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MIGUEL GUIMARÃES
Presidente do CRNOM

Nestes primeiros três meses de mandato como presi-
dente do Conselho Regional do Norte (CRN), existem 
vários acontecimentos que merecem ser realçados e 
constituir o centro de uma primeira reflexão crítica 
positiva, para que a Ordem dos Médicos (OM) possa 
ser cada vez mais o núcleo de confluência de várias 
tendências “que pensam e apontam caminhos para 
a melhoria da qualidade da medicina e dos cuidados 
de saúde”. É na intersecção dos vários caminhos e 
com conhecimento, saber e experiência que a OM 
pode e deve defender o que julga ser o melhor para os 
doentes e para a medicina, e consequentemente para 
a saúde em Portugal.

Não é possível neste editorial avaliar de forma com-
pleta ou profunda todos os acontecimentos ocorridos 
durante este curto espaço de tempo. Aqui ficam des-
tacadas algumas matérias que poderão constituir um 
exemplo para o presente e para o futuro da actividade 
da OM:

- Na passada campanha eleitoral, defendemos a dig-
nidade dos médicos, o direito dos doentes à saúde, a 
qualidade e autonomia da medicina e do acto médico, 
a ética e deontologia da profissão médica, a eficácia e 
transparência dos mecanismos de auto-regulação mé-
dica e a união de todos os médicos. Neste início de 
mandato, a união dos médicos foi notória em algumas 
situações relevantes e que, na maior parte dos casos, 
tiveram um desfecho positivo. Na mediática questão 
da “fidelização” dos jovens médicos ao SNS, a união 
dos médicos internos, dos sindicatos e da OM teve 
o resultado que é conhecido: o ministério da saúde 
desistiu da ideia e do projecto de lei que “obrigava” 
os jovens especialistas a permanecer no SNS, sem 
condições, por um período igual ao da duração do 
internato médico. A união dos médicos esteve nova-
mente patente na questão, ainda não definitivamente 
resolvida, da integração dos médicos do hospital de 
São Marcos no novo hospital de Braga; mais uma vez, 
a acção conjunta de sindicatos médicos, OM e médi-
cos do hospital de Braga foi decisiva para influenciar 
positivamente alguns dos acontecimentos que se se-
guiram e que poderão resultar numa solução mais 
equilibrada para os vários problemas já conhecidos. 
E a união dos médicos no seio da OM foi mais uma 
vez decisiva na luta contra a prescrição por DCI, com 
os resultados que são conhecidos, e na negociação 
positiva da prescrição electrónica. Só com a partici-
pação de todos os médicos é possível aspirar a uma 
medicina mais qualificada e a um sistema de saúde 
melhor. Para que a defesa dos doentes passe das pala-
vras aos actos.

- As eleições terminaram. A transparência de proces-
sos manda que sejam publicadas as contas relativas 
à campanha eleitoral. É o que fazemos neste número 
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da nossa revista, e pelo que sei é a primeira vez que 
tal acontece a nível nacional. Como podem verificar, 
as despesas de campanha da lista A corresponderam 
a apenas cerca de 43% do valor atribuído pelo CNE. 
Na actual crise financeira e económica, mas também 
de valores e de princípios, esta forma de estar (ser 
comedido nos gastos e apresentar contas) constitui 
uma demonstração clara da forma como devemos en-
carar e gerir o presente, dando uma imagem diferente 
daquela que tem sido dada pelo País. Mais uma vez, 
passar das palavras aos actos.

- A política do medicamento e, em especial, a nossa 
oposição à prescrição obrigatória por DCI em am-
bulatório – no fundo, à troca de medicamentos nas 
farmácias –, foi um dos principais temas da cam-
panha eleitoral, que resultou em três artigos publi-
cados em formato digital, tendo sido também uma 
das principais matérias abordadas no meu discurso 
de tomada de posse (ver www.miguelguimaraes.eu). 
Foi seguramente o nosso primeiro grande desafio, 
que obrigou a múltiplos contactos e à utilização de 
argumentos sólidos, com base científica comprovada. 
O resultado foi, primeiro, o veto presidencial do di-
ploma apresentado pelo Governo e, posteriormente, 
o chumbo de uma proposta apresentada por partidos 
políticos na Assembleia da República. Uma vitória 
para os doentes. 

- Relativamente à obrigatoriedade da prescrição elec-
trónica, foi possível negociar com o Governo uma 
solução que salvaguardou os interesses dos médi-
cos e da sociedade civil. Foi adiada a sua implemen-
tação para dia 1 de Julho do corrente ano e foram 
respeitadas todas as excepções à obrigatoriedade de 
prescrição electrónica defendidas pela OM. Assim, 
a prescrição electrónica não é obrigatória nos casos 
de falhas e dificuldades dos sistemas informáticos, 
nos domicílios médicos e no caso de médicos sem 
qualquer experiência de utilização de sistemas infor-
máticos ou com reduzido volume de prescrição. Para 
estes médicos vai ser necessário realizar um registo 
na OM, o qual se poderá começar a efectuar a partir 
deste momento (informações completas na secretaria 
da SRNOM).

- A proposta de lei do Governo que “obrigava” os 
jovens especialistas (que interessassem ao Estado) a 
permanecer no SNS durante um período de tempo 
equivalente ao do internato da respectiva especiali-
dade, sem condições minimamente aceitáveis ou, em 
contrapartida, ao pagamento de elevadas indemniza-
ções ao Estado, foi reveladora de uma péssima estraté-
gia, sem quaisquer argumentos válidos. O CRN rapi-
damente juntou à mesma mesa o Bastonário da OM, 
o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), o Sin-
dicato dos Médicos do Norte (da FNAM), o Conselho 
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Nacional do Médico Interno (CNMI) e a Associação 
Nacional dos Estudantes de Medicina (ANEM) para 
ouvir e discutir uma estratégia comum com os cerca 
de 500 médicos internos que esgotaram todo o es-
paço do salão nobre do Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM. Esta acção, complementada por 
reuniões semelhantes nas outras Secções Regionais e 
o forte empenho dos Sindicatos Médicos e de todos os 
médicos internos, teve como corolário quase imediato 
a retirada da proposta de lei por parte do Governo, 
reconhecendo-a como absolutamente desnecessária. 
O envolvimento massivo dos médicos internos neste 
processo serve como um excelente exemplo de que 
vale sempre a pena dialogar com todos os médicos e 
que a união dos médicos torna as coisas mais fáceis. 

- Na campanha eleitoral que realizámos foi notória a 
elevada preocupação com a qualidade da formação 
médica e do exercício da medicina. O debate «Ensino 
Médico – Juventude para o Sucesso» foi o primeiro 
passo para aproximar as Faculdades de Medicina 
(FM), as Associações de Estudantes (AEs) e a OM, no 
sentido de discutirem os problemas relacionados com 
o ensino médico e a demografia médica. De facto, o 
espectro do desemprego médico pode vir a constituir 
o maior desafio para a qualidade da medicina e do 
SNS. É urgente um entendimento claro entre a OM, 
as FM, as AEs e as Associações de Doentes para cons-
tituir um grupo de pressão com uma estratégia bem 
definida relativamente à qualidade do ensino médico, 
à desnecessária abertura de novas escolas médicas, 
ao elevado número de alunos a frequentar as actuais 
escolas médicas e ao número de médicos que o País 
realmente necessita. Sobre esta matéria até já existem 
estudos solidamente sustentados, sem prejuízo de a 
própria OM poder realizar um estudo mais específico 
e mais actual, de acordo com as novas realidades. As 
reuniões necessárias para constituir o grupo de traba-
lho já se iniciaram.

- A transição do hospital de São Marcos para o novo 
hospital de Braga, construído ao abrigo de uma par-
ceria público-privada, tem sido pouco pacífica. São 
várias as situações relatadas na comunicação social 
relacionadas com perda de regalias e vínculos con-
tratuais e diminuição da qualidade do exercício da 
medicina e da formação médica. O CRN e o Conselho 
Distrital de Braga (CDB) participaram em conjunto 
com dois Sindicatos Médicos numa reunião em Braga 
que juntou cerca de 150-200 médicos daquele hos-
pital. Esta acção conjunta mostrou-se decisiva para 
influenciar de forma positiva a resolução de alguns 
dos problemas focados. O CRN e o CDB continuarão 
a acompanhar atentamente o evoluir da situação e 
tomarão as medidas que entretanto se mostrarem 
necessárias. Os médicos foram aconselhados a apre-
sentarem queixas formais à OM e aos Sindicatos Mé-
dicos, para que se possa actuar com base em informa-
ções fidedignas.

Mas, e sem querer abusar da paciência dos colegas, há 
ainda vários outros assuntos que gostaria de destacar:

- O Presidente da República mostrou abertura para 
aprovar uma lei de definição de Acto Médico, caso 
a proposta encontre um consenso aceitável entre os 
diferentes parceiros na área da Saúde. Poderão ser 
boas notícias.

- Na SRNOM os relatórios de contas e gestão/activi-
dades do ano 2010 e o plano de actividades e orça-
mento para 2011 já foram apresentados e aprovados 
em reunião da Assembleia Regional. Estes documen-
tos podem ser consultados no site oficial da SRNOM 
ou no site www.miguelguimaraes.eu (assim manda a 
transparência de processos e procedimentos, muitas 
vezes falada durante a campanha eleitoral e poucas 
vezes posta em prática). 

- A nossa actividade cultural e social, que se encon-
tra grandemente relatada nas páginas desta revista, 
tem tido uma qualidade elevada, justificando-se que 
todos os médicos participem cada vez mais nas dife-
rentes iniciativas programadas. A Casa do Médico é a 
vossa Casa e muito do que aqui se faz é a pensar nos 
médicos e nos seus familiares directos. Não deixem 
de colaborar e participar.  

- O Mosteiro de São Bento da Vitória e o Dia Mun-
dial da Saúde foram o local e a data ideais para a 
cerimónia de entrega do Prémio Nacional de Saúde 
2010 ao nosso estimado e ilustre colega Prof. Doutor 
Daniel Serrão. A sua forte personalidade e grandeza 
são bem conhecidas de todos. Médico reputado, pro-
fessor distinto, investigador proeminente, pensador 
notável, Daniel Serrão deu um enorme contributo 
para a Saúde em Portugal em níveis tão diversificados 
como a medicina em geral e a anatomia patológica 
em particular, a ética médica e a bioética ou a refle-
xão sociopolítica sobre o futuro em diferentes áreas, 
como por exemplo o SNS. Este prémio constitui um 
orgulho para todos nós e por isso quero expressar-lhe 
publicamente, e em nome do CRN, as minhas since-
ras felicitações pelo excelente contributo positivo que 
dá à sua cidade, aos médicos e ao País.

