regio-
nal Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer 
da SRNOM, continuando: “A obra de Ribeiro San-
ches não vai trazer felicidade ao país, mas podemos 
construir o nosso futuro tendo por base figuras com 
a grandeza e a magnanimidade deste homem”. 
Descrita por Ferraz de Oliveira como “uma figura 
verdadeiramente sedutora” e responsável por uma 
obra “curiosíssima e interessante”, a homenagem a 
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António Ribeiro Sanches que decorreu 
no passado dia 9 de Julho, na Casa do 
Médico, centrou-se ainda na sua vida e 
obra, retratadas por Amélia Ricon-Fer-
raz, directora do Museu de História da 
Medicina “Maximiano Lemos, da FMUP. 
Exactamente Amélia Ricon-Ferraz 
não escondeu a sua grande admira-
ção por Ribeiro e Sanches. “Esta é 
uma homenagem justa – sublinhou –, 
a um médico nascido em Portugal, mas também, 
como irão perceber, a um médico do mundo”. 
António Nunes Ribeiro Sanches nasceu a 7 de 
Março de 1699 em Penamacor, na província da 
Beira. Depois de frequentar o Colégio das Artes em 
Coimbra, onde fez os cursos preparatórios para o 
Curso de Teologia, sobreponíveis, na altura, aos de 
Medicina, decide ir estudar Medicina para a Uni-
versidade de Salamanca. Receoso da Inquisição, 
mas também à procura de novos conhecimentos, 
parte de Portugal, passando por diversas cidades 
europeias. Mas foi na Rússia, onde chegou em 1731, 
que Ribeiro Sanches reside mais tempo, tornando-
se primeiro médico da Imperatriz (Ana Ivanowna) e 
presidente da Chancelaria de Medicina. Por lá, acei-
tou também o título de médico dos exércitos, tendo 
em 1740 sido nomeado médico da corte. Acabou, 

contudo, por ser em Paris 
que viveu a fase final da sua 
vida. Chegou à capital fran-
cesa em 1747 e lá viveu até 
1783, data em que morreu.
Durante a sua vida e fruto 
das sua experiência, escre-
veu largas dezenas de ma-
nuscritos. Na medicina, dis-
tinguiu-se na venereologia, 
sendo, por isso, “também 
chamado o médico dos ma-
les de amor”, como descre-
veu Amélia Ricon-Ferraz. 
Mas não só. O seu nome está 
na primeira fila dos grandes 
mestres do pensamento eu-
ropeu da sua época. Inclu-
sivamente, “o Marquês de 
Pombal aproveita muito do 
seu saber para implementar 
a sua acção cultural e cientí-
fica, na sua tarefa de moder-
nização de Portugal”, realça.
A obra científica de Ribeiro 
Sanches destaca-se ainda, 
de uma forma ímpar, no 
domínio da higiene. Aliás, 
referiu a directora do Museu 
de História da Medicina Ma-
ximiano Lemos, da FMUP, 
“Ribeiro Sanches é notável 
pelo seu carácter inovador 
e avançado para a época”, 
enquanto higienista. Disso 
mesmo é reflexo o “Tratado 
da Conservação da Saúde 
dos Povos”, onde pelos di-
versos capítulos o autor des-

creve problemas de higiene e aponta soluções, ao 
defender, por exemplo, a necessidade de renovar o 
ar, frequentemente, nos hospitais, ou, tão simples-
mente, indicar quais os passos a seguir na limpeza 
a manter nestes espaços. O mesmo replica para as 
prisões, ou para as habitações.
A noite de homenagem a Ribeiro Sanches foi ainda 
preenchida com um memorável concerto, interpre-
tado por dois médicos: Pedro Cardoso (canto) e Rui 
Soares da Costa (piano), ambos elementos do grupo 
Medici Ensemble. Com um programa que deixou 
a plateia da Casa do Médico a aplaudir de pé, após 
a actuação, o concerto incluiu temas de Maurice 
Ravel, da própria autoria de Rui Soares da Costa 
(Folhas Caídas, com poemas de Almeida Garrett), 
Charles Gounod, Gabriel Fauré, Jules Massenet e 
GeorGes Bizet. n
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“Os Desafios do Próximo 
Século”, “A Dor e a Dig-
nidade Humana”, “Auto-
estima e Corpo”, “Mulher, 
Maternidade e Vida” e “O 
que é a Saúde?”, são os tí-
tulos das conferências reu-
nidas, onde se inclui tam-
bém um ensaio inédito, 
que dá o título ao livro.
“Ao ler esse texto com-
preendi melhor a distin-
ção que me foi conferida, 
quando o Prof. Daniel Ser-
rão me ‘convocou’ – acho 
que é a palavra correcta 
– para a apresentação da 
obra”, disse Leonor Beleza. 
“Falo de um ensaio que é 
erudito, sofisticado, mas 

também completamente acessível na mensagem 
que veicula”, sublinhou.
“Todos sabemos, porque conhecemos, lemos ou 
ouvimos, como é extraordinária a envergadura in-
telectual, profissional e humana do Prof. Daniel 
Serrão. Cientista formado na área das ciências da 
vida, pensador, estudioso e profundo conhecedor 
de muitas outras áreas, ele pode aliar o conheci-
mento puro e duro de cientista a uma espécie de 

“PROCURAR A SABEDORIA,
PARTILHAR O CONHECIMENTO”

DANIEL SERRÃO 
APRESENTOU 
NOVO LIVRO NO 
PORTO

capacidade de manejamento quase enciclopédico 
de raciocínios valorativos sobre as zonas essenciais 
daquilo que somos e daquilo para que existimos”, 
elogiou a antiga ministra.
“Não quero simplificar – prosseguiu – mas acho que 
estamos perante uma pessoa que domina de uma 
maneira extraordinariamente familiar a ciência e a 
filosofia ou, ao contrário, a filosofia e a ciência”.
A presidente do Conselho de Administração da 
Fundação Champalimaud fez referência a vários 
textos, com destaque para um sobre a dor e dig-
nidade humana, onde é revelado um episódio que 
retrata a personalidade do autor:
“Em 1997 – relata Leonor Beleza – estava o Prof. 
Daniel Serrão a presidir, no âmbito do Conselho da 
Europa, a uma reunião do grupo de trabalho que 
estudava o protocolo adicional à Convenção de Bio-
ética sobre a Protecção do Embrião e do Feto. Era 
necessário que esse grupo elaborasse, num prazo 
extremamente curto, um protocolo adicional sobre 
clonagem. Tinha acabado de nascer a ovelha Dolly e 
receava-se o resultado dessa experiência científica. 
Tratava-se de elaborar um protocolo que – julgo que 
estava na cabeça de toda a gente – proibisse a clona-
gem. Mas o Prof. Daniel Serrão, que tinha consigo 
um grupo muito heterogéneo, com cientistas de 
diferentes áreas (desde teólogos a juristas de dife-
rentes nacionalidades), começou por lhes perguntar 
porque é que não se podia fazer clonagem humana? 

O NOVO LIVRO DE DANIEL SERRÃO, 

“PROCURAR A SABEDORIA, PARTILHAR 

O CONHECIMENTO”, LEVOU CERCA DE 

250 PESSOAS À FUNDAÇÃO DE SERRAL-

VES, NO PORTO. A APRESENTAÇÃO ES-

TEVE A CARGO DE LEONOR BELEZA, AN-

TIGA MINISTRA DA SAÚDE E PRESIDENTE 

DA FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD. A 

OBRA, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, RE-

SULTA DA COMPILAÇÃO DE TEXTOS QUE 

DANIEL SERRÃO APRESENTOU EM DIFE-

RENTES EDIÇÕES DAS JORNADAS REALI-

ZADAS PELA COFANOR – COOPERATIVA 

DOS FARMACÊUTICOS DO NORTE.

Texto Fotografia Nuno Almeida/Medesign
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Qual era a explicação? Conta o Professor que as 
pessoas apontavam diferentes razões, consoante a 
sua formação. Mas ninguém formulava uma razão 
válida. Foi então o Professor quem escreveu uma 
razão suficientemente forte: porque era uma ofensa 
à dignidade humana! A verdade é que todos os pre-
sentes aceitaram, todos os Estados do Conselho da 
Europa seguiram idêntico caminho e o texto foi 
transformado em protocolo com valor de tratado”.
Leonor Beleza precisou que “isto é interessante por-
que o Prof. Daniel Serrão encontrou no fundo uma 
maneira de explicar o que era a dignidade humana 
que estava ali em causa mas que nenhum de nós 
saberia explicar muito bem. Ao mesmo tempo colo-
cou a clonagem num sentido negativo e a referência 
à dignidade humana no grau mais elevado em que 
certamente Daniel Serrão queria que as coisas fos-
sem colocadas.”
A antiga ministra da Saúde elogiou ainda um texto 
sobre… mulheres. “É um texto muito bonito. O 
autor refugia-se no facto de ser um cientista e ex-
plica, do ponto de vista biológico, o que é uma mu-
lher em contraposição àquilo que é um homem. E 
como se trata de uma pessoa que sabe muitíssimo 
de tudo, avança também em domínios mais tumul-
tuosos, porventura da definição dessa diferença, 
evocando ambientes que existem de carácter bio-
lógico. Depois, naquilo que eu acho que é parti-
cularmente interessante e sensível na forma como 