- Não quero encerrar este editorial sem fazer uma 
referência a esse grande Homem e Amigo, o Antó-
nio Gomes da Silva, que foi sempre um incansável 
lutador por valores e princípios fundamentais como 
a honestidade, a nobreza de carácter, a procura da 
verdade, a amizade, a coragem, a educação. A sua 
memória permanece acesa em cada um de nós. A Ho-
menagem que todos nós lhe devemos e lhe queremos 
fazer está para breve.

Até sempre.

Miguel Guimarães
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OS PRIMEIROS MESES DO ANO FICARAM MARCADOS PELA 
TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS DIRIGENTES DA ORDEM 
DOS MÉDICOS PARA O TRIÉNIO 2011/2013. DEPOIS DE NO 
NÚMERO ANTERIOR DA REVISTA NORTEMÉDICO TERMOS DADO 
NOTÍCIA DA CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DOS CORPOS 
SOCIAIS DA SRNOM E DO DISTRITO MÉDICO DO PORTO, DAMOS 
AGORA NOTA DA TOMADA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA 
OM, PROF. JOSÉ MANUEL SILVA, E DOS ÓRGÃOS DISTRITAIS DE 
BRAGA, BRAGANÇA, VIANA DO CASTELO E VILA REAL. 

ESPECIAL ELEIÇÕES - TRIÉNIO 2011/2013

O AUDITÓRIO DA ORDEM DOS 

MÉDICOS (OM), EM LISBOA, 

ACOLHEU, NO DIA 28 DE JA-

NEIRO, A CERIMÓNIA DE TO-

MADA DE POSSE DO NOVO BAS-

TONÁRIO, PROF. JOSÉ MANUEL 

SILVA. NA PRESENÇA DA MINIS-

TRA DA SAÚDE, ANA JORGE, DO DIRECTOR 

GERAL DE SAÚDE, FRANCISCO GEORGE, DOS 

PRESIDENTES DAS SECÇÕES REGIONAIS DO 

NORTE, MIGUEL GUIMARÃES, CENTRO, FER-

NANDO GOMES E SUL, PEREIRA COELHO, 

ENTRE OUTRAS INDIVIDUALIDADES, JOSÉ 

MANUEL SILVA REITEROU A INTENÇÃO DE 

MUDAR O RUMO DA ORDEM E TORNAR A 

INSTITUIÇÃO MAIS INTERVENTIVA. 

Texto Nelson Soares  António Pinto

“A SOCIEDADE 
DEPRESSA SE 
APERCEBERÁ QUE 
ENCETAMOS UM 
NOVO RUMO”

JOSÉ MANUEL SILVA 
TOMOU POSSE COMO 
BASTONÁRIO

“Profundamente respon-
sabilizadora”, a expressão 
dos resultados obtidos no 
acto eleitoral foi também a 
demonstração “insofismá-
vel” para José Manuel Silva 
de que “os médicos querem 
uma Ordem forte e deter-
minada no advento de um 

ciclo mais democrático, transparente, participado 
e proactivo”. Na abertura do discurso de tomada 
de posse, o novo bastonário enfatizou o desejo de 
mudança “massivamente expressado” nas últimas 
eleições e garantiu que o mesmo está já a ser cum-
prido. “Os Médicos, os Doentes e todos os stakehol-
ders da Saúde podem contar com um novo parceiro 
no terreno. ‘Por cada crítica uma proposta sensata’ 
é a nova postura construtiva e ambiciosa da OM”, 
acrescentou José Manuel Silva que disse entender 
ser essa a “única forma da Ordem assumir uma 
posição respeitada e determinante na defesa da 
Qualidade da Medicina, da Formação pré e pós-
-graduada, da Ética, da Deontologia e da Justiça, 
dos Médicos, dos Doentes e da Saúde”. 
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O novo bastonário 
apelou à capacidade 
de diálogo entre os 
diversos agentes do 
sector da saúde e ga-
rantiu, nesse sentido, 
total abertura por 
parte da OM para 
reunir com “todas as 
organizações médi-

cas, com as faculdades de medicina e com os sin-
dicatos para a reoperacionalização e modernização 
das Carreiras Médicas”. Trata-se de uma prioridade 
que a não ser concretizada, observou, determinaria 
“a estagnação e o retrocesso do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS)”. Os doentes, através da criação da 
figura do provedor do doente, e o Governo, serão 
outros dos interlocutores preponderantes para a 
nova direcção da OM. José Manuel Silva reforçou 

esta posição, assegurando que “qualquer governo 
passará a contar com uma Ordem colaborante e 
genuinamente interessada na resolução dos proble-
mas da saúde em Portugal”, mas simultaneamente 
“muito mais exigente, rigorosa e cultora da merito-
cracia na administração pública”. 
Para o novo bastonário, “a sociedade depressa se 
aperceberá que a Ordem dos Médicos encetou um 
novo rumo”. Uma das novidades, já avançadas no 
período de campanha e reforçadas pelo discurso de 
tomada de posse, passa pela revisão dos estatutos. 
“É essencial para operacionalizar e profissionalizar 
a OM, melhorar a sua capacidade de resposta e per-
mitir o exercício efectivo e digno das suas funções 
de auto-regulação”, justificou José Manuel Silva. 
Não esquecendo algumas das questões quentes 
do momento para a classe médica, nomeadamente 
a receita electrónica e a prescrição por DCI, bem 
como a urgência em promover “empenhadamente” 
um estudo sobre a demografia médica, José Manuel 
Silva questionou a política de saúde como um todo 
e, sobretudo a sensibilidade que deve existir para o 
“mercado da saúde”.  “À saúde não se podem aplicar 
as regras habituais dos restantes sectores da econo-
mia, desde logo porque lidamos com as pessoas e as 
suas vidas e não com máquinas de lavar loiça e de-
tergentes” fundamentou o bastonário. Claramente 
“do lado dos doentes da defesa da qualidade do 
SNS”, José Manuel Silva foi contundente ao afirmar 
ser “intolerável que sejam os doentes e a saúde a 
pagar a maior fatia da crise”. 
Na conclusão, o novo bastonário da OM deixou 
uma garantia a “todos os parceiros”: “connosco po-
dem sempre contar com a máxima franqueza, serie-
dade, frontalidade e transparência”. n

À SAÚDE NÃO SE PODEM 
APLICAR AS REGRAS HABITUAIS 
DOS RESTANTES SECTORES 
DA ECONOMIA, DESDE LOGO 
PORQUE LIDAMOS COM AS 
PESSOAS E AS SUAS VIDAS



25 DE JANEIRO, 2011

BRAGA
JAIME ROCHA ESPERA 
MAIS AUTONOMIA PARA 
OS CONSELHOS DISTRITAIS 
APÓS REVISÃO DOS 
ESTATUTOS

6 ESPECIAL ELEIÇÕES - TRIÉNIO 2011/2013

Quero saudar todos os colegas aqui 
presentes, especialmente os meus 
companheiros da lista A, vencedora 
da passada eleição de 15 de De-
zembro, pelo contributo que deram 
para dignificar a classe.
Ao Dr. Miguel Guimarães, recém-
-eleito Presidente da Secção Regio-
nal Norte da OM, o meu bem-haja.
Aos representantes da autarquia e 
da sociedade civil e a todos os cole-
gas que se quiseram associar a esta 

singela cerimónia, as minhas cordiais saudações.
Após um breve período de desalento por uma absten-
ção eleitoral de 76% a nível nacional, resultante da 1.ª 
votação, sinto-me mais animado com o resultado da 
2.ª volta, para a eleição do Bastonário, que culminou 
com a eleição do Prof. Dr. José Manuel Silva. A classe 
médica mobilizou-se para este último ato eleitoral, e 
como que acordou do seu estado letárgico, parecendo 
dar sinais aos novos dirigentes da OM que querem 
mais rigor, mais empenho e responsabilidade na defesa 
dos seus direitos. É, com certeza, uma enorme respon-
sabilidade e simultaneamente um desafio, para os diri-
gentes médicos, que recentemente têm tomado posse.
O nosso compromisso, a nível distrital, plasmado no 
programa eleitoral, é com os médicos e, consequente-
mente, com os doentes.
Todos os médicos, estarão de acordo, ao abrigo do 
juramento de Hipócrates, ter um código de conduta 
contra o abuso do conhecimento usado de forma per-
versa, contra a charlatanice ao serviço dos interesses 
materiais. Deverá ser sempre a defesa e a promoção 
da saúde dos seus doentes, o seu objetivo primordial.

Assim conquistaremos o respeito de todos os atores da 
Saúde e, principalmente, dos nossos doentes, e estare-
mos em condições de reivindicar melhores condições 
nos nossos locais de trabalho, a fim de assegurar a 
excelência do ato médico.
Será, no meu entender e não só, a única forma de 
diminuir a despesa no SNS, o qual pretendemos pre-
servar. É com qualidade e não com números cegos de 
produção que se cortam as gorduras da Saúde.
Com a prometida revisão dos Estatutos, espera-se que 
os Conselhos Distritais possam ter mais autonomia e 
os médicos do distrito de Braga sintam que algo de útil 
se está a realizar. Porém, na atual conjuntura, alguma 
coisa poderá ser feita, com o esperado encaixe finan-
ceiro a que este distrito tem direito.
A ampliação da sede distrital, a fim de a transformar 
num local de convívio para os médicos e familiares, 
promovendo atividades culturais e de lazer, bem como 
reuniões científicas, poderá ser uma realidade.
Quem me conhece sabe que sou um homem de ação 
e de poucas palavras. No entanto, perante uma grave 
crise financeira e de valores morais e éticos, o nosso 
exemplo, sobretudo para os jovens médicos, deverá 
estar sempre na mira deste pequeno grupo dirigente. 
Ouvir e aconselhar poderão ser armas eficazes para a 
resolução de problemas conjunturais.
Por último, apelo à união de todos os médicos, inde-
pendentemente das suas crenças políticas, religiosas 
ou filosóficas. Só assim poderemos fazer ouvir a nossa 
voz, junto dos dirigentes políticos, para preservar o que 
está bem na Saúde e corrigir o que está mal.
Braga, 25 de Janeiro de 2011
Para a posteridade,
Jaime Rocha. n

“REIVINDICAR 
MELHORES 
CONDIÇÕES NOS 
NOSSOS LOCAIS DE 
TRABALHO, A FIM 
DE ASSEGURAR A 
EXCELÊNCIA DO ATO 
MÉDICO”

n.d.r.: Respeitando o texto original do autor, este discurso é 
publicado seguindo já as regras do novo acordo ortográfico da 
língua portuguesa.
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BRAGANÇA
MARCELINO SILVA 
SUBLINHOU AS 
ASSIMETRIAS QUE SE 
REFLECTEM NO DISTRITO