aborda as questões, é reconhecer 
que há coisas que são diferen-
tes, que o autor situa no elogio 
e que impedem, desde logo, que 
sejam imediatamente apreen-
didas por quem não pertence à 
categoria. E, para um cientista 
deste calibre, reconhecer publi-
camente que há coisas que estão 
para além daquilo que ele pode 
apreender e que são apreendí-
veis por quem é diferente, é de 
uma enorme sensibilidade e de 
alguma modéstia”.
Sobre este texto e em resposta à 
apresentação de Leonor Beleza, o 
Prof. Daniel Serrão deu uma ex-
plicação bem-humorada: “Esse 
artigo teve uma inspiração fácil. 
Eu vivo rodeado de mulheres: a 
minha esposa, que me acompa-
nha há 50 anos; mais quatro mu-
lheres que são as minhas filhas; 
mais cinco mulheres dos meus 
dez netos. Eu vivo realmente ali, 
num ninho de mulheres. Ora, 
apesar disso, a verdade é que não 

consigo entrar naquilo que é a intimidade delas. 
Nem da minha mulher, nem das minhas filhas e 
agora da minhas netas. Quando tinham um anito 
ou dois ainda se abriam comigo. Agora já não. Já 
se fecham. Ó Mariana, o que é que se passa? Nada. 
Fica impassível. Pronto. Já entrou na política do 
segredo. Já desisti!”, confessa.
Daniel Serrão manteve o tom da boa disposição 
quando concluiu que “já tive a morte civil aos 70 
anos e agora, próximo da morte biológica, é com 
grande satisfação que encho esta sala da Fundação 
de Serralves, o que me enche de alegria. Vou auto-
grafar os livros todos, um a um, nem que esteja aqui 
até à meia-noite”.
Pela Cofanor falou o presidente da Direcção. Antó-
nio Nogueira explicou a ideia de publicar esta obra 
de distribuição gratuita: 
“Conheço o Prof. Daniel Serrão há 26 anos e é a 
única pessoa a quem chamo sábio. Ele não é só 
bom na sua área científica como em todas as outras 
áreas. Sabe de tudo, interessa-se por tudo. Teve ao 
longo dos anos um papel importante que está ao 
alcance de poucos: cidadania interventiva. Quem 
teve o privilégio de presenciar as suas intervenções 
ao longo destes anos nas jornadas que organizámos, 
tinha a obrigação de dar às outras pessoas a possibi-
lidade de terem acesso a tão brilhante intervenção, 
que resultou num ensaio muito bom, que agrada a 
quem tiver a oportunidade de o ler”, salientou. n



«A BOA-MORTE. ÉTICA NO 

FIM DA VIDA». O TÍTULO DO LI-

VRO DA AUTORIA DO MÉDICO JOSÉ 

ANTÓNIO SARAIVA FERRAZ GONÇALVES 

SURGIU DO SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO 

DE EUTANÁSIA (PALAVRA GREGA QUE SIG-

NIFICA BOA MORTE). PRETENDE, NO EN-

TANTO, SER MAIS DO QUE UMA REFLEXÃO 

EM TORNO DESTE TEMA TÃO POLÉMICO. 

COMO O AUTOR EXPLICA, O OBJECTIVO DA 

OBRA FOI RETRATAR, SOCIOLOGICAMENTE, 

A PERSPECTIVA ÉTICA DOS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE SOBRE A MORTE. A ABSTENÇÃO 

OU SUSPENSÃO DE TRATAMENTOS, O SUICÍ-

DIO, A CESSAÇÃO VOLUNTÁRIA DA ALIMEN-

TAÇÃO E HIDRATAÇÃO, A MORTE ASSISTIDA 

E A SEDAÇÃO, SÃO ALGUNS DOS TEMAS 

ABORDADOS PELO MÉDICO FUNDADOR DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADOS PA-

LIATIVOS.
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LIVRO DE FERRAZ 
GONÇALVES CHAMA 
A ATENÇÃO PARA 
TEMAS CONTROVERSOS 
RELACIONADOS COM A 
MORTE

“CUIDADOS 
PALIATIVOS 
PODEM 
MELHORAR A 
QUALIDADE 
DO SISTEMA 
DE SAÚDE”

Texto Fotografia Nuno Almeida/Medesign
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Deve um médico 
manter um trata-
mento de suporte 
de vida que se 
mostrou ineficaz? 
Deve um médico 
manter a alimen-
tação e hidratação 
artificiais no estado 
vegetativo persis-
tente? Qual o pa-
pel da sedação nos 
doentes? Estas são 

algumas das questões, controversas, que 
José António Saraiva Ferraz Gonçalves, 
responsável pela Unidade de Cuidados 
Paliativos do Instituto Português de 
Oncologia (IPO) do Porto e pioneiro na 
área dos cuidados paliativos em Portu-
gal, levanta no livro «Boa-Morte. Ética 
no Fim da Vida». Para o presidente da 
Associação Portuguesa de Bioética, Rui 
Nunes, algumas das conclusões da obra – baseada 
na tese de mestrado do autor – acabam por “ser sur-
preendentes”, porque “apesar do sucesso evidente 
da medicina paliativa, uma percentagem considerá-
vel dos médicos inquiridos é favorável à prática da 
morte assistida”. Na sinopse sobre o livro acrescenta 
ainda: “Porque sendo esta formalmente interdita 
pela ética médica desde os tempos hipocráticos, 
confirma-se que também a deontologia médica não 
é estática, mas ajustável aos novos paradigmas da 
sociedade pluralista”.
No livro, para além do estudo estatístico que dá 
conta que 39 por cento dos oncologistas nacionais 
defendem a legalização da eutanásia – embora 

apenas 24 por cento admi-
tisse praticar o acto –, Ferraz 
Gonçalves escreve, também, 
sobre a morte numa aborda-
gem filosófica e religiosa, mas 
também clínica. A morte, ex-
plica, “ainda é um tema muito 
pouco debatido na nossa so-
ciedade. Antes de falarmos 
da eutanásia, ou do suicídio 
assistido, é importante per-
cebermos de que forma é que 
as pessoas, designadamente 
os doentes oncológicos, es-
tão a morrer no nosso país. 
A ideia foi abordar algumas 
questões polémicas que de-
vem conduzir a uma ampla 
discussão”. “Hoje, a morte 
ocorre com muita frequência 

JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA 
FERRAZ GONÇALVES

Nasceu no Porto a 8 de Março de 1952. 
Frequentou a Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, onde se licen-
ciou. Actualmente, é chefe de serviço 
de Medicina Interna, especialista em 
Oncologia Médica e tem competência 
em Dor. É ainda Mestre em Bioética. 
Foi fundador da Associação Nacional 
de Cuidados Paliativos e o seu primeiro 
presidente, cargo que exerceu entre 
1995 e 2005, sendo actualmente mem-
bro do Conselho Nacional de Ética e 
Deontologia Médica da Ordem dos 
Médicos. É autor de dezenas de arti-
gos e capítulos de livros sobre cuidados 
paliativos.

em hospitais, tendo per-
dido o carácter social que 
tinha anteriormente (…). 
Usam-se com frequên-
cia meios de diagnóstico 
e tratamento agressivos 
em situações obviamente 
irreversíveis em que a 
morte ocorreria natu-
ralmente como o desfe-
cho mais apropriado. A 
morte assim considerada 
amputa este processo de 
outras dimensões como 
a espiritual, o signifi-
cado pessoal, familiar e 
social que a morte tem 
como marco importante 
da vida”, escreve Ferraz 
Gonçalves, no seu livro.
Em «A Boa-Morte. Ética 
no Fim da Vida» chama-

se, também, a atenção para a área dos cuidados 
paliativos, um dos parentes pobres do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS). “Estamos mal”, avalia Ferraz 
Gonçalves, considerando que uma das causas da 
vontade de morrer de muitos doentes prende-se 
com a “ausência de apoio” existente. E muito em-
bora “os cuidados paliativos não resolvam todos os 
problemas”, defende, “é a resposta mais positiva que 
temos para muitos casos, nomeadamente em situa-
ções em que os doentes têm dores, estão em sofri-
mento e, muitas vezes, em locais onde não são bem 
tratados”. O problema é a falta de resposta neste 
sector. De acordo com o responsável da Unidade de 
Cuidados Paliativos do IPO do Porto, Portugal tem 
um défice significativo de camas e profissionais de 
saúde na área dos cuidados paliativos. Ao contrário 
do que se possa pensar, considera, “os cuidados 
paliativos não vão introduzir doentes no sistema de 
saúde. Eles já estão dentro do sistema. Já são inter-
nados noutros serviços, vão às consultas e aos servi-
ços de urgência, que são serviços mais caros do que 
os cuidados paliativos, com a desvantagem de não 
estarem preparados para tratar estes doentes”. Neste 
contexto, Ferraz Gonçalves não tem dúvidas em 
defender uma política estratégica e concertada para 
os cuidados paliativos que deve passar não só pelo 
aumento do número de camas e de unidades dispo-
níveis, mas também pela aposta na formação dos 
profissionais de saúde, designadamente médicos e 
enfermeiros, para uma vertente da medicina que 
tantas vezes é esquecida. “Os cuidados paliativos, 
com o seu vasto campo de acção potencial, consti-
tuem possivelmente o modo mais eficiente de me-
lhorar a qualidade do sistema de saúde”, conclui. n