7

Exmo Senhor Presidente do Conselho Regional Norte 
da Ordem dos Médicos, Caros Colegas, Minhas 
Senhoras e Meus Senhores

Quero em primeiro lugar dar as boas vindas ao Dr. Mi-
guel Guimarães, presidente recém-eleito do Conselho 
Regional da Ordem dos Médicos que aqui se deslo-
cou e nos honrou com a sua visita na nossa tomada 

de posse e começou de ime-
diato, tal como na tentativa da 
visita anterior, a sentir a nossa 
especificidade como Distrito 
Médico do Interior e também 
como Distrito administrativo.
Estamos longe, temos con-
dições adversas, climáticas, 
distâncias sem fim, compara-
das com os outros distritos do 

norte do país, especificidades culturais, populacionais, 
de povoamento, de transportes, de desertificação e 
de pobreza.
Somos poucos em relação a quadros médicos, ser-
viços e especialidades necessárias às nossas popula-
ções, mas nem por isso nos 
deixamos abater por estas 
condições. Somos por isso 
um Distrito médico diferente 
e com características próprias 
que têm de ser reconhecidas 
quer pela Ordem dos Médi-
cos quer também pelo pró-
prio Ministério da Saúde.
Estes factores influem deci-
didamente na prestação de 
cuidados de saúde, no papel dos médicos e na sua 
própria organização, para solucionar os problemas de 
saúde das populações. As assimetrias do país também 
aqui se reflectem e gravemente, criando assimetrias 
na prestação de cuidados médicos em relação com os 

distritos do litoral, cabendo 
também à Ordem dos Mé-
dicos, nos fóruns respecti-
vos, alertar para elas e cola-
borar na sua minimização.
Além disto e se porventura não chegasse, temos ainda 
os conturbados tempos de crise económica que se avi-
zinham e já começaram a dar sinais com as dificulda-
des financeiras do país e as consequentes dificuldades 
de financiamento do SNS.
A isto temos de contrapor trabalho eficaz, racionali-
dade nos gastos do orçamento disponível e ética me-
dica cada vez mais presente na relação médico-do-
ente. A crise vai-nos trazer cada vez menos quadros 
médicos, menos colaboradores, mais trabalho, mais 
solicitações, mais doentes, mais erros, mais conflitos e 
mais pressão da Administração do SNS.
Por tudo isto teremos de ter e ser uma Ordem atenta, 
actuante, capaz de com os outros intervenientes na 
saúde dar o contributo que a sociedade nos pede. De-
vemos colaborar, criticando mas apontando soluções. 
Devemos intervir na defesa dos doentes que são o 
nosso fim último, servindo de moderadores e vigilan-

tes dos excessos de uns e inércia 
de outros. Devemos enfim saber 
ocupar o lugar e funções que a 
sociedade nos atribuiu como en-
tidade representativa de todos os 
médicos.
Para isso contamos com todos, 
com os mais voluntariosos e com 
os menos predispostos, com os 
que aqui estão e com os que se 
alhearam, com os mais velhos e a 

sua experiência e com os mais novos e a sua energia, 
podendo todos estar certos que também podem con-
tar connosco.
Muito Obrigado.
Marcelino Marques da Silva. n

DIFICULDADES “INFLUEM 
DECIDIDAMENTE NA 
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 
DE SAÚDE, NO PAPEL 
DOS MÉDICOS E NA SUA 
PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO”

“ORDEM ATENTA, 
ACTUANTE, CAPAZ 
DE COM OS OUTROS 
INTERVENIENTES 
NA SAÚDE DAR O 
CONTRIBUTO QUE A 
SOCIEDADE NOS PEDE”
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Começo por cumprimentar: O Senhor Presidente da 
Mesa da Assembleia, Dr. Veiga Torres; o Vice-Presi-
dente, Dr. Luis Belo; o 1.º Secretário, Dr. Juan Gomes; 
o 2.º Secretário, Dr. Luis Pacheco; o Presidente do 
Conselho Regional, Dr. Miguel Guimarães; o Presi-
dente da Mesa da Assembleia Regional, Dr. Moreira 
da Silva; a Vogal do Conselho Regional, Dra. Lurdes 
Gandra; o Director Clínico do Hospital Particular de 
Viana do Castelo, Dr. Adriano Magalhães; e os Cole-
gas presentes. 
Os médicos existem para quê? Para cuidar das pes-
soas, dos seres humanos! Para fazer com que eles 
tenham bem-estar físico, psíquico e social. 
A Ordem dos Médicos existe para quê? Porque é ne-
cessário cuidar para que haja o exercício de uma medi-
cina de qualidade! 

O artigo 6.º dos Estatutos 
da Ordem dos Médicos 
diz o seguinte: 
“A Ordem dos Médicos 
tem por finalidades essen-
ciais: 
a) Defender a ética, a de-
ontologia e a qualificação 
profissionais médicas, a 
fim de assegurar e fazer 
respeitar o direito dos 
utentes a uma medicina 
qualificado; (…)

c) Promover o desenvolvimento da cultura médica e 
concorrer para o estabelecimento e aperfeiçoamento 
constante do SNS, colaborando na política nacional 
de saúde em todos os aspectos, nomeadamente no 
ensino médico e carreiras médicas”. 
A Ordem tem de preservar um medicamento… O 
médico! Sim, porque nós somos um medicamento, o 
melhor medicamento, como advogava Michael Balint, 

psiquiatra húngaro que trabalhou no Reino Unido com 
os Clínicos Gerais ingleses, os GP’s! Em que ele diz que 
o médico é um medicamento. E é-o de facto! Senão 
vejamos. Olhem para um medicamento, vou dizer o 
nome comercial, pois é tão conhecido que em livros de 
texto não vem referido o seu nome farmacológico mas 
sim o nome comercial, a Aspirina. Tem lote. Eu sou do 
lote de 1991! Tem nome (o nosso nome clínico), tem 
embalagem, como nos vestimos. O laboratório farma-
cêutico que o produziu, a Faculdade onde nos forma-
mos. Tem validade, aqui varia de médico para médico. 
Estado de conservação: “deve conservar-se a 8 graus”. 
Nós para nos conservarmos devemos ter a preocupa-
ção constante de nos actualizar e aperfeiçoar. Temos 
indicação terapêutica, a nossa especialidade. Temos 
dose excessiva e sub-dosagem do médico, é frequente 
esta última, consultas rápidas... etc., etc. Nós somos 
um medicamento! Não há dúvida! Então a Ordem 
deve ter por função dar-nos o máximo prazo de vali-
dade, vigiar o nosso estado de conservação de modo a 
que quando formos ingeridos estejamos nas melhores 
condições. Ver como é ingerido, o estado dos consul-
tórios… Então o objectivo da Ordem é promover o 
bem-estar físico, psíquico e social dos médicos! Todas 
a actividades da Ordem devem caminhar nesse sen-
tido e nas condições em que se exerce medicina! 
Há desafios/ameaças que estão sempre presentes, 
neste momento temos a alteração que se vai fazendo 
à prescrição dos medicamentos. O medicamento que 
nós receitamos às pessoas, não actua só o princípio 
activo. Há uma associação daquele medicamento à 
consulta realizada pelo médico e sempre que toma o 
medicamento a pessoa “toma aquela consulta”. Se 
vem alguém que muda a embalagem, altera tudo isto. 
Também existe a ameaça da receita electrónica, da 
existência da Entidade Reguladora da Saúde. E existe 
agora uma corrente em que se deve acabar com as 

“A ORDEM 
TEM DE 
PRESERVAR UM 
MEDICAMENTO… 
O MÉDICO! SIM, 
PORQUE NÓS 
SOMOS UM 
MEDICAMENTO”

17 DE JANEIRO, 2011

VIANA 
DO 
CASTELO
NELSON RODRIGUES 
RECORDOU A VOCAÇÃO 
DOS MÉDICOS E DA SUA 
ORDEM
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Ordens, devido ao seu corporativismo. E são 
pessoas importantes na sua área profissional a 
dizê-lo: Vital Moreira, Mariano Gago... Mas es-
tas ilustres pessoas não sabem o que é ser mé-
dico. Pois não o são! Estão a “meter a foice em 
seara alheia”! Assim como nós podemos errar 
ou sermos imprecisos ao falar, fazer juízos de 
valor, sobre a actividade deles. Não nos deve-
mos esquecer do que dizia Mark Twain: “There 
are certain things about swinging a cat by the 

tail that you only learn by swing 
a cat by the tail” (“Há certas 
coisas sobre segurar um gato 
pelo rabo que só se aprende se-
gurando um gato pelo rabo”). 
Por vezes a Ordem tem atitu-
des que parecem ser de corpo-
rativismo. Na defesa de certas 

coisas como as que acabei de referir, a Ordem deve 
utilizar argumentos de doutrina! Da razão da existên-
cia dos médicos! Como se processa a cura das pes-
soas, quando existe. Muitas vezes acompanhámo-las 
na sua existência sem alterar o desenvolvimento da 
evolução natural da doença. Existe outra ameaça, no 
meu ver também importante, que é os jovens médicos 
que terminaram o Internato com aproveitamento não 
se inscreverem nos colégios de especialidade. Está a 
acontecer na minha especialidade, a Medicina Geral 
e Familiar. O que tem duas consequências imediatas e 
práticas importantes: dificuldade em ter Orientadores 
de Formação e constituir-se o Júri para a Avaliação 
Final do Internato Médico. Pois, só pode ser Orien-
tador de Formação quem estiver inscrito no Colégio 

de Especialidade, e para se pertencer 
ao Júri dos Exames de Avaliação Final 
do Internato, vulgo “exame de saída 
de especialidade”, tem também de se 
estar inscrito no respectivo Colégio de 
Especialidade. Tenho notícias que fica 
cara a inscrição no Colégio... Sê-lo-á? 
Depende da carteira de cada um! No 
entanto, advirto: para a formação des-

ses que não se inscrevem nos Colégio outros pagaram 
a sua inscrição; outros inscritos no respectivo Colégio 
contribuíram para a sua formação. É um dever deonto-
lógico de qualquer médico contribuir para a formação 
de outros médicos. O ensino médico é feito por outros 
médicos. Como se fosse um “Render da Guarda”, te-
mos de passar o que nos ensinaram, o que aprende-
mos e, o mais importante, quiçá, apreendemos, para 
os outros. Pois o nosso objectivo não somos nós, mas 
sim prestar um serviço ao nosso semelhante. O objec-