“DEONTOLOGIA 
MÉDICA NÃO 
É ESTÁTICA, 
MAS AJUSTÁVEL 
AOS NOVOS 
PARADIGMAS 
DA SOCIEDADE 
PLURALISTA”
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“As minhas obras não são pinturas 
de momento. Tenho um retrato que 
demorou dois anos a fazer e, por 
isso, ele reflecte variações expres-
sivas, alterações de luz, densidade, 
complexidade e movimento”, des-
creve o autor, continuando: “Por 
isso é que a pintura não é fotogra-
fia, porque reflecte todo o processo 
criativo no espectador”. 
Todo esse trabalho de «constru-
ção» na pintura é transmitido na 
obra de Manuel Lessa. Tendo como 
tema «A tradição nunca será o que 
foi», a exposição pretende, segundo 
explica, “incentivar a reflexão so-
bre o que é a tradição e como é que 
as pessoas a entendem”. Dividida 
por sub-temas, a mostra engloba 
obras baseadas em quadros da his-
tória de arte, dedicadas aos gran-
des mestres, uma área com retratos 
de pessoas, mas também de objec-
tos, bem como algumas telas onde 
sobressaem paisagens e natureza 
morta. “Apesar de deixar esse tipo 

de apreciação para o público, não me considero um 
pintor contemporâneo. Baseio-me um pouco na 
tradição e, por isso, a minha pintura demora tempo 
a ser construída”, refere.
As peças em exposição são fruto de um trabalho de 
pintura que Manuel Lessa iniciou no final de 2004, 
início de 2005. Só agora, em 2010, “achei que tinha 
a carga necessária para mostrar a minha obra. Esta 
era a altura de o fazer”, advoga, reconhecendo o 
início tardio na pintura, justificado por uma vida 
profissional “extremamente preenchida”. Quanto à 
escolha da Casa do Médico para dar a conhecer ao 
público, pela primeira vez, as suas obras, o arqui-
tecto portuense não poupa elogios às instalações: “É 
um espaço fantástico e prestigiante”. nTexto Patrícia Gonçalves  António Pinto

PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DO 
ARQUITECTO PORTUENSE 
DECORREU NA CASA DO 
MÉDICO

MANUEL 
LESSA DÁ A 
CONHECER A 
SUA PINTURA 

CERCA DE 30 TELAS 

INTEGRARAM A EXPO-

SIÇÃO «A TRADIÇÃO 

NUNCA SERÁ O QUE 

FOI», DA AUTORIA DE 

MANUEL LESSA QUE ESTEVE PATENTE ENTRE 

17 E 31 DE JULHO, NA CASA DO MÉDICO. O 

CONCEITUADO ARQUITECTO PORTUENSE 

DEU, ASSIM, A CONHECER, PELA PRIMEIRA 

VEZ, O SEU TRABALHO NA ÁREA DA PIN-

TURA QUE DESCREVE COMO “UMA ACU-

MULAÇÃO DE CAMADAS”, RESULTANTE DO 

TEMPO QUE MEDEIA ENTRE O MOMENTO 

EM QUE COMEÇOU A OBRA E O PERÍODO 

EM QUE A CONCLUIU. 



A noite teve início com a interpretação de uma obra 
de cada um dos clássicos em agenda, “Toccata em 
Mi menor BWV 914”, de J. S. Bach, “Sonata Hob: 
XVI 52 em Mi bemol maior”, de J. Haydn, e a fina-
lizar o primeiro bloco a bonita “Sonata op. 81a em 
“Les Adieux”, de L. V. Beethoven. Debussy foi prota-
gonista, no segundo bloco, ao serem interpretados, 
por Teresa da Palma Pereira, dois temas do famoso 
compositor, “Estampes” e “Étude pour les degrés 
chromatiques”. A interpretação, fortemente aplau-
dida e do agrado dos presentes, terminou com “Es-
tudo n.º 8 Fem, de G. Ligeti, e “Après une Lecture 
de Dante”, de F. Liszt. Era o final de um momento 
de partilha de cultura intemporal, como só a verda-
deira arte consegue proporcionar!
Mas se todos sabemos quem foram os génios que 
elevaram a noite, é justo que passemos a conhecer 
quem, com arte, interpretou e criou um momento 
alto de cumplicidade musical.

RECITAL 
DE PIANO 
DE TERESA 
DA PALMA 
PEREIRA 

Teresa da Palma Pereira nasceu em 1985. Foi aluna 
de Tânia Achot, notável pedagoga, de origem russa, 
que actualmente se dedica à descoberta e formação 
de novos talentos e que alia a uma técnica perfeita 
uma sensibilidade e capacidade emotivas, autênti-
cas e de grande intensidade. Foi sob esta orientação 
exigente e de qualidade que, aos 20 anos, Teresa da 
Palma Pereira, concluiu a licenciatura, em Piano, na 
Escola Superior de Música de Lisboa, com 19 valores. 
Mas, apesar da sua juventude, o seu currículo era 
já vasto. Com apenas nove anos obteve o terceiro 
lugar no Concurso Nacional da Juventude Musical 
Portuguesa, na modalidade de Iniciação Musical, 
tendo sido a primeira classificada em piano. Sete 
anos mais tarde, em 2002, então com 16 anos, no-
vamente o seu valor é objecto de reconhecimento, 
quando, no Concurso Internacional de Piano Ma-
ria Campina, lhe é atribuído o primeiro lugar na 
categoria B, destinada a concorrentes menores de 
21 anos. E porque a evolução requer um procurar 
contínuo de mais saber, a jovem participou como 
executante em cursos e masterclasses ministrados 
por Paul Badura-Skoda, Sequeira Costa, Dimitri 
Bashkirov, Helena Sá e Costa e Pedro Burmester, 
entre outros. Trabalhou ainda com os pianistas Ar-
tur Pizarro e Grigory Gruzman e foi, na área da mú-
sica de câmara, aluna da violoncelista Irene Lima. 
A sua actividade é, também, rica na diversidade. 
Paralelamente à sua carreira académica em Bruxe-
las, é docente na Escola das Artes da Universidade 
Católica do Porto, na equipa do Professor Pinto 
Ribeiro (um Master em piano e música de câmara e 
com uma actividade concertística intensa), e tanto 
em Portugal como além fronteiras, designadamente 
na Suécia e em França, desdobra-se na realização de 
recitais ora como solista, ora integrada em grupos 
de música de câmara. 
Uma carreira promissora, se atendermos à juven-
tude de Teresa da Palma Pereira! n

NO PASSADO DIA 23 DE 

ABRIL, O CENTRO DE 

CULTURA E CONGRESSOS 

DA CASA DO MÉDICO 

FOI PALCO DE UM RE-

CITAL DE PIANO PROTA-

GONIZADO POR TERESA 

DA PALMA PEREIRA, QUE 

INCLUIU TEMAS DE MÚ-

SICOS CLÁSSICOS E EM-

BLEMÁTICOS, COMO BACH, HAYDN E BEE-

THOVEN. UMA NOITE INESQUECÍVEL PARA 

AQUELES QUE MARCARAM PRESENÇA…

Texto Patrícia Gonçalves  Anjos & Faustino
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RECITAL DE CANTO E PIANO
MARINA PACHECO E JOANA VASCONCELOS E SÁ

Marina Pacheco nasceu em Lisboa, em 1985. Aos 
oito anos, representou Portugal, a convite da RTP, 
no concurso italiano “Zecchino D’oro”, ficando en-
tre os primeiros classificados.
Iniciou os seus estudos musicais na Maiorff, com 
Pedro Telles. É licenciada pela ESMAE, sob orienta-
ção de Oliveira Lopes. Actualmente, frequenta o úl-
timo ano do Mestrado em Performance Musical na 
Universidade Católica, onde trabalha com António 
Salgado e Sofia Serra. É membro dos projectos “Vo-
zes em Recital”, “PORTUvocal Ensemble” e “Gala 
Lírica”, sob direcção artística de Pedro Telles, José 
Corvelo e Melissa Fontoura/José Lourenço, respec-
tivamente. Integra o projecto artístico “João e Maria 
e a Casinha de Chocolate” da Associação Cultural 
“Contos com Voz” e o projecto “Gala de Ópera” da 
“Engenho das Ideias”.

Joana Vasconcelos e Sá estudou na Escola Supe-
rior de Música de Lisboa e concluiu a licenciatura 
com a professora e pianista Tânia Achot em 2000. 
Posteriormente realizou o Postgraduate Advanced 
Diploma (PGA) no Trinity College of Music em Lon-
dres em piano performance na classe dos professo-
res Hilary Coats e Yonty Solomon com distinção. 
Actualmente frequenta o Mestrado em Performance 
Musical na Universidade Católica, no Porto, onde 
trabalha com Filipe Pinto-Ribeiro. Tem realizado 
recitais, como solista e no âmbito da música de câ-
mara, e tem-se apresentado em parceria com os 
músicos Evva Mizerska e Marina Pacheco.
Para além da sua actividade concertística, Joana 
Vasconcelos e Sá exerce actualmente a função de 
professora de piano e de pianista acompanhadora 
no Conservatório de Cascais desde 2009. n

A VOZ DE MARINA PACHECO ACOMPA-

NHADA PELO SOM DO PIANO DE JOANA 

VASCONCELOS E SÁ ENCANTARAM OS PRE-

SENTES NO RECITAL REALIZADO EM 4 DE JU-

LHO PASSADO NO CENTRO DE CULTURA E 

CONGRESSOS DA SRNOM.

Fotografia António Pinto



Actuando pela primeira vez 
no palco do Centro de Cul-
tura e Congressos, os mú-
sicos apresentaram um re-
pertório diversificado, um 
aspecto, aliás, enaltecido 
por Rui Soares da Costa, da 
Comissão de Actividades 

Culturais e de Lazer da Secção Regional Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM), um dos organiza-
dores deste evento. “É importante estabelecermos 
parcerias com outras entidades, nomeadamente 
culturais, se queremos que a Casa do Médico faça 
parte do roteiro cultural da cidade. Penso que este 
concerto foi um passo para abrir a Casa do Médico 
à população, tendo os alunos apresentado um ex-
celente programa musical, bastante diversificado”, 
elogiou Rui Soares da Costa.