tivo de qualquer médico é, ou 
deve ser, criar humanidade! Ao 
sermos médicos quase não nos 
pertencemos, pertencemos à 
humanidade, leia-se os Conse-
lhos de Esculápio, o Juramento 
de Hipócrates, os Conselhos 
de Harrison Tinsley. Portanto, 
aquele que não colabora com 
a formação de outros médicos, 
no meu entender, está a co-
meter uma falta deontológica 
grave. Tem de “pagar” a sua 
formação! E o que está implí-
cito na formação dos médicos, 
é o seguinte contrato: “ao re-
cebermos a formação dos mais 
velhos, passá-la aos que vêm 
a seguir.” Isto, caros colegas, 
é necessário dizê-lo aos mais 
novos, e também a outros que 
não são assim tão novos! Di-
rão alguns para si: “É a crise de 

valores”. Não, colega! Os valores não estão em crise, 
sempre foram o que são! O que se passa é que as 
pessoas não ligam aos valores, não querem saber! 
Certamente não percebem o que representam os va-
lores. São enzimas catalisadoras, para dar boas reac-
ções sociais, de convivência entre os seres humanos! 
A Ordem dos Médicos deve procurar ler os aconteci-
mentos e actuar por antecipação. Deste modo muitos 
conflitos/ameaças serão prevenidos. Relembro dois 
adágios: “Quem tem medo da guerra morre subju-
gado” e “Guerra avisada não mata soldado”. Isto tem 
a ver com estratégia, alguns de vós já viram que eu 
gosto de estratégia. Os movimentos que fazemos para 
alcançar um objectivo, objectivo dentro da huma-
nidade! O objectivo dos Médicos e da Ordem já o 
defini antes. Agora é a estratégia para alcançá-los. O 
grande objectivo é criar humanidade! Esta “guerra” 
entenda-se como o esforço por se tornarem realidade 
uns ideais que são bons para o ser humano. Há quem 
veja nos médicos um adversário! Bem, alguns de nós 
sê-lo-ão; não deviam! Alguns de nós, alguma vez o fo-
mos; não devíamos! Nós estamos ao lado das pessoas, 
do ser humano! É esse o nosso lado da barricada! Qual 

A ORDEM DOS 
MÉDICOS DEVE 
PROCURAR LER OS 
ACONTECIMENTOS 
E ACTUAR POR 
ANTECIPAÇÃO
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corporativismo!… Bem… Se a 
Ordem, antecipadamente, in-
dicar qual deve ser o caminho, 
e qual não deve ser o caminho. 
Baseada na sua “doutrina”, não 
chegaríamos a muitas situa-
ções que, de facto, estão mal e 

agora é difícil remendar! 
Então qual o contributo dos Órgãos Sociais do Dis-
trito Médico de Viana do Castelo para tudo isto? No 
mandato que terminou realizámos: Conferências da 
nossa iniciativa ou em parceria com as outras Ordens 
com representação no distrito (numa atitude de cida-
dania); Organizámos Jornadas; Uma viagem ao país 
do “sol nascente”, o Japão; Nomeámos os delegados 
da Ordem dos Médicos no seu local de trabalho; Fi-
zemos um inquérito ao Delegados (levantamento da 
situação no distrito quanto ao exercício técnico da 
medicina. Do tratamento destes inquéritos resultou 
um documento síntese. O qual foi discutido no Conse-

lho Distrital, e posteriormente enviado para a Secção 
Regional do Norte e entregue em mão ao Senhor 
Presidente do Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho EPE. Procurámos dar 
a entender, o próprio documento o diz, que a nossa 
crítica é para ajudar, e não para destruir, dizer mal! 
É contribuir, como é nosso dever, para que se prati-
que uma Medicina de Excelência); Representámos a 
Ordem dos Médicos em Congressos; Patrocinámos: 
Concurso de Literatura Infanto-Juvenil; Realização 
de Teatro no “Encontro da Primavera” da SOPEAM; 
Participação na audição de testemunhas em proces-
sos disciplinares; Realização de vistoria a Clínica… 
Dizia-me um colega do Conselho Distrital, após ver o 
Relatório de Actividade: “parece que não, mas fize-
mos umas coisas…”. De facto se não tivéssemos feito 
o Relatório ficaríamos com a impressão que fizemos 

“umas coisas”. Podíamos ter feito mais, podíamos ter 
feito menos, fizemos o que foi possível! Com a colabo-
ração de todos fazem-se “umas coisas”, “grão a grão 
enche a galinha o papo”. 
No mandato que agora se inicia, estas são as nossas 
prioridades: Realizar obras de adaptação na sede para 
o fim a que se destina; Haver apoio administrativo; 
Nomear os Delegados da Ordem nos Locais de Tra-
balho; Manter a vigilância do exercício técnico da me-
dicina; Ter o Conselho Distrital uma opinião sobre as 
várias matérias referentes aos médicos e exercício da 
Medicina, um brainstorming de onde saiam opiniões 
que serão divulgadas à Secção Regional, de modo que 
a Ordem tenha uma massa critica sobre os mais va-
riados assuntos, para que possa ter uma posição mais 
fundamentada. Para fazer-se isto é necessário a cola-
boração de todos, “Onde todos ajudam nada custa”. 
Como na natureza, da qual fazemos parte: “Cumprir a 
função com o menor gasto de energia possível”. 

Confirmado o êxito da última viagem (Japão, Agosto 
de 2010), através das muitas manifestações de incen-
tivo para novas iniciativas, as quatro Ordens com repre-
sentação em Viana do Castelo (Ordens dos Advogados, 
Economistas, Engenheiros e Médicos), programaram 
uma viagem às paisagens míticas e fantásticas do Grand 
Canyon, a Los Angeles, a Las Vegas, a San Francisco e, 
finalmente, a Nova Yorque, com tudo o que esta cidade 
representa na história moderna.

Viagem ao Oeste Americano 
e Nova Yorque
08 a 21 de Agosto de 2011

ORDEM DOS MÉDICOS
Distrito Médico de Viana do Castelo

É NECESSÁRIO A 
COLABORAÇÃO DE 
TODOS, “ONDE TODOS 
AJUDAM NADA CUSTA”. 

Todas as informações e inscrição através dos contactos:

 Pinto Lopes Viagens, S.A.
Rua Pinto Bessa, 466
4300-428 Porto
Telefone – 222 088 098
esmeralda@pintolopesviagens.com



APÓS A ELEIÇÃO, 
RESPEITA-SE O 
SUFRÁGIO, A 
VONTADE DA 
MAIORIA!

Antes de terminar gostaria de 
agradecer a algumas pessoas. Ha-
bitualmente evitamos agradecer 
às pessoas. Gothe, “O Leão de 
Weimar”, o homem do “Fausto”, 
das “Afinidades Electivas”, de 
“Os Sofrimentos do Jovem Wer-
ther”, introdutor do romantismo 
na Alemanha, contemporâneo de 

Wagner, dizia que não gostamos de dizer bem das 
pessoas porque temos receio de as encontrar no nosso 
caminho, o que pode ter certas implicações… Mas 
o que posso dizer é sobre o passado, o futuro não 
sei. Posso testemunhar sobre o passado e espero po-
der fazê-lo outras vezes no futuro. Assim, agradeço o 
apoio constante do Dr. Moreira da Silva (Ex-Presidente 
do Conselho Regional, actual Presidente da Mesa da 
Assembleia), do Dr. Miguel Guimarães (Ex-Vice-Pre-
sidente do Conselho Regional e actual Presidente), da 
Dra. Lurdes Gandra (Membro do Conselho Regional 
passado e presente), de todos os colegas da antiga 
Secção Regional que comigo se cruzaram. Relembro 
aqui o Presidente da Ordem dos Médicos, o nosso 
Bastonário, Dr. Pedro Nunes, que também sempre nos 
apoiou. Convidámo-lo para estar presente nesta to-
mada de posse, mas devido aos seus múltiplos afaze-
res não pode. Muito gosto nos daria se aqui estivesse, 
mas a sua ausência é uma presença. Um seu não, é 
igual a um sim. Não se esqueçam que na sua eleição 
nós não o apoiámos, apoiámos o Dr. Miguel Leão, de 
quem também sempre tivemos apoio. Dizia eu que 
o Dr. Pedro Nunes sempre nos apoiou apesar de ser 
Presidente da Ordem dos Médicos sem o nosso voto. É 
assim que deve ser. Na campanha eleitoral esgrimem-
-se argumentos, dentro da dignidade que deve pautar 
a relação entre médicos, entre pessoas. Após a eleição 
acabou, respeita-se o sufrágio, a vontade da maioria! 
Nós os médicos, devido à nossa formação, temos de 
dar o exemplo para toda a sociedade como deve ser a 
democracia! Agradeço também a todos os funcioná-
rios da Ordem dos Médicos o apoio que nos deram. 
Por último, agradeço aos meus colegas dos Órgãos 
Sociais do Distrito Médico de Viana do Castelo o apoio 
que sempre me deram. Isto apesar de ser o mais novo, 
o “caçula da companhia”. Espero ter sido digno de tal! 

Que o mandato que agora começa seja tão bom como 
o que terminou! 

Muito obrigado! 

PS: Este discurso foi na sua maioria de improviso, tinha 
apenas umas notas sobre os assuntos a abordar. Assim, esta 
redacção não é um relato exacto do que se disse, mas na 
substância parece-me que o é. Redigi este discurso a pedido 
de alguns colegas.
Nelson Rodrigues. n
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11 DE FEVEREIRO, 2011

VILA REAL
MARGARIDA FARIA 
TOMOU POSSE PARA MAIS 
UM MANDATO

A cerimónia de tomada de posse dos novos corpos so-
ciais do Distrito Médico de Vila Real decorreu no pas-
sado dia 11 de Fevereiro. Tal como nos restantes dis-
tritos médicos, o Conselho Regional do Norte marcou 
presença. Num ambiente de grande informalidade, 
não houve discursos escritos. Mas oportunamente a 
revista nortemédico irá também dar voz aos novos 
dirigentes. Aos seus anseios e às suas preocupações. n



Cerca de 500 médicos internos encheram o sa-
lão nobre do Centro de Cultura e Congressos 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM), numa noite marcada por 
duras críticas à decisão do Governo avançar 
com uma proposta de lei, aprovada em Con-
selho de Ministros, onde se pretendia que os 
internos continuassem a exercer funções no Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), após a obtenção 
de especialidade, sempre que os serviços deles 
necessitassem. A medida foi claramente chum-
bada, depois da SRNOM ter conseguido juntar 
à mesma mesa o bastonário José Manuel Silva, o 
Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI), 
o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), o 
Sindicato dos Médicos do Norte (da FNAM) e a 
Associação Nacional dos Estudantes de Medi-
cina (ANEM).
Já na madrugada do dia 4 de Fevereiro, pouco 
mais de duas horas após o início da discussão, 
foi emitido um comunicado onde se podia ler 
que os jovens médicos “rejeitavam frontal-
mente” a proposta de lei e avisavam que, caso 
não existisse um “diálogo construtivo”, estavam 
dispostos a avançar com formas de luta, entre as 

CRN PROMOVEU 
MEGA REUNIÃO 
PARA DISCUTIR 
PROPOSTA DE 
FIXAÇÃO DOS 
JOVENS MÉDICOS 
AO SNS

MÉDICOS 
UNIDOS 
FAZEM 
GOVERNO 
RECUAR

O DIPLOMA QUE OBRIGAVA OS MÉDICOS IN-

TERNOS A PERMANECER NO SERVIÇO NACIO-

NAL DE SAÚDE DURANTE UM PERÍODO IGUAL 

AO DO INTERNATO ACABOU POR CAIR. O GO-

VERNO RECUOU, DEPOIS DA ORDEM, DOS SIN-

DICATOS E DOS MÉDICOS INTERNOS SE TEREM 

MOBILIZADO CONTRA A MEDIDA. NA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE, ONDE O MOVIMENTO 

DE UNIÃO E CONTESTAÇÃO SE INICIOU, AS-

SISTIU-SE A UMA DAS MAIORES REUNIÕES 

DE JOVENS MÉDICOS DOS ÚLTIMOS ANOS.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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quais a greve. “Se forem esgotadas todas as formas 
de diálogo, os médicos internos estão unidos e, de-
vidamente enquadrados pelos sindicatos, encetarão 
as formas legais de luta ao seu dispor na prestação 
diária de cuidados assistenciais, na recusa de horas 
extraordinárias e, em caso extremo, numa greve 
prolongada que os sindicatos médicos possam vir a 
decretar”, lia-se no comunicado.
Não foi necessário. A 26 de Fevereiro as estruturas 
sindicais faziam saber, publicamente, que o Go-
verno tinha recuado, tendo a proposta sido retirada. 
“O Governo retirou de negociação a proposta de lei 

sobre fidelização dos mé-
dicos internos ao SNS. O 
primeiro-ministro afirmou 
não ser intenção do Go-
verno «criar um problema 
onde não há problema», 
referindo-se à elevadíssima 
taxa de permanência, mais 
de 90 por cento, de novos 
especialistas no SNS após 
o internato médico”, podia 
ler-se no site do SIM.
Em declarações à Agência 
Lusa, nesse mesmo dia, 
fonte do Ministério da 
Saúde justificava assim a 
decisão: “Do processo de 
negociação, o Governo e os 
sindicatos concluíram em 
conjunto que a matéria não 
era oportuna, até porque 
há a convicção das duas 
partes que o SNS continua 
a ser atractivo para os seus 
profissionais”.
Para o presidente do Con-
selho Regional do Norte 
(CRN) da Ordem dos Mé-
dicos, Miguel Guimarães, 
o recuo do Ministério da 
Saúde foi um sinal positivo, 
uma vez que a proposta 

que tinha sido colocada em cima da mesa tinha de 
ser rejeitada liminarmente. “Os argumentos que 
eram utilizados para justificar a ideia de fixar os 
médicos ao SNS eram falsos. Os médicos têm um 
vencimento perfeitamente justificável pelo serviço 
que prestam ao exercer a sua actividade clínica nos 
diversos serviços. A questão da obrigatoriedade 
nunca poderia existir”, defendeu.
Tendo sido um dos grandes promotores da reunião 
que teve lugar na SRNOM, Miguel Guimarães não 
se mostrou surpreendido com a forte adesão: “Em-
bora esta questão seja predominantemente sindical, 

acabaria por ter reflexos na quali-
dade do exercício da Medicina e, 
por isso, a Ordem dos Médicos ti-
nha o dever e a obrigação de inter-
vir. Não fiquei surpreendido com 
a adesão, porque estávamos a falar 
de um problema grave, em que se 
estava a ponderar obrigar os mé-
dicos a trabalhar em situações que 
desconheceriam, sem saber onde 
poderiam ser colocados e com que 
condições salariais”.

A PROPOSTA

A proposta de lei aprovada em 
Conselho de Ministros em Janeiro 
pretendia estabelecer um período 
mínimo para os médicos internos 
continuarem a exercer funções no 
sector público após a obtenção de 
especialidade, sempre que os servi-
ços deles necessitem. Esse período 
de tempo deveria, “em princípio, 
ser igual à duração da formação 
obtida”. Caso não pretendessem 
exercer funções no SNS durante 
o período fixado, a proposta de 
lei assegurava o ressarcimento do 
Estado. A medida era justificada 
pelo Governo com a necessidade 
de uma “gestão rigorosa dos re-
cursos disponíveis, considerando 
a carência identificada de médicos 
em diversas especialidades”.

“A qualidade futura da profissão médica não está a 
ser devidamente respeitada pelo Ministério da Saúde 
ao ter apresentado uma proposta deste teor que não 
dignifica os médicos e que consideramos ser prejudicial 
para os doentes e para o SNS, por pretender manter 
compulsivamente, e sem as condições adequadas, 
médicos a trabalhar por um período de tempo 
correspondente à especialização no SNS. Para além disso, 
não reconhece sequer o trabalho imprescindível que os 
internos representam nas instituições de saúde”.

José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos
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AMEAÇA DE 
GREVE

A decisão do Governo em 
recuar também foi bem 
acolhida entre os médicos 
internos. André Luís, mé-
dico interno e membro do 
Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, 
manifestou-se satisfeito, 
acreditando que o Ministé-
rio da Saúde “foi sensível aos 
argumentos apresentados”. 
“Quero acreditar que, no 
que diz respeito à SRNOM, 
a nossa reunião foi extre-
mamente importante, mos-
trando a união dos médicos 
internos que participaram 
de forma maciça e enche-
ram o salão nobre do Cen-
tro de Cultura e Congressos 
como não víamos há muito 
tempo”, sublinhou.
Dalila Veiga, médica interna 
de anestesiologia e uma das 
organizadoras da iniciativa, 
também não tem dúvidas de 
que a “união” acabou por di-

tar o recuo do Governo. A medida, adverte a jovem 
médica, “não era justa”. “O facto da primeira reunião 
que organizámos na SRNOM ter conseguido reunir 
mais de 500 médicos foi um importante passo para 
que a ideia acabasse por cair”. Raquel Calisto, ou-
tra das organizadoras do encontro, acrescenta que 

o facto de ter sido possível 
juntar todas as estruturas 
representativas dos médicos 
também foi fundamental. 
“Há muito que não assistí-
amos à união entre Ordem, 
sindicatos, CNMI... O facto 
de ter havido esta união 
funcionou como forma de 
pressão junto do Governo”, 
defende a jovem que está a 
realizar o internato de medi-
cina interna.
Ainda antes de ser conhe-
cida a decisão do Governo, 
e considerando-se que os 

médicos internos “querem ficar a trabalhar no SNS”, 
questionavam-se as razões pelas quais a obriga-
toriedade de fixação ao SNS deveria ser imposta. 
Tanto mais, como referiram vários dos presentes 
nesta reunião promovida pela SRNOM no dia 3 de 
Fevereiro, “que os médicos internos justificam o seu 
salário com o seu trabalho, que é essencial ao bom 
funcionamento das instituições de saúde”. “Sem os 
médicos internos, os serviços de saúde, nomeada-
mente os laboratórios e as urgências, paralisariam”, 
avisavam: “O Estado paga o trabalho, barato, e não 
a formação dos médicos internos, pelo que não lhes 
faz nenhum favor”.
Após o processo negocial com as estruturas sin-
dicais, fonte oficial do Ministério da Saúde disse à 
Agência Lusa que a medida “não era oportuna neste 
momento, merecendo uma reflexão mais aprofun-
dada”. Questionado sobre se o futuro pode trazer 
uma nova proposta para fixar os jovens médicos 
ao SNS, André Luís quer acreditar que não: “Penso 
e espero que não voltem a aparecer posições seme-
lhantes. Nem sequer faria sentido. Se o Ministério 
pensar ir pelo mesmo caminho, os médicos inter-
nos cá estarão para voltar a mostrar a sua indigna-
ção e apresentar os seus argumentos”.
Já Raquel Calisto adverte que é essencial pensar o 
futuro e apresentar soluções para o problema da 
assimetria de médicos. “A lei que o Governo queria 
fazer aprovar tinha a intenção de colmatar a assi-
metria de médicos. A forma como estava a tentar 
fazê-lo era incorrecta e inadequada. No entanto, o 
problema existe e penso que é essencial aproveitar 
a união entre Ordem, estruturas sindicais e CNIM 
para apresentar propostas que realmente sirvam os 
interesses dos médicos e das populações, no sentido 
de fixar os médicos em zonas em que existem ca-
rências”, concluiu. n

“Fico especialmente contente 
por ver a quantidade de 
internos que aderiram a 
esta reunião. O CNIM é 
completamente contra o que 
está a ser proposto. É uma 
medida desnecessária, injusta 
e contraproducente”.
Inês Rosendo, CNMI

“A proposta que foi 
apresentada manifesta o 
interesse por parte do Estado 
em resolver as assimetrias de 
médicos existentes no país. 
Não terá sido, contudo, o 
passo mais feliz”.
Miguel Cabral, ANEM

“A única solução aceitável 
passava por retirar esta 
proposta, porque a 
maneira de fixar os jovens 
especialistas no SNS passa 
por regulamentar-se o 
concurso, dar condições de 
trabalho no qual se sintam 
satisfeitos e haver justiça 
salarial”.
Jorge Silva, SIM

“Os médicos internos estão 
a ter formação durante 
o exercício da actividade 
profissional. Não se trata 
de uma bolsa que está a ser 
dada, mas sim o pagamento 
do trabalho efectivo que 
realizam”.
Arnaldo Araújo, FNAM
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A proposta de prescrição por DCI acabou 
por ser chumbada no Parlamento no dia 
6 de Abril, exactamente na véspera da 
sua dissolução. Dias antes, a Ordem dos 
Médicos, representada pelo bastonário, 
Antonieta Dias e Miguel Guimarães, es-
teve na Assembleia da República e reuniu com os 
grupos parlamentares do PS, PSD e CDS-PP, tendo 
reiterado a sua oposição à medida. O presidente do 
Conselho Regional do Norte manifestou-se satis-
feito com a decisão do Parlamento. “Apresentámos 
os nossos argumentos e penso que exercemos bem 
o nosso papel que consistiu em mostrar aos deputa-
dos que a prescrição por DCI não é segura para os 
doentes”, sublinhou. Por isso, refere, “esta decisão 
foi, essencialmente, uma vitória para os doentes”. 
Apesar do veto dos maiores partidos com assento 
na Assembleia da República – PS e PSD –, Miguel 

PRESCRIÇÃO POR DCI NÃO AVANÇA 
APESAR DAS TENTATIVAS ATÉ AO 
«ÚLTIMO MINUTO»

“UMA 
VITÓRIA PARA 
OS DOENTES”

PRIMEIRO FOI O VETO 

PRESIDENCIAL. DEPOIS, O 

CHUMBO NA ASSEMBLEIA 

DA REPÚBLICA. A PRO-

POSTA DE PRESCRIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS POR 

DENOMINAÇÃO COMUM 

INTERNACIONAL (DCI) 

NÃO PASSOU, MAS NÃO É 

CERTO QUE A IDEIA NÃO 

VOLTE A SER ABORDADA 

NA PRÓXIMA LEGISLATURA. PARA MIGUEL GUIMARÃES, PRE-

SIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS, EXISTE UM “GRANDE DESCONHECIMENTO 

DOS DEPUTADOS EM TORNO DESTA MATÉRIA”. 