Com o público rendido às actuações, os alunos do 
Departamento de Música da Universidade Católica 
Portuguesa escolheram “Trio de Londres n.º 1 em 
Dó”, de Joseph Hydn e interpretado por Liliana 
Moreira (flauta), Ana Cristina Fernandes (oboé) e 
Marta Pereira (violoncelo), para abrir o espectáculo. 
Seguiu-se “De Torrente in Via”, de Georg Friedrich 
Händel, interpretado por Leonor Barbosa de Melo 
e Ana Figueiredo (sopranos), e José António Ma-
chado, João Henriques, João Reis e Sérgio Baltazar 
(coro masculino). Sucederam-se outros temas de 
Georg Friedrich Händel, o famoso compositor ale-
mão, naturalizado cidadão britânico em 1976, bem 
como de Felix Mendelssohn. A segunda e última 
parte do espectáculo incluiu “Scaramouche”, de Da-
rius Milhaud, e “Concertino”, de Dimitri Schostako-
vich. Sem dúvida uma noite de Verão mágica para 
os “amantes” de Música de Câmara. n

CONCERTO DE 
MÚSICA DE CÂMARA 
RECRIA AMBIENTE 
INTIMISTA NO CCC

PIANO, VIOLONCELO, BAIXO, FLAUTA, 

OBOÉ... INSTRUMENTOS, E VOZES, UNI-

RAM-SE E REALIZARAM UM MOMENTO 

ÚNICO NO CENTRO DE CULTURA E 

CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIONAL 

DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

NO PASSADO DIA 17 DE JUNHO. NUM 

CONCERTO DE MÚSICA DE CÂMARA, 

NUMA ATMOSFERA INTIMISTA, A MÚ-

SICA ERUDITA REPRODUZIDA PELOS 

ALUNOS DO DEPARTAMENTO DE MÚ-

SICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

PORTUGUESA, ENCANTOU QUEM AS-

SISTIU A MAIS UM ESPECTÁCULO CUL-

TURAL PROMOVIDO PELA SRNOM.
Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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«COMPASSOS DE 
DANÇA» PELA 
ORQUESTRA 
NACIONAL DO 
NORTE

JARDINS DA CASA DO 
MÉDICO RECEBERAM 
CONCERTO MEMORÁVEL

FOI UM ESPECTÁCULO ÍMPAR. OS JARDINS 

DA CASA DO MÉDICO TRANSFORMARAM-

SE NO PALCO DE UM CONCERTO INESQUECÍ-

VEL, INTERPRETADO PELA ORQUESTRA NA-

CIONAL DO NORTE E SOB A DIRECÇÃO DO 

MAESTRO JOSÉ FERREIRA LOBO, NAQUELE 

QUE FOI MAIS UM MOMENTO DA HOME-

NAGEM A UM DOS GRANDES HOMENS DA 

CULTURA PORTUGUESA: ABEL SALAZAR.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

A noite estava amena. A lua iluminava o histórico 
edifício da Casa do Médico, ajudando a criar o am-
biente intimista perfeito para receber um espectá-
culo memorável. No âmbito do mês de homenagem 
que a Secção Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) prestou a Abel Salazar, a noite de 16 
de Julho foi dedicada à música, ou, mais concreta-
mente, aos «Compassos de Dança» brilhantemente 
interpretados pela Orquestra Nacional do Norte. 
“Este foi um concerto aberto a todos. A médicos 
e a não médicos. Em termos culturais, a SRNOM 
quer estar aberta à cidade e ao mundo”, realçou 
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Manuel Quintas, um dos 
elementos organizadores 
desta iniciativa e membro 
da Comissão de Activida-
des Culturais e de Lazer 
da Secção Regional do 
Norte.
Mais de 200 pessoas não 
faltaram a este esplêndido 
concerto que incluiu al-
guns dos autores cujo pico da consagração aconteceu 
no século XIX, época em que nasceu Abel Salazar, 
com excepção para o compositor português Luís de 
Freitas Branco (também interpretado), cuja carreira 
foi, maioritariamente, desenvolvida nas primeiras 
quatro décadas do século XX. Assim, compositores 
como Tchaikovsky, Sibelius, Dvorák, Brahms, J. 
Strauss II, Mascagni, Bizet e Camille Saint-Saëns 
deram vida à música, dirigida pelo maestro José 

Ferreira Lobo. “A dança 
é uma das expressões 
artísticas mais próximas 
da música. Eternas alia-
das, formaram dupla em 
algumas das mais belas 
criações idealizadas pelo 
homem. O programa que 
propusemos abordou 
algumas dessas obras, 
onde a dança é o denomi-
nador comum”, explicou 
a Orquestra Nacional do 
Norte.
Numa viagem “orientada 
do Norte para o Sul da 
Europa, atracando em vá-
rios estilos de dança, re-
sultantes de uma riqueza 
folclórica incomensurá-
vel”, este concerto mere-
ceu os aplausos do pú-
blico, chegando mesmo 
os músicos a voltarem a 
palco para dois encores. 
Entre o público, o mi-
nistro da Justiça, Alberto 
Martins, não poupou elo-
gios ao serão proporcio-
nado pela SRNOM. “Gos-
tei muito do concerto. 
Acho que a Orquestra 
Nacional do Norte tem 
muita qualidade e hoje 
apresentou um repor-
tório de grande leveza, 
vivacidade e com muita 
qualidade no desempe-
nho”, louvou.
Enaltecida foi também a 
iniciativa da SRNOM na 
homenagem que decidiu 
prestar a Abel Salazar, 
“uma grande figura da 
Medicina, da universi-
dade portuguesa, da pin-
tura e da escultura”. Foi 

um homem, continuou Alberto Martins, “que nos 
engrandeceu a todos. Foi maior do que o berço 
onde nasceu e este contributo que a SRNOM está 
a dar, no sentido de lhe ser prestado o devido reco-
nhecimento, é extremamente importante”.
A noite terminou como começou: amena e com a 
lua a iluminar o histórico edifício da Casa do Mé-
dico. Mas, sem dúvida, com o nosso espírito muito, 
muito mais livre. n
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MÉDICOS 
APAIXONADOS 
PELA EQUITAÇÃO

POSSUIDORES DE UMA 

ENORME FORÇA, RESISTÊN-

CIA E BELEZA, OS CAVALOS 

SÃO ANIMAIS FASCINANTES. 

A EQUITAÇÃO TEM GRANDE TRADIÇÃO 

EM PORTUGAL, QUE ATÉ JÁ DEU AO PAÍS 

ALGUMAS MEDALHAS OLÍMPICAS, PRIN-

CIPALMENTE AO NÍVEL DAS DISCIPLINAS 

DE OBSTÁCULOS E ENSINO. A ACTIVIDADE 

EQUESTRE APAIXONA MUITOS MÉDICOS. 

PRATICANTES OU SIMPLESMENTE CRIADO-

RES, ELES PARTILHAM AQUI UM POUCO DA 

SUA EXPERIÊNCIA.

JOSÉ CORREIA:

“ANDAR A CAVALO 
É QUASE COMO A 
MEDICINA”
O Dr. José Correia é um dos grandes en-
tusiastas da equitação. Este anestesista, 
com Competência em Dor, diz que se deve 
olhar para esta actividade “como se olha 
para uma árvore com várias ramificações. 
Andar a cavalo é quase como na Medi-
cina, onde se tem anestesistas, cirurgiões, 
internistas e variadíssimas especialidades. 
Nos cavalos verifica-se algo do género, 
como corridas, corridas de trote, passeios, 
resistência equestre, tauromaquia, ensino 
(dressage), saltos… Quer dizer: há inú-
meras vertentes, várias formas de andar a 
cavalo” explica.

Este médico da Ordem do Carmo fala 
de cavalos com grande paixão:
“O cavalo é um animal que tem a idade 
emocional de uma criança de quatro 
anos. Só é passível de ser montado 
porque é um animal gregário. Quem 
o monta é quem manda nele. Quer isto 
dizer que eu vou desenvolver uma lin-
guagem com o cavalo, de tal maneira 
que ele vai fazer o que eu quero porque 

eu serei uma espécie de chefe da 
manada”, revela.
“O cavalo é treinado para res-
ponder aos sinais que lhe dou. 
Ou salta obstáculos ou dança 
como se vê nas touradas (pas-
sage). Além desses sinais, o ca-
valo tem que ser ensinado a an-
dar montado porque ele nasceu 
para se locomover sobretudo à 
custa das patas dianteiras. Ora, 

quando montamos, obrigamos o cavalo a andar 
principalmente em função das patas de trás. Es-
tamos a falar de uma arte, de uma coisa de muita 
sensibilidade, que tem a ver com as leis da física, 
com a força da gravidade. O meu corpo em cima 
do cavalo é que faz com que ande mais depressa 
ou mais devagar, para um lado ou para o outro, 
de acordo com a inclinação que eu lhe dou. Eu 
monto o cavalo com as costas e não com as mãos”.
O Dr. José Correia fala de cavalos com entusiasmo 
mas, curiosamente, começou a montar há relativa-
mente pouco tempo:
“Comecei a montar há apenas dez anos. Desde 
miúdo que queria ter um cavalo mas nunca ca-
lhou. A certa altura fui a Porto Santo de férias e Texto Rui Martins
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um cunhado meu arran-
jou lá uns cavalos. Pensei: 
se ele monta (e não é pro-
priamente um grande afi-
cionado dos cavalos) então 
eu, que os adoro, também 
quero. Fiquei desde então 
mais direccionado para o 
ensino ou dressage”.
Apesar desta experiência, 
o médico nunca entrou em 
concursos:
“Nem quero entrar” – re-
fere. “Gosto apenas de sen-
tir o cavalo, de o conhecer, lidar com as caracte-
rísticas e reacções do animal. Gosto de dressage. 
Sinto-me bem lá em cima, a fazer uma pirueta ou a 
fazer exercícios de ‘piaffer’”.

ACTIVIDADE RECENTE
O Dr. José Correia recorda com facilidade os dias 
em que deu os primeiros passos nesta actividade:
“Comecei a montar sem perceber nada de cavalos. 
Fui para o Sport Clube do Porto. Entretanto, eu 
trabalhava com um cirurgião plástico, o Dr. An-
tónio Guimarães, cujo instrumentista dele me le-
vou um dia à quinta do Dr. Maia Correia, na Pre-
lada. Comprei lá o meu primeiro cavalo, o Quieto. 
Ainda o tenho. Levei-o depois para o Centro Hípico 
Luís Tobias, em Serzedo. Lá, o cavalo começou a 
ser devastado e escarranchado (ensinar o cavalo 
a aceitar a pessoa em cima) por uma equitadora. 
São etapas que demoram três ou quatro anos”.
Menos tempo precisou este anestesista para se entu-
siasmar ao ponto de já ter cinco cavalos:
“Comprei dois, mais velhos. Um deles é o Fácil e 
comprei agora o Ónix, porque a minha mulher e 
o meu filho também montam. Comprei os mais 

velhos para eles e fiquei com 
os mais novos. Como aqui 
no Norte eu entendo que os 
cavalos não têm um ensino 
adequado, levei-os para o Ri-
batejo. Para dois equitadores 
muito bons… e honestos. 
Ainda tenho lá o Xarope. 
Ensinaram-me a montar 
de uma forma diferente do 
que se faz aqui no Norte. Cá 
usa-se muito a mão. Lá é di-
ferente e o cavalo faz aquilo 
que a gente quer. Só o corpo 
trabalha. O cavalo tem que 
ser apertado nas pernas, que 
servem de acelerador e não 
de travão. Conclusão: isto é 
uma coisa muito engraçada e 
acaba-se por se perder umas 
horas valentes nisto. Descon-
trai imenso”, conclui.

“GOOD 
VIBRATIONS” 
E… SUSTOS!
Andar a cavalo provoca 
sensações de liberdade e 
descontracção.

“É maravilhoso andar pela praia. Não gosto de tou-
radas mas agrada-me a sensação de andar na lezíria, 
num cavalo de confiança, porque a pessoas não 
podem ter medo. É uma sensação parecida com 
o andar de mota. A diferença é que eu tenho um 
animal em baixo, que faz o que quero, que segue 
as minhas indicações. Fala-se muito no centauro. A 
verdade é que concentro-me de tal maneira que não 
ouço ninguém a falar comigo”.
Mas andar a cavalo, por vezes, também pode trazer 
dissabores. Se perguntarem ao Dr. José Correia se já 
apanhou algum susto, facilmente se percebe que as 
situações complicadas surgem com frequência:
“Claro que sim. Já parti duas costelas”. E explica: 
“Há dois tipos de equitação: uma superior, que é 
o controlo completo do cavalo, uma submissão da 
parte dele, sem sermos agressivos. É pedir-lhe algo 
que ele gosta de fazer, que seja confortável. Mas, 
se estivermos num tipo de equitação mais à por-
tuguesa, que lhe dá a frente muito à solta, como 
se trabalha aqui no Norte, com um cavalo mais 
dobrado, mais amarrado, mais explosivo, ao mudar 
de um tipo de equitação para o outro e a montar 
uma ou duas vezes por semana ele, de repente, tam-
bém muda. Aconteceu-me com o Ramsés. Ele fugiu 
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comigo. Assustou-se. Foi direito 
a uma parede e eu achei que não 
parava. Mas o cavalo lusitano não 
pára na parede. Vira por qualquer 
lado. Ele virou e atirou-me à pa-
rede. Parti as costelas e dei cabo 
de um joelho. No Relâmpago, 
uma vez, ele estava com medo da 
varinha e saiu disparado a galope, 
comigo em cima. A minha sorte 
é que tinha uma sela à portu-
guesa, senão espatifava-me todo. 
Fiquei com os punhos negros 
porque ele não travava. Só parou 
no meio da estrada. Felizmente 
não vinha nenhum carro…”

ACTIVIDADE “EXIGENTE”
O Dr. José Correia tem cinco cavalos. Algo que deve 
ser bastante “exigente” em termos de manutenção:
“Gasto muito dinheiro. Tenho que ter empregados 
para lhes dar de comer, para fazer a cama, para 
arranjar tudo. Depois tenho uma equitadora, que 
pago por cada cavalo que ela trabalha. Tenho ainda 
a comida e o aluguer das boxes e isso tudo. Se eu 
comprasse um Ferrari ou um Porsche ficava mais 
barato…”
E precisa: “Não sou dos que pedem ao empregado 
para arranjar o cavalo. Sou eu próprio que trato 
disso. Ao domingo costumo ir lá sozinho. Já aos 
sábados ainda poderei ter aulas com a equitadora. 
Mas ao domingo fico lá o dia todo só com os bichos. 
É preciso limpar, escovar, arranjar, dar banho. Em 
média gasta-se hora e meia por cada cavalo. É pre-
ciso gostar muito daquilo. É um meio fascinante”.

ANTÓNIO CONDE: 

“CAVALOS 
SÃO PAIXÃO 
INEXPLICÁVEL”

Para o Dr. António Conde, os 
cavalos são uma paixão de 
criança: “Desde que vi um ca-
valo pela primeira vez fiquei 
logo fascinado”. Para este 
cirurgião plástico do HPP da 
Boavista “monto desde os 7 
anos, porque o meu avô tinha 
um cavalo, um animal fasci-
nante. Ainda hoje, se vir um 
cavalo a passar, numa patru-
lha da GNR, fico a olhar para 
o cavalo. É uma atracção inex-
plicável”.

Para este médico, “a paixão desenvolveu-se depois, 
mais a sério, quando tive o meu primeiro filho (hoje 
por acaso também é médico, chama-se João Conde 

e trabalha no Hospital do Barreiro). Ele também 
começou a montar aos 7 anos. Gostou e comprei-lhe 
um cavalo no Sport Club do Porto. O animal tinha 
5 anos. Chamava-se ‘Go- Go’. Foi uma compra inte-
ressantíssima, que resultou em pleno. Estou a falar 
concretamente de um cavalo da disciplina de saltos 
de obstáculos, que o acompanhou até aos 12, 13 
anos. Deixou depois de ter capacidade para provas 
mais selectivas. Procurei uma solução e tive então a 
ideia de criar cavalos, pensando ser a melhor forma 
de ter cavalos de qualidade no futuro”.
António Conde revela aquilo que considera ter sido 
um golpe de sorte:
“Comprei uma égua em França, há 15 anos. Foi 
na sequência de um anúncio na famosa revista 
L’Eperon, que ainda hoje recebo. Na altura ainda 
não se usava muito a Internet, por isso fiz o negócio 
apenas através de cassetes de VHS. Tratava-se de 
uma égua que se tinha lesionado e não dava para 
desporto. O preço era interessante, enviei o dinheiro 
e… comprei-a. Pedi, entretanto, para a levarem para 
um centro de inseminação, onde foi inseminada 
pelo melhor cavalo da época, o Narcos II. Nasceu o 
meu melhor cavalo de sempre: o Shining, em 1999. 
Ou seja, a minha primeira aventura resultou em 
pleno. Nesta altura ainda tenho esse cavalo, que está 
em França a fazer concursos internacionais ao nível 
de 1,50 m, tendo obtido um excelente 3.º lugar no 
Grand-Prix de Montfort-sur-Mer na Bretanha, há 
cerca de 15 dias”. 
Como as coisas correram bem de início, a paixão 
ganhou ainda maior expressão:
“Depois disso já fiz nascer 15 cavalos. Tenho uma 
quinta, em Vila do Conde, na Azurara. Também 
crio na Holanda. A paixão desenvolveu-se de tal 
forma que tenho cavalos em Portugal (em vários 
sítios do país), França e Holanda. Curiosamente, é 

mais caro criar cavalos 
em Portugal do que na 
Holanda. Só tenho cá a 
quinta por uma ques-
tão de proximidade e 
afectividade. Por uma 
questão contabilística, 
deveria fechar aquilo e 
pôr os cavalos todos na 
Holanda”. 