Guimarães reconhece que o as-
sunto pode voltar a ser discutido 
na próxima legislatura. Tanto 
mais que os sociais-democratas 
justificaram o veto ao projecto do 
CDS-PP por entenderem que será 
preferível “uma boa lei” sobre a 
prescrição por DCI na próxima 
legislatura. Infelizmente, lamenta 
Miguel Guimarães, “aquilo que 
constatei na Assembleia da Re-
pública é que existe um elevado 
número de deputados que estão 
mal informados sobre este as-
sunto”. Em contrapartida, e se em 
causa estão questões económicas, 
como argumentam os defensores 
da prescrição por DCI, “a pro-
posta que a Ordem dos Médicos 
apresentou sobre esta matéria 
será mais vantajosa para o país”. 
A ideia, como explicou, passa 
por baixar o preço de todos os 
medicamentos genéricos com o 
mesmo princípio activo, tendo 
como preço de referência o do 
genérico mais barato. “No fundo, 
criar um verdadeiro mercado de 
genéricos no ambulatório, à se-
melhança do que já acontece nos 

hospitais”, apontou Miguel Guimarães. 
Antes do veto na Assembleia da República, recorde-
-se, a proposta de prescrição por DCI já tinha sido 
vetada em Fevereiro pelo Presidente da República. 
Na altura, Cavaco Silva devolveu ao Governo, sem 
promulgação, o diploma, sustentando que não se 
encontravam devidamente avaliados os efeitos do 
regime que se pretendia aprovar, muito em parti-
cular sobre a insegurança provocada pela ampli-
tude da possibilidade de alteração sistemática dos 
medicamentos com base na opção do utente e na 
disponibilidade de cada marca. n

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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nas equipas multi-
disciplinares, Miguel 
Guimarães considera 
importante que exista 
legislação específica 
sobre o Acto Médico. 
“Será uma forma de 
proteger a qualidade 
do tratamento dos do-
entes”, argumenta. 
A preocupação en-
controu acolhimento 
junto do Presidente da 
República, de acordo 
com o presidente do 
Conselho Regional do 
Norte. Cavaco Silva, 
revela Miguel Guima-
rães, “mostrou aber-
tura para aprovar um 
projecto de lei sobre 
Acto Médico”, acon-

selhando a Ordem dos Médicos a ouvir os outros 
parceiros na área da Saúde, designadamente os mé-
dicos dentistas e enfermeiros. 
Depois da Lei do Acto Médico ter sido vetada, em 
1999, pelo então Presidente da República, Jorge 
Sampaio, a Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) presidida por José Pedro 
Moreira da Silva viu, em Maio de 2005, uma sua 
proposta de projecto de lei sobre Acto Médico ser 
sufragada por quase quatro mil médicos da região 
Norte, com 98 por cento de votos favoráveis. Na 
altura, o documento foi apresentado em sede do 
Conselho Nacional Executivo – liderado pelo basto-
nário Pedro Nunes –, mas a proposta nunca chegou 
a ser apresentada à Assembleia da República. Agora, 
Miguel Guimarães acredita que está na altura do as-
sunto voltar a ser discutido: “Já temos uma proposta 
elaborada que pode servir de base de discussão 
com as outras estruturas. Posteriormente, temos de 
fazer entender aos doentes que esta regulamentação 
é útil, uma vez que é preciso esclarecer quem tem 
legitimidade para efectuar determinados actos, e 
quem, no caso de estes serem delegados, pode ser 
responsabilizado por eles. Além disso, temos de 
introduzir o tema na Assembleia da República”. Um 
processo que o presidente do Conselho Regional do 
Norte gostaria que fosse concluído até ao final do 
ano, de forma a que o Acto Médico ainda pudesse 
ser legislado em 2011.
No artigo 1º da proposta de projecto de lei sobre 
Acto Médico defendida pela SRNOM em 2005, re-
corde-se, pode ler-se que “constitui acto médico a 
actividade de avaliação diagnóstica, prognóstica, de 
prescrição e de execução das medidas terapêuticas 
relativa à saúde das pessoas, grupos, ou comuni-
dades”. No ponto dois, refere-se ainda que “consti-
tuem ainda actos médicos a realização de exames de 
perícia médico-legal e respectivos relatórios, bem 
como os actos de declaração de estado de saúde, de 
doença ou de óbito de uma pessoa”. n

DELEGAÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS 
REUNIU COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

NECESSIDADE DE 
DEFINIÇÃO 
DE ACTO MÉDICO 
BEM RECEBIDA POR 
CAVACO SILVA
A DEFINIÇÃO DE ACTO MÉDICO DEVE SER UMA QUESTÃO A RE-

SOLVER ATÉ AO FINAL DO ANO. A CONVICÇÃO PARTE DE MIGUEL 

GUIMARÃES. O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE 

INTEGROU UMA DELEGAÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS QUE FOI 

RECEBIDA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, EM BELÉM, E QUE, 

ENTRE OUTROS ASSUNTOS, DISCUTIU COM CAVACO SILVA A IM-

PORTÂNCIA DE SE AVANÇAR COM A DEFINIÇÃO DE ACTO MÉDICO.

O Presidente da República, Cavaco Silva, mostrou 
abertura para aprovar um projecto de lei de defini-
ção de Acto Médico, caso a proposta encontre um 
consenso entre os diferentes parceiros na área da 
Saúde. Esta foi uma das conclusões de uma reunião 
que teve lugar no passado dia 14 de Março, entre 
uma delegação da Ordem dos Médicos, da qual fez 
parte o presidente do Conselho Regional do Norte, 
Miguel Guimarães, e o chefe de Estado. Apesar de 
já existir uma definição do perfil profissional do 
médico, negociada pelos sindicatos com a minis-
tra da Saúde aquando da publicação da legislação 
sobre carreiras médicas e que, para além daquela 
definição, coloca o médico no papel de coordenador 

Texto Patrícia Gonçalves
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O presidente do Conselho Regional do Norte (CRN), 
Miguel Guimarães, mostrou-se “preocupado” com a 
ideia defendida pelo líder do PSD, Pedro Passos Co-
elho, de aumentar o papel dos privados no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). No final de um encon-
tro com o candidato social-democrata a primeiro-
-ministro, que ocorreu no passado dia 13 de Abril 
em Lisboa, Miguel Guimarães, que integrava uma 
delegação da Ordem dos Médicos constituída ainda 
pelo bastonário José Manuel Silva, Pereira Coelho 
(presidente do Conselho Regional do Sul) e Caldas 
Afonso (membro do CRN) revelou ter “dúvidas” 

ORDEM 
DOS MÉDICOS 
RECEBIDA PELO 
LÍDER DO PSD

UMA DELEGAÇÃO DA OR-

DEM DOS MÉDICOS FOI 

RECEBIDA, NO DIA 13 DE 

ABRIL, PELO PRESIDENTE 

DO PSD, PEDRO PASSOS 

COELHO. PARA ALÉM DOS 

PROBLEMAS QUE AFECTAM 

A ÁREA DA SAÚDE NO ACTUAL CONTEXTO ECONÓMICO E SOCIAL, 

O MOMENTO SERVIU TAMBÉM PARA CONHECER ALGUMAS DAS 

MEDIDAS DEFENDIDAS PELO LÍDER SOCIAL-DEMOCRATA.

sobre a linha política de-
fendida para o sector da 
Saúde. Em causa, segundo 
explicou à Nortemédico, 
“a ideia de aumentar, por 
exemplo, o papel das par-
cerias público-privadas na 
área da gestão”. “A verdade 
é que os privados nem sem-
pre fazem melhor gestão 
que o público. O que acon-
tece com alguma frequên-
cia é fazerem uma selecção 
de doentes, e, por isso, às 
vezes conseguem melhores 
resultados. O problema é 
que essa política acaba por 
ter implicações na quali-
dade dos serviços presta-
dos e, essencialmente, na 
acessibilidade dos doentes 
aos cuidados de saúde”, 
referiu.
De acordo com o presi-
dente do Conselho Regio-
nal do Norte, a ideia de 
Pedro Passos Coelho passa 
pelo conceito do doente 
ser livre de escolher o lo-
cal onde quer ser tratado, 
independentemente de ser 
uma unidade de saúde pú-
blica ou privada. Segundo 
o líder do PSD, o Estado, 
explica Miguel Guimarães, 
deve comparticipar o acto 
médico de igual forma no 
sector público e no sector 
privado, fomentando as-
sim a concorrência e com-
petitividade entre institui-
ções. Este tipo de postura, 
acrescenta, pode significar 
o aumento das parcerias 

público-privadas, tendo em conta as dificuldades 
económicas que o país atravessa. “Admito que o 
paradigma do SNS possa estar a mudar, mas estas 
ideias podem ser sinónimo de algum desinvesti-
mento no SNS, o que me deixa preocupado. Não 
nos podemos esquecer que o nosso SNS é bom e 
considerado um dos melhores do mundo”, defende 
Miguel Guimarães.
A reunião com o PSD faz parte de um conjunto de 
reuniões que a Ordem dos Médicos tem vindo a rea-
lizar com vários partidos políticos antes das eleições 
legislativas de 5 de Junho. n

Texto Patrícia Gonçalves

MIGUEL GUIMARÃES 
“PREOCUPADO” COM 
EVENTUAL AUMENTO 
DAS PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS CENTRADAS 
EM GESTÃO PRIVADA  
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SRNOM ATENTA 
À POLÉMICA 
EM TORNO DAS 
MUDANÇAS NO 
HOSPITAL DE 
BRAGA

18 EM DESTAQUE

A TRANSIÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO MARCOS PARA 

O NOVO HOSPITAL, AO ABRIGO DE UMA PARCERIA 

PÚBLICO-PRIVADA, ESTÁ LONGE DE SER PACÍFICA. 