CAVALOS
SEM PREÇO

Neste momento, o Dr. 
António Conde tem 12 
cavalos:
“Não crio cavalos lu-
sitanos. Crio cavalos 
portugueses (os que 

nascem em Portugal) mas de origem do Norte da 
Europa (França, Alemanha, Holanda, Bélgica). 
Estes são os países da criação cavalar das disci-
plinas que me interessam, basicamente o salto de 
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obstáculos e dressage. São as disciplinas olímpicas. 
Ora os cavalos lusitanos não aparecem muito neste 
tipo de competição. São mais vocacionados para o 
toureio, o ensino básico. É um cavalo interessante, 
de grande robustez, dócil, com grande capacidade 
de aprendizagem. Mas não é um cavalo para mo-
vimentos explosivos, não tem grande força. Os do 
Norte da Europa têm mais estes atributos”.
Falar do preço dos cavalos é uma matéria complexa:
“Basicamente o cavalo não tem preço. É decidido 
entre o dono e aquilo que o comprador estiver dis-
posto a dar. Não há uma tabela. É um valor estima-
tivo, de senso comum. Na minha área, nos saltos de 
obstáculos, um cavalo que faça bem uma prova e 
que seja ganhador a 1,30 m pode custar 70 mil eu-
ros. Um que faça 1,50 m e que, de vez em quando, 
se classifique, pode ultrapassar os 100 mil euros. 
Mas, se for um craque, não tem preço! Se forem 
cavalos olímpicos podem chegar aos 2 milhões de 
euros, por exemplo”.
A nível de manutenção os números ainda são mais 
elevados:
“Isso é o mais caro, no cavalo comum. Cito uma 
frase que diz que só há uma forma de fazer uma 
pequena fortuna com os cavalos: quando se tem 
uma fortuna grande, porque de grande passa rapi-
damente a pequena”, graceja. 
“Os cavalos são um sorvedouro de dinheiro. Desde 
a alimentação (que nem é o pior), tratamento, cuida-
dos veterinários, transportes, inscrições nas fede-
rações, pagamento aos equitadores, pagamento dos 
concursos. Em troca beneficiamos do prazer de ter 

um animal que gostamos e uma vitória ou classifi-
cação numa prova, de vez em quando. Agora, prazer 
económico é que nunca teremos, certamente”.

FÉRIAS
EQUESTRES

O Dr. António 
Conde revela que 
gosta de fazer férias 
equestres:
“De vez em quando 
vou passear com os 
meus filhos. Vamos 

para ranchos nos Estados Unidos, em Montana ou 
no Wyoming. Cada um recebe um cavalo e anda-
mos lá uma semana”.
Andar a cavalo, mesmo só por lazer, também pode 
provocar alguns sustos:
“Já caí várias vezes. E os meus filhos também. Uma 
vez até tive necessidade de socorrer o meu filho 
mais velho. Foi numa prova em Leça da Palmeira. 
Na altura tínhamos um cavalo complicado. Parou 
de repente, empinou-se e caiu em cima dele. Foi o 
maior susto que apanhei. Eu também já passei por 
um mau bocado, quando num rancho no Wyo-
ming, numa saída a galope, o meu cavalo não pa-
rava. Tiveram que ir atrás de mim. Ainda por cima 
era o cavalo mais rápido que lá estava. Por isso de-
moraram muito tempo a apanhar-me. Vi-me aflito”, 
confessa.
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MANUEL MAIA

JÁ CRIOU CERCA DE 80 
CAVALOS

Oriundo de uma família ligada à agricultura o Dr. 
Manuel Maia dedica-se à criação de cavalos e ao 
desporto equestre, através dos filhos, na disciplina 
de dressage. Tudo com cavalos “do seu próprio 
ferro” (da sua criação). Desde que começou já vai 
em cerca de 80 o número de animais lusitanos nas-
cidos na sua coudelaria.

“Iniciei a criação há 30 anos, com a aquisição de 
três éguas puras lusitanas, das melhores genealo-
gias, que foram cruzadas com diversos garanhões e 
que estão na base da actual coudelaria. A verdade, 
porém, é que criar não é apenas juntar um cavalo 
a uma égua. Os animais têm que ser seleccionados 
pela sua beleza, funcionalidade, tipicidade (se têm 
os traços típicos da raça) e carácter, isto é, se são 
dóceis ou difíceis. 
Finalmente, para serem reprodutores, têm de ser 
aprovados por uma entidade pertencente à Asso-
ciação Portuguesa de Criadores de Cavalos Lusita-
nos, as fêmeas na coudelaria e os machos em locais 

públicos, com calendarização definida, são exami-
nados, montados e à mão, por um grupo de juízes 
que lhes atribui uma pontuação” explica o criador.
O director do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospi-
tal da Prelada tem cerca de 30 cavalos, em S. Romão 
do Coronado, na Trofa, num espaço próprio, com 
todas as infra-estruturas necessárias. E fala com 
orgulho dos seus “cavalos lusitanos medalhados em 
concursos de modelos e andamentos”: 
“Acabei de vender um para a Austrália. Tenho ca-
valos com o ferro da minha criação em Espanha, 
França, Alemanha, Holanda e EUA, para além dos 
que tenho aqui em Portugal. Foi gratificante ir a um 
Congresso de Cirurgia Plástica nos Estados Unidos, 
em S. Diego, e ter visitado um Centro Hípico em 
Los Angeles onde encontrei três animais com o meu 
ferro”, realça, orgulhoso. 
Tem presente todos os animais que criou:
“A Ortiga e o Venturoso foram medalha de prata em 
festivais internacionais em Lisboa. O Venturoso foi 
também medalha de prata na Feira da Golegã, aos 4 
anos de idade. Para além de outros prémios, a Cou-
delaria tem recebido o prémio de melhor criador vá-
rios anos consecutivos na feira anual da Trofa. Ulis-
ses, garanhão actual da coudelaria, é montado pelo 
meu filho nas provas de dressage nível complemen-

tar, e também tem obtido 
excelentes resultados. Foi 
recentemente apurado 
para integrar a equipa 
que vai representar Por-
tugal no Campeonato da 
Europa de juniores a rea-
lizar na Alemanha”. 
Para o Dr. Manuel Maia, 
vender cavalos é quase 
como vender um quadro: 
“Todos os anos nascem 5 
ou 6 poldros. Até aos 3 
anos, precisam de comer 
bem e de muita liberdade 
no campo. Começam a 
ser montados entre os 3 Manuel Maia, filho do criador com Ulisses Carolina Maia, filha do criador montando Venturoso

O criador com exemplares 
da sua éguada
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e os 4 anos. Há depois toda uma tramitação com-
plexa de registos. Um poldro bom, razoável, lusi-
tano, pode valer entre os 5 mil e os 7500 euros”, 
sublinha.
Criar um cavalo é algo que dá muito trabalho, ini-
ciado com a selecção dos progenitores, a ansiedade 
do que vai nascer e a expectativa do que irá ser: 
mau ou bom exemplar. É mais do que um “hobby” 
só justificado pela sua grande paixão pelo cavalo.

A BELEZA
DO CAVALO LUSITANO

O Dr. Manuel Maia é um especialista e admirador 
confesso do cavalo lusitano:
“É um animal muito fiável, generoso, o mais con-
fortável do mundo para o lazer e toureio. Por vezes 
nervoso mas submisso. Não tem nada a ver com 
os cavalos alemães ou ingleses, que são mais tem-
peramentais, menos elásticos. Se formos dar um 
passeio num cavalo alemão ou árabe verificamos 
que são cavalos duros, ao contrário dos lusitanos, 
que são suaves. Os árabes são muito mais geo-
métricos, mais cansativos. Mesmo que o lusitano 
esteja parado meia dúzia de dias, desde que esteja 
perfeitamente integrado com o dono, monta-se 
com segurança e sem ser necessário fazer grandes 
exercícios de aquecimento”, explica.
“O cavalo lusitano tem um património genético 
que é nosso”, prossegue. “É um bom representante 
português. Congrega três factores fundamentais: 
beleza, equilíbrio das formas e funcionalidade. Se 
for, por exemplo, um cavalo inglês, a sua beleza não 
interessa muito, porque o importante é que corra, 
que seja rápido. Já o lusitano, se não for bonito 
deixa muito a desejar em termos de pontuação”.
Dos denominados sangues puros, o lusitano está 
na base da formação de outros cavalos, como os 
brasileiros e os chilenos. Antigamente designava-
se ibérico ou peninsular, mas a partir de 1967 
dividiu-se em pura raça espanhola e puro sangue 
lusitano.

JOÃO GUIMARÃES: 

“A EQUITAÇÃO É UM 
CONTRAPESO À PROFISSÃO”

O Dr. João Guimarães é um aficionado e praticante 
de equitação desde os 12 anos de idade. Actual-
mente, porém, viu-se forçado a fazer um interregno 
na actividade após uma queda com lesões num om-
bro e num joelho, que lhe esfriaram um pouco o 
entusiasmo.
“Era um cavalo francês muito difícil, bonito, grande, 
fez-me cair muitas vezes. No fundo foi um cavalo 
muito caro porque nunca me consegui classificar 
com ele. Mas gostava de o montar…”, confessa este 
cardiologista.

Ao fim de muitos concursos de obstáculos, João 
Guimarães conseguiu alguns prémios: “Nada de 
especial, triunfei nalgumas provas pequenas”, diz 
com modéstia.
Para participar em concursos de obstáculos é preciso 
praticar três ou quatro vezes por semana. Por isso o 
médico pensa em regressar às emoções das provas 
de obstáculos com uma égua alemã, a “Graffiti 38”. 
“Trata-se de um animal já com alguma idade mas 
que ainda pode fazer provas de obstáculos de 1 m, 
1,10 m”.
Enquanto não regressa às competições, João Gui-
marães acompanha a filha, que já atingiu alguma 
notoriedade no escalão de Juvenis em finais de 
Campeonatos da Europa, tendo sido vice-campeã 
de Portugal e conquistado uma Taça de Portugal 
em 2008. “Agora subiu de escalão, vai competir nos 
juniores. Os níveis de exigência são mais elevados e 
isso faz também aumentar a expectativa”, revela.
O Dr. João Guimarães tem nesta altura dois cavalos 
alemães, das raças Holstein e Oldenburg, que lhe 
satisfazem a paixão que vem de infância. “É uma 
paixão arrebatadora, que exige muito tempo de de-
dicação. No fundo também pode ser vista como um 
contrapeso à profissão. Saímos da rotina do con-
sultório e convivemos mais ao ar livre, em contacto 
com a natureza”, conclui.

Poldras da Coudelaria
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

1. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1. O CRN tomou conhecimento do Comunicado di-
rigido à Ministra da Saúde e à população de Valença 
pelos profissionais de saúde do SAP daquela cidade, o 
qual se transcreve como documento 1.

2. QUALIDADE DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

1. O Conselho Regional do Norte (CRN) recebeu a 
exposição de um grupo de médicos do Serviço de Esto-
matologia do Hospital de Braga que se transcreve como 
documento 2-A. Face ao exposto, pediu um Parecer à 
consultora jurídica da SRNOM, o qual enviou em res-
posta e se publica como documento 2-B.

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

QUALIDADE DO SERVIÇO NO SAP DE VALENÇA

DOCUMENTO 1
(15 Abr 2010)

COMUNICADO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM REACÇÃO ÀS 
DECLARAÇÕES PÚBLICAS DA MINISTRA DA SAÚDE
(Com conhecimento à ULSAM, às Ordens dos Médicos e dos Enfermeiros)

e de enfermagem do que por enfermeiros e técnicos de 
emergência contidos na viatura de Suporte Imediato de 
Vida (SIV).
Quanto a esta viatura (SIV), ela está equipada com os 
mesmos “artefactos” médicos e farmacológicos que o 
SAP em Valença, tendo este como mais-valia um Ser-
viço de Rx, equipamento que a referida viatura de modo 
algum possui.
Se é economicamente inviável ter este SAP de Valença 
aberto 24 horas, não se justifique isso com a qualidade 
inferior do serviço prestado pelos profissionais médicos 
e de enfermagem.
Não nos parece de todo que o serviço prestado tenha 
passado a ser mau agora e bom até às 20 ou 24.00 horas. 
Se é mau é mau!
Não deixa de ser curioso, também, e aqui fica o nosso 
reparo, que a Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros 
não tenham vindo a público após estas declarações da 
Sr.ª Ministra defender a qualidade e o prestígio profis-
sional do serviço dos seus membros.

Os profissionais de Saúde abaixo assinados, relativa-
mente às declarações públicas da Sr.ª Ministra da Saúde 
acerca da falsa segurança do SAP de Valença sobre a 
falta de recursos técnicos e humanos adequados, sen-
tem-se feridos na sua dignidade profissional e expres-
sam assim o seu veemente protesto.
Durante anos foi assegurado com qualidade suficiente 
nomeadamente para baixar o número de óbitos anual 
conforme as estatísticas.
A quantidade de doentes vindos ao SAP de Valença e 
depois referenciados/encaminhados para a Urgência 
Médico-Cirúrgica do Hospital de Viana do Castelo é 
diminuta em relação ao total de atendimentos e não é 
nem foi diferente daquela que o SUB em Monção tem 
vindo a efectuar.
A diferenciação técnico-profissional dos médicos que 
asseguram o SAP de Valença é igual e até superior aos 
que asseguram o serviço no SUB de Monção. Muitos 
dos médicos que asseguram aquele, por coincidência, 
trabalham também neste.
A logística em equipamentos é igual à de Monção. A 
qualidade de diagnóstico e terapêutica, conforme diz 
a Sr.ª Ministra, parece-nos, na Europa e não no 3.º 
mundo, melhor se efectuada por profissionais médicos 

3. CARREIRAS MÉDICAS

1. O CRN tomou conhecimento da Circular da Admi-
nistração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), a qual 
decidiu publicar (documento 3), acompanhada da nota 
da consultora jurídica da SRNOM. 

4. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS

A – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. A listagem dos eventos mais significativos realiza-
dos no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM e 
a agenda para os próximos meses encontram-se nas 
páginas 78 e 79. 
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE (ACSS)

DOCUMENTO 3
(24 Mar 2010)

CIRCULAR INFORMATIVA N.º 02/2010, DE 24 DE MARÇO DE 2010

ASSUNTO: 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PROVIMENTO
o que lhes conferia, por conseguinte, a qualidade de 
agente administrativo.

2. A figura do agente administrativo deixou, porém, 
de vigorar no ordenamento jurídico, motivo pelo qual 
se tornou forçoso prever a transição dos trabalhadores 
com vínculo laboral constituído por CAP para uma das 
novas modalidades de vinculação previstas na LVCR.

Regula esta matéria o artigo 91.º da LCVR, determi-
nando que os trabalhadores vinculados por CAP have-
riam de transitar, consoante a natureza das suas fun-
ções e a previsível duração das mesmas, para uma de 
quatro possíveis modalidades:

a) Nomeação definitiva, em período experimental; 
b) Nomeação transitória;
c) Contrato por tempo indeterminado;
d) Contrato a termo resolutivo certo ou incerto.

3. No sector da saúde, eram detentores de uma relação 
jurídica de emprego público titulada por CAP médicos 

Conversão em contratos de trabalho por tempo 
indeterminado.
Aplicação do artigo 91.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de Fevereiro.

1. Com a entrada em vigor do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP), aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, entrou plena-
mente em vigor a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 
(LVCR), diploma que veio estabelecer os novos regimes 
de vinculação, carreiras e remunerações.

À data da entrada em vigor do RCTFP, os estabele-
cimentos e unidades de saúde integrados no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) dispunham de, entre os seus 
efectivos de pessoal, cerca de um milhar de trabalhado-
res detentores de uma relação jurídica de emprego titu-
lada por contrato administrativo de provimento (CAP), 

OBSERVAÇÃO DE UTENTES DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 
EM CONSULTA EXTERNA

DOCUMENTO 2-A
(24 Mar 2010)

EXPOSIÇÃO DE UM GRUPO DE MÉDICOS DO SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA 
DO HOSPITAL DE BRAGA
Exmo. Sr. Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos

DOCUMENTO 2-B
(19 Abr 2010)

PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM
Exmos. Senhores,

Em relação à questão suscitada pelos Médicos do Ser-
viço de Estomatologia do Hospital de Braga salientamos 
que havendo uma ordem de atendimento de doentes 
que, em situação de urgência, ocorram ao Hospital, os 
médicos não poderão furtar-se ao seu cumprimento já 
que, nos termos do respectivo Estatuto Disciplinar da 
Função Pública (artigo 52 da Lei 58/2008), a mesma 
não implica a prática de crime.
Assim, a desobediência a tal ordem configurará a prá-
tica de uma infracção disciplinar.
De salientar que, no entanto, estando os médicos a re-
alizar actividade programada, na verdade o problema 
que se irá colocar é a do tempo de espera dos doentes o 
que, em situações limite, poderá determinar responsa-
bilidade para o Hospital.

Na verdade, não pode o médico estar, em simultâneo, 
a realizar dois atendimentos distintos, nem pode ser 
exigido que o médico faça em simultâneo dois atendi-
mentos distintos, por impossibilidade prática e porque 
tal forma de exercício profissional poderá comprometer 
a qualidade do acto médico.
Deste modo, deverão os médicos que receberem tal 
ordem, apresentar reclamação escrita declinando a 
eventual responsabilidade disciplinar, civil e penal que 
possa acarretar o seu cumprimento. Saliente-se, porém, 
que esta reclamação, caso não seja atendida, não consti-
tui os médicos no direito de não cumprirem a ordem.

Com os melhores cumprimentos,
Inês Folhadela

Podem os Médicos Estomatologistas em consulta ex-
terna ser obrigados a observar os utentes do Serviço de 
Urgência (cerca de 1600 em 2009 para três especialis-
tas) para as quais, eventualmente, possam ser solicita-
dos?

Aguardando resposta célere e com os nossos melhores 
cumprimentos, subscrevemo-nos.

Mário Gouveia 25771
Júlio Rodrigues 31633

Vasco Viana 37505

Somos um grupo de médicos do Serviço de Estomatolo-
gia do Hospital de Braga preocupados com o rumo dos 
acontecimentos para a Estomatologia deste hospital.

Dado que, por circular do novo Conselho de Admi-
nistração da parceria público-privada, é suspensa a 
urgência de Estomatologia, a partir do próximo dia 1 
de Abri1 do corrente com a indicação de alocar o tempo 
restante a outras actividades, nomeadamente à consulta 
externa, questionamos o Sr. Presidente para o seguinte 
esclarecimento:
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Já foi assinado o contrato-promessa de compra e 
venda do edifício onde será instalada a futura sede 
do Distrito Médico de Viana do Castelo.

Trata-se de um edifício localizado na Rua da Ban-
deira n.º 472 e 472-A, no largo onde se encontra a 
igreja de Nossa Senhora de Fátima. O edifício dis-
põe de uma área total de cerca de 280 m2 (r/c com 
120 m2; 1.º piso 120 m2; 2.º piso 40 m2), existindo 
ainda um logradouro com 190 m2. 

Está dado o primeiro passo para a concretização 
de um anseio antigo. Parabéns ao Conselho Distri-
tal de Viana e aos colegas deste Distrito Médico.

CONSELHO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO

especialistas, enfermeiros e técni-
cos superiores de saúde habilita-
dos, neste último caso, com o grau 
de especialista.