OS MÉDICOS QUEIXAM-SE DE PRESSÕES PARA RE-

DUZIREM O SEU VENCIMENTO E ABDICAREM DE 

DIREITOS ADQUIRIDOS AO ASSINAREM CONTRA-

TOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO, E DENUNCIAM 

ALEGADAS SITUAÇÕES QUE INDICIAM PERDA DE 

QUALIDADE DE TRATAMENTO DOS DOENTES. A 

SRNOM ESTÁ ATENTA E DESAFIA OS MÉDICOS A 

APRESENTAREM OBJECTIVAMENTE AS SUAS PRE-

OCUPAÇÕES.

PERDA DE REGALIAS E 
VÍNCULOS CONTRATUAIS

Face à “gravidade da situação” com que se deparam 
os médicos do Hospital de Braga e face à “prepo-
tência gestionária da “Escala Braga””, o Sindicato 
Independente dos Médicos (SIM) e o Sindicato dos 
Médicos do Norte (SMN), em conjunto com o Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
promoveram uma reunião com os médicos daquela 
unidade hospitalar, no passado dia 17 de Março.
O Auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, 
cedido pela Câmara Municipal de Braga, encheu. 
Entre 150 a 200 médicos participaram na reunião 
para se queixarem, sobretudo, dos novos contratos 
de trabalho que estão a ser “obrigados” a assinar, 

ESTRUTURAS 
SINDICAIS E 
CONSELHO 
REGIONAL 
OUVIRAM AS 
QUEIXAS E 
PREOCUPAÇÕES 
DOS MÉDICOS

Texto Patrícia Gonçalves  Vitor SIlva



fruto da transferência 
para o novo Hospital de 
Braga, gerido pela José 
de Mello Saúde, no âm-
bito de uma parceria pú-
blico-privada. A perda 
de regalias salariais e os 
vínculos contratuais – 
que transitam de contra-

tos de trabalho em funções públicas para contratos 
individuais de trabalho –, foram os pontos mais 
discutidos, durante a reunião.
Para além das questões de índole sindical, os médi-
cos reportaram várias preocupações relativamente 
à qualidade do exercício da Medicina. O caso da 
alegada transferência indevida de 700 doentes do 
Hospital de São Marcos para o Hospital de S. João 
é uma das situações mais mediáticas, depois da 
unidade hospitalar do Porto ter anunciado publi-
camente a apresentação de uma queixa à Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS). Mas, segundo o presi-
dente do Conselho Regional do Norte, Miguel Gui-
marães, que participou na reunião de 17 de Março, 
existem, eventualmente, outras situações que ne-
cessitam de ser investigadas e que se relacionam 
com a formação médica. Entre elas, a questão dos 

exames complementares de 
diagnóstico em algumas espe-
cialidades, transferidos para o 
Hospital CUF Porto [englobado 
na parceria público-privada], e 
o suposto impedimento da pre-
sença dos internos no Serviço 
de Urgência. “São duas situa-
ções concretas que nos preo-
cupam seriamente, uma vez 
que têm envolvimento directo 
na formação dos médicos in-

ternos e, por isso, vamos estar atentos. Em última 
instância, estes problemas podem levar à perda de 
idoneidade formativa de determinados serviços do 
hospital”, avisa Miguel Guimarães. 
Apesar dos casos relatados, o presidente do Conse-
lho Regional do Norte desafia os médicos do Hospi-
tal de São Marcos a apresentarem queixas formais. 
Só dessa forma, aponta, “a Ordem pode agir”. “Os 
médicos não podem criticar as estruturas, alegando 
que nada fazem, se eles próprios não tomarem a 
iniciativa de denunciarem e apresentarem queixas”, 
enfatizou, dando conta que a SRNOM apenas tem 
conhecimento oficial de duas queixas: a já referida 
relativa à transferência de doentes para o Hospital 
de S. João e outra sobre a hormonoterapia para o 
cancro da próstata e cancro da mama que não es-
tará a ser fornecida gratuitamente aos doentes na 
farmácia hospitalar. 
A transição que se tem vindo a assistir no Hospital 
de Braga tem sido conturbada. “O processo não tem 
corrido bem e a culpa deve ser repartida entre o 
Estado, designadamente entre a Administração Re-
gional de Saúde (ARS) do Norte, e o Grupo Mello. 
Ainda não se percebeu bem o que se está a passar, 
mas ou o Estado fez um mau contrato com o Grupo 
Mello, ou o Grupo Mello não está a cumprir o con-
trato”, analisa Miguel Guimarães. “De qualquer 
forma estou convencido que as duas entidades es-
tarão disponíveis para resolver todos os problemas 
já identificados.” 
Certo é que, no final de Março, a ministra da Saúde, 
Ana Jorge, revelou que o gestor nomeado pelo Go-
verno para acompanhar o contrato com a Escala 
Braga “foi demitido a 17 de Março numa reunião 
com a ARS do Norte”. n
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MIGUEL 
GUIMARÃES 
DESAFIA OS 
MÉDICOS A 
APRESENTAREM 
QUEIXAS FORMAIS

QUALIDADE 
DO EXERCÍCIO 
DA MEDICINA 
PODERÁ
ESTAR EM 
CAUSA
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ANTÓNIO LÚCIO BAPTISTA 
PRESIDENTE DA ALTEC

INVESTIGAÇÃO ÚTIL E GERA-

DORA DE VALOR. A VIA DUPLA 

QUE ANTÓNIO LÚCIO BAP-

TISTA PRECONIZA, PERMITIRIA AO PAÍS 

EXPORTAR O POTENCIAL EXISTENTE NA 

SAÚDE. SEGUNDO O PRESIDENTE DA ALTEC 

– ASSOCIAÇÃO DE LASERTERAPIA E TECNO-

LOGIAS AFINS, ESTA DINÂMICA PODERIA 

COMEÇAR POR UM MELHOR APROVEITA-

MENTO DA CAPACIDADE INSTALADA NO 

SECTOR PÚBLICO PARA INVESTIGAÇÃO E  

INOVAÇÃO CIENTÍFICA.

(nortemédico) – A Altec tem feito a ponte entre a 
inovação tecnológica e o mundo empresarial. 
Esse trabalho começa a dar frutos?
(A. Lúcio Baptista) – Estamos num período de mu-
dança total. Não só devido às dificuldades orça-
mentais, como à ideia de nos tornarmos competi-
tivos num contexto global. Durante muitos anos, 
nunca houve a preocupação em transformar a in-
vestigação científica em valor. Na Altec defendemos 
que é preciso pensar duplamente: numa óptica de 
investigação científica que seja útil para as pessoas, 
mas também de ligação às empresas. Na área da 
Saúde, em específico, considero existir um poten-
cial enorme para produzir investigação científica de 
qualidade e criar produtos de valor. 

Costuma dizer que o ensino não acompanha o 
avanço tecnológico? Isso acontece no sector da 
saúde?

Na saúde é um aspecto muito 
relevante. O que temos pro-
posto é uma terceira via para o 
ensino pós-graduado, na qual 
os alunos e os recém-licencia-
dos possam ter um contacto rá-
pido com os meios tecnológicos. 
Um deles é o laser.
As preocupações da Altec têm 
sido estas: chamar a atenção 

para a necessidade desta terceira via e chamar a 
atenção para o reconhecimento do mérito. 

Uma das suas batalhas tem sido pela desburocra-
tização dos processos de integração tecnológica. 
O que é que a Altec tem feito a esse nível? 
Detectamos uma situação muito preocupante, que 
se prende com a falta de resposta por parte das em-
presas produtoras aos projectos dos cientistas. Há 
uma falta de receptividade de muitas empresas em 
estreitar a relação com os cientistas. A situação está 
a mudar lentamente, no entanto, com o potencial 
existente e tendo um Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) com uma capacidade instalada considerável, 
temos a obrigação patriótica de utilizar melhor os 
seus recursos. 

“A SAÚDE TEM 
UM POTENCIAL 
ENORME PARA CRIAR 
PRODUTOS DE VALOR”

Texto Nelson Soares  Vitor Silva
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“O USO DO LASER DEVE 
SER SUPERVISIONADO POR 
MÉDICOS”

Uma das ideias que deu origem à Altec foi insti-
tuir um código de boas práticas na utilização das 
tecnologias laser. Já o conseguiram?
Pretendíamos incentivar a autodisciplina neste sec-
tor. Há muita gente envolvida no laser e pensamos 
que não é possível restringir muito o uso das tecno-
logias. Há é que dar formação às pessoas que já as 
utilizam e determinar que sejam supervisionadas 
por médicos. Mesmo nos tratamentos que pare-
cem simples, com luz pulsada, há doenças que os 
podem contra-indicar e, como tal, deve haver uma 
supervisão médica. Ao nível europeu, no âmbito da 
ELA (European Laser Association) debatemo-nos 
com este problema da ausência de regulamentação. 
Há linhas de orientação mas, de certo modo, o uso 
tem sido liberalizado. Muitas das pessoas que utili-
zam os lasers recebem formação tecnológica, mas 
falta-lhes a componente científica. 

Qual será o trajecto a curto/médio prazo da Altec?
Vamos continuar a nossa tarefa de divulgação da 
actividade científica. Em Maio, vamos co-promover 
a Gala da Ciência, onde vamos atribuir mais um 
prémio de mérito Altec, desta vez ao Centro de For-
mação Contínua da Universidade Fernando Pessoa.
Voltaremos a enviar informação aos órgãos do Es-
tado e a diversas instituições médicas, especial-
mente à Ordem dos Médicos.          

Em algumas opiniões que tornou públicas, ma-
nifestou-se crítico em relação ao papel do Es-
tado na Saúde. Considera que o SNS deve ser 
reequacionando? 
O SNS foi uma conquista da nossa democracia. A 
sua existência e o seu bom funcionamento devem 
ser preservados o mais possível. No entanto, o SNS, 
não só em Portugal, como noutros países da União 
Europeia (UE), cresceu desmedidamente e tornou-
-se uma fonte de despesa insustentável. A ideia es-
sencial é: o que podemos fazer para o preservar 
e melhorar? O que podemos fazer para baixar os 
custos e cortar no desperdício? 

E o que é preciso fazer nesses aspectos?
É preciso o contributo de todos os intervenientes, 
não só do SNS, como do sector privado e do sector 
social. Não digo que os vários sistemas têm vivido 
de costas voltadas, mas pelo menos não tem ha-
vido um trabalho de colaboração para aquele que 
é o objectivo central: tratar as pessoas doentes. Foi 
nesse sentido que apresentamos à UE o documento 
Fair Cost Health Care Initiative. Trata-se de uma 
proposta com três ideias fundamentais: adoptar a 

inovação disruptiva, que rompe com métodos ul-
trapassados e permite poupar recursos; introduzir a 
gestão por projecto em alternativa à lógica massifi-
cada da gestão actual; por fim, apostar no controlo 
medicamentoso.