Em face do exposto, impõe-se, por 
conseguinte, determinar a transi-
ção dos trabalhadores vinculados 
por CAP para a nova modalidade 
de vinculação que se mostre ade-
quada.

Como ponto prévio, observa-se 
que os trabalhadores em causa não exercem funções 
correspondentes ao cumprimento ou à execução de 
atribuições, competências e actividades elencadas no 
artigo 10.º da LVCR, motivo pelo qual não poderão 
transitar para as modalidades de nomeação definitiva 
ou transitória.

Importa aferir para qual das restantes duas modalida-
des de vinculação – contrato por tempo indeterminado 
ou contrato a termo resolutivo certo ou incerto – devem 
tais profissionais transitar.

Ora, neste âmbito, afigura-se-nos que, na maioria das 
situações, os mesmos não só desempenham funções 
que correspondem a necessidades permanentes e pró-
prias dos serviços, como, em rigor, mantendo o SNS a 
necessidade de poder continuar a contar com a respec-
tiva colaboração, será inquestionável que as necessi-
dades que satisfazem não têm, numa lógica de médio/
longo prazo, fim anunciado.

Nesta conformidade, não 
sendo legalmente possível as-
segurar a satisfação de neces-
sidades permanentes dos ser-
viços por recurso à figura do 
contrato de trabalho a termo 
resolutivo – certo ou incerto 
–, no pressuposto de que os 
profissionais em causa desen-
volvam, de facto, funções que 
correspondam a necessidades 
próprias e permanentes dos 
Serviços, entende-se que a 

modalidade adequada para qual devem transitar os 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
titulada por CAP é a do contrato por tempo indetermi-
nado.

4. Em face do exposto, deverão todos os estabelecimen-
tos e unidades de saúde, independentemente da sua 
natureza jurídica, proceder à conversão dos CAP em 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos reportados a 1 de Janeiro 
de 2009, nos termos dos artigos 91.º e 109.º, n.º 2, da 
LVCR.

ACSS, I.P., 24 de Março de 2010.

O Presidente do Conselho Directivo,
(Manuel Teixeira)

CONCRETIZADO O PRIMEIRO 
PASSO PARA A INSTALAÇÃO DA 
FUTURA SEDE

Nota da Consultora Jurídica da SRNOM

«A Circular Informativa n.º 2/2010 [da 
ACSS] (...) o seu conteúdo é claro e corres-
ponde a um entendimento que está já a ser 
aplicado, nomeadamente na conversão dos 
“caps” de Medicina Geral e Familiar em 
contratos de trabalho em funções públicas 
sem termo (seja, contratos efectivos). Su-
gerimos que, para maior divulgação, seja 
publicada na revista nortemédico.»
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ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
07 a 10 Abr 8.º Simpósio da 
Fundação BIAL “Aquém e Além 
do Cérebro”
07 Abr Reunião de Hipertensão
16 Abr Curso “Basic Genetics for 
Art Practitioners”
16 e 17 Abr 6.ª Reunião 
Multidisciplinar da Consulta de 
Hipertensão do H. S. João 
28 Abr Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º Congresso 
Nacional de Medicina Interna 
29 Abr 7.º Curso de Pós-
graduado de Actualização – A 
Medicina Baseada na Evidência 
30 Abr Reunião Interhospitalar 
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 MGF.
net Talks – “Uso das Novas 
Tecnologias em Comunicação na 
Pratica Clínica”
28 Mai Reunião Interhospitalar 
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 
18 Jun Reunião Internato 
Médico de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte
01 Jul Debate sobre a Eutanásia 
– Quatrecasas / Ordem dos 
Médicos
07 Jul Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI - 
Porto 2011
08 Jul 7.º Curso Pós-Graduado 
de Actualização - A Medicina 
Baseada na Evidência
10 Jul Reunião “Alerni” para 
Médicos Pediatras
10 e 11 Jul Curso de “Técnicas 
de palpação muscular em 
síndromes miofaciais”

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM
14 Abr Apresentação de 
Candidatura a Bastonária – Dr.ª 
Isabel Caixeiro
15 Mai Homenagem aos 
Membros Fundadores da Casa do 
Médico
18 Jun Dia do Médico 
21, 22, 23 Jun XV Congresso 
Nacional de Medicina e VI 
Congresso Nacional do Médico 
Interno 
23 Jun Festa de São João
29 Jun Plenário dos Conselhos 
Regionais
10 Jul Reunião do Colégio de 
Ginecologia/Obstétrica com os 
Médicos Internos

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

www.nortemedico.pt

Julho
na SRNOM

Abel Salazar
Ribeiro Sanches

ORDEM DOS MÉDICOS

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

Homenagem a 
Ribeiro Sanches

Ciclo de conferências e 
exposição dedicadas a 
Abel Salazar

Música

ACTIVIDADES DE CULTURA 
E LAZER

Exposições:
01 a 29 Abr Exposição de 
Pintura e Escultura de Santos 
Carvalho 
01 a 29 Mai Exposição Arte 
Médica 
26 de Mai Workshop de 
Fotografia 
01 a 12 de Jun Exposição Arte 
Fotográfica
12 a 28 Jun “Festa dos Santos 
Populares” - FORNOP
02 Jul Palestra sobre Abel 
Salazar, Prof. António Coimbra
02 a 15 Jul Exposição de 
Pintura e Vitrofusão, patente na 
Galeria do Centro de Cultura e 
Congressos
02 a 15 Jul Exposição de Pintura 
de Luís Carlos Sousa, patente nos 
Corredores do Centro de Cultura 
e Congressos
09 Jul Homenagem e 
Lançamento de Livro fac-similado 
de Ribeiro Sanches, palestra com 
Prof. Amélia Ferraz e concerto 

Concertos:
23 Abr Concerto de Piano por 
Teresa da Palma Pereira 
4 de Jun Recital de Canto e Piano 
por Marina Pacheco e Joana 
Vasconcelos e Sá 
17 Jun Concerto de Música de 
Câmara pelos alunos do Curso de 
Música da UCP
09 Jul Concerto de Piano e Canto 
( Rui Soares da Costa e Pedro 
Cardoso)
16 Jul Concerto nos Jardins 
da Ordem dos Médicos pela 
Orquestra do Norte

Outros Eventos:
11, 18, 25 Abr Danças de Salão 
02, 09, 18, 13, 30 Mai Danças 
de Salão 
06, 13, 20, 27 Jun Danças de 
Salão 
04, 11 Jul Danças de Salão



Proximamente na SRNOM...

BENEFÍCIOS SOCIAIS 79

VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS
30 Jul Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI - 
Porto 2011
10 Set Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI - 
Porto 2011
17 e 18 Set Congresso Nacional 
de Bioética 

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM
16 e 17 Jul Exames de 
Oftalmologia época de Junho 
-Julho 2010
17 Jul Reunião de Trabalho 
- Médicos, Professores e 
Investigadores

ACTIVIDADES DE CULTURA 
E LAZER

Exposições:
02 a 31 de Jul Exposição Abel 
Salazar, patente na Sala Braga do 
Centro de Cultura e Congressos
16 a 31 Jul Exposição de Pintura 
e Desenho de Manuel da Silva 
Lessa, patente nas Paredes do Bar
23 Jul Palestra sobre Abel Salazar 
com Prof. Levi Guerra
30 de Jul Palestra sobre Abel 
Salazar com Prof. Romero 
Bandeira

02 a 28 Ago Exposição de 
Pintura de Alfredo Coelho, 
patente na Galeria e Hall Salão 
Nobre, do Centro de Cultura e 
Congressos
08 a 28 Ago Exposição de 
Pintura de José Manuel Branco, 
patente nos Corredores e Paredes 
do Bar do Centro de Cultura e 
Congressos 
01 a 14 Set Exposição de Pintura 
de João Sousa Faria e Mello, 
patente nos Corredores e Paredes 
do Bar do Centro de Cultura e 
Congressos
16 a 29 Set Exposição de 
“Desenho Virtual”, pintura de 
António Rocha, patente nos 
Corredores do Centro de Cultura 
e Congressos 

Outros Eventos:
18, 24, 31 Jul Danças de Salão
05, 12, 19, 26 Set Danças de 
Salão

Até 30 de Setembro, vai estar patente na Reitoria 
da Universidade do Porto a exposição “O ABC do 
Instrumento Cirúrgico”, uma mostra documental 
e museológica, coordenada pela professora Amélia 
Ricon Ferraz, directora do Museu da História da 
Medicina Maximiano Lemos da FMUP, que visa 
divulgar o conhecimento sobre a evolução deste 
instrumento. 

Mais de 170 instrumentos cirúrgicos pertencentes 
ao espólio da FMUP, tais como bacias de barbeiro 
sangrador em latão datadas do século XVIII e espé-
culos vaginais de prata do século XIX, vão permitir 
recriar a Medicina de outros tempos. Contando 
com oito núcleos, a Exposição apresenta os mate-
riais utilizados na produção de instrumentos, que 
vão desde os naturais e os metais ferrosos e não 
ferrosos aos plásticos e à cerâmica. 

A Exposição estará patente de terça a sábado, das 
11 às 20 horas, na Sala de Exposições Temporárias 
(3.º piso) do edifício da Reitoria da Universidade 
do Porto, na Praça Gomes Teixeira (“Praça dos Le-
ões”), no Porto.

A Exposição “O ABC do Instrumento Cirúrgico” 
conta com o apoio da SRNOM e brevemente po-
derá também ser vista no Centro de Cultura e Con-
gressos.

ABEL SALAZAR
CENTRO DE CULTURA E 
CONGRESSOS
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos

2 a 30 JULHO 2010