Referiu há pouco o afastamento dos vários in-
tervenientes na saúde. É defensor de maior com-
plementaridade entre os sistemas públicos e 
privados?
Devem ser clarificadas as áreas em que existe con-
flito de interesses, em primeiro lugar. Desde que 
não haja esse conflito, toda a colaboração entre o 
sector público e privado pode ser benéfica.

Uma última questão: caracterizou em tempos, a 
relação dos médicos com a inovação tecnológica 
como autista. Mantém essa posição?
Neste meio da inovação, que envolve profissionais 
de diferentes áreas, aqueles em que sentimos maio-
res dificuldades de sensibilização são os médi-
cos. Começo a ver sinais de melhoria, numa 
geração a seguir à minha, com uma visão 
diferente. n

HOMENAGEM AO PROFESSOR 
ÁLVARO RODRIGUES

Parte do espólio do Professor 
Álvaro Rodrigues, antigo director da 
Faculdade de Medicina do Porto, foi 
doado à SRNOM pela sua família. 
António Lúcio Baptista recorda-o 
como um dos grandes mestres do 
ensino médico. 

“Trabalhei com muitos mestres do ensino médico e 
um dos que mais me marcou foi, sem dúvida, o Dr. 
Álvaro Rodrigues, a quem fiquei ligado também por 
laços familiares”. António Lúcio Baptista retirou da 
sua relação próxima com o histórico médico e pro-
fessor portuense “ensinamentos que ultrapassaram 
a mera aprendizagem técnica da medicina”, olhando 
com satisfação a doação de parte do seu espólio. “A 
família decidiu doar parte do seu espólio ao Museu 
de História da Medicina e outra parte à Ordem dos 
Médicos, onde se incluem um busto e uma fatia 
importante da sua biblioteca”. 
Ao todo, serão cerca de 100 obras de carácter cien-
tífico que serão doadas à Secção Regional Norte da 
Ordem dos Médicos pela família de uma das figuras 
mais ricas da história da medicina portuense. Álvaro 
Rodrigues foi professor catedrático e director da Fa-
culdade de Medicina, director do serviço de clínica 
cirúrgica do Hospital de São João e um dos gran-
des impulsionadores da criação do Instituto Portu-
guês de Oncologia, onde foi colaborador directo 
do Doutor Francisco Gentil. Foi ainda membro da 
Academia das Ciências, possuindo uma vasta obra 
científica original publicada e reconhecida interna-
cionalmente. 
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A Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) e as 
associações de estudan-
tes das três escolas mé-
dicas da região estão de 
acordo relativamente ao 
problema da demografia 
médica e à necessidade 
das diferentes estruturas 
assumirem uma posição 
concertada, na defesa 
do número de médicos 
que Portugal realmente 
carece. Numa reunião 
promovida pelo Conse-
lho Regional do Norte 
(CRN) em que estiveram 

presentes Miguel Guimarães (presidente do CRN), 
André Luís (membro do CRN) e Dalila Veiga (do 
Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica 
da OM) e que sentou à mesma mesa os represen-
tantes dos estudantes dos cursos de Medicina da 
Faculdade de Medicina da U. Porto (FMUP), do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (IC-
BAS) e da Escola de Ciências da Saúde da U. Minho 
(ECSUM), ficou assente que “é necessário definir 
uma posição clara” sobre esta matéria. Em decla-
rações à Nortemédico, Miguel Guimarães fez um 
balanço positivo sobre o encontro, dando conta 

do objectivo da SRNOM de “se aproximar das es-
colas médicas”. “Tal como tenho vindo a dizer, a 
demografia médica é um dos assuntos prioritários 
na nossa agenda política, pelo que é importante en-
contrar um entendimento com as diversas institui-
ções, de forma a assumirmos uma posição conjunta 
relativamente ao que consideramos que deve ser 
o número equilibrado de médicos necessário para 
servir a população portuguesa, nos próximos anos”, 
realçou, acrescentando que esta preocupação foi de 
encontro às opiniões também manifestadas pelas 
associações de estudantes.
Para dar seguimento ao trabalho que está a ser de-
senvolvido pela SRNOM neste âmbito, Miguel Gui-
marães adiantou que, em Maio, será promovida 
uma nova reunião, desta vez envolvendo também os 
directores das escolas médicas da região. “O nosso 
objectivo é que exista um entendimento geral sobre 
as questões relacionadas com a qualidade da forma-
ção e demografia médica. Será uma posição de vá-
rias instituições do Norte que, obviamente, poderá 
depois ser estendida a nível nacional”, assinalou.
Outro dos assuntos abordados nesta reunião teve 
a ver com o exame do National Board of Medical 
Examiners, um modelo que pretende substituir a 
actual prova de seriação de acesso à especialidade e 
que tem levantado alguma polémica. Nesta matéria, 
revelou André Luís, “a SRNOM ouviu a opinião dos 
estudantes de Medicina e estará atenta às mudanças 
que possam vir a ser implementadas”. n

ENCONTRO COM 
AS ASSOCIAÇÕES DE 
ESTUDANTES DE MEDICINA

SRNOM 
APROXIMA-SE 
DAS ESCOLAS 
MÉDICAS
NA SEQUÊNCIA DO GRANDE DEBATE 

«ENSINO MÉDICO – JUVENTUDE PARA O 

SUCESSO», A DEMOGRAFIA MÉDICA FOI 

TAMBÉM UM DOS TEMAS EM DESTAQUE 

NUMA REUNIÃO ENTRE O CONSELHO RE-

GIONAL DO NORTE E AS ASSOCIAÇÕES DE 

ESTUDANTES DAS TRÊS ESCOLAS MÉDI-

CAS DA REGIÃO. O ENCONTRO PERMITIU 

CONCERTAR POSIÇÕES SOBRE A QUES-

TÃO DO NÚMERO DE MÉDICOS DE QUE 

PORTUGAL, EFECTIVAMENTE, IRÁ PRECI-

SAR NOS PRÓXIMOS ANOS. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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PRÉMIO ATRIBUÍDO 
PELA DIRECÇÃO 
GERAL DE SAÚDE 
DISTINGUIU O 
ILUSTRE MÉDICO 
E PROFESSOR 
PORTUENSE

PRÉMIO NACIONAL 
DE SAÚDE 2010

DANIEL SERRÃO

O Mosteiro de São Bento da Vitória e o Dia Mundial 
da Saúde (7 de Abril) foram o local e a data ideais 
para a cerimónia de entrega do Prémio Nacional de 
Saúde 2010 a Daniel Serrão. O reputado médico, 
professor e investigador portuense foi escolhido 
pela DGS com base “no seu notável impulso para o 
desenvolvimento da Anatomia Patológica no País, 
na dedicada reflexão sobre o futuro, a estrutura e 
a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde 
(SNS) e ainda na sua projecção internacional no 
campo da patologia e na área da ética médica e da 
bioética”, de acordo com o comunicado emitido pela 
organização. 
Daniel Serrão evitou os discursos de circunstância 
e admitiu, após a entrega do prémio, que se tratou 
“de uma distinção inesperada” para alguém com 83 
anos e que se considera “muito velho”. Perante uma 
plateia recheada de convidados ilustres, familiares 
e antigos colegas, o galardoado usou da ironia ao 
dizer que após ter “trabalhado durante tantos anos 
e ter feito milhares de análises, é natural que tenha 
feito alguma coisa boa”. Num tom mais sério recor-
dou em especial “a criação de uma rede de anatomia 
patológica no Norte que foi muito importante”.

«REFORMAS NO SNS SÃO 
OBRIGATÓRIAS»
 
Apesar do acontecimento não o exigir, Daniel Ser-
rão abordou a actual discussão sobre o SNS que 
ajudou a redefinir quando presidiu em 1996 ao 
Conselho de Reflexão sobre a Saúde. O médico 
considerou obrigatória a necessidade do SNS se 

reformar: “todos os países que 
criaram serviços assim, gerais, 
universais e gratuitos reforma-
ram-nos, porque os custos têm 
vindo a aumentar exponencial-
mente”, justificou, recordando 
ainda que o “nosso país tem de 
comprar tudo” e que essa cir-

cunstância pesa no Orçamento de Estado. 
Defensor de vários ajustes no sistema público de 
saúde, o homenageado defendeu a criação de “um 
pacote de cuidados de saúde necessários, dados gra-
tuitamente” a toda a população. Nele estaria inclu-
ída a saúde infantil e o tratamento a idosos, embora 
o último passasse a ser suportado pelo orçamento 
de outro ministério, nomeadamente “na área da 
protecção social”. “O Ministério da Saúde só de-
via pagar os cuidados curativos dos quais resultam 
benefícios efectivos para o próprio e para a popula-
ção”, concretizou. 
Na conclusão da cerimónia, Daniel Serrão ante-
cipou a vinda do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e afirmou que, com ele “só haverá duas solu-
ções” e serão ambas aplicadas: “a primeira é reduzir 
a oferta, fechando serviços; a segunda é reduzir ad-
ministrativamente a procura”. “O FMI vai exigir que 
se gaste menos do produto interno bruto com saúde 
do que se está a gastar agora”, concluiu. n

“É NATURAL QUE TENHA FEITO 

ALGUMA COISA BOA”. FOI COM 

ESTA SIMPLICIDADE DESARMANTE 

QUE DANIEL SERRÃO ACOLHEU A 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO NACIO-

NAL DE SAÚDE 2010, PELA DIREC-

ÇÃO GERAL DE SAÚDE (DGS). O 

MÉDICO E PROFESSOR JUBILADO 

DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSI-

DADE DO PORTO MOSTROU-SE SURPREEN-

DIDO PELA ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO AOS 83 

ANOS E REFLECTIU, NA PRESENÇA DA MINIS-

TRA DA SAÚDE, SOBRE OS PRINCIPAIS PRO-

BLEMAS DO SECTOR.

Texto Nelson Soares  António Pinto
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Ainda existe alguma controvérsia em relação à 
morte cerebral? A cirurgia da miopia vale sempre 
a pena? Estaremos todos condenados, no futuro, a 
ter um coração mecânico? As questões «tocam» as 
especialidades de Medicina Interna, Oftalmologia e 
Cardiologia, mas devem interessar a todos os médi-
cos. “A Medicina está cada vez mais especializada, 
mas o doente é um todo e, por isso, o médico deve 
ter uma visão abrangente dos problemas”, defende 
António Sarmento. É com base nesta ideia que a 
Comissão Consultiva para a Promoção de Activi-
dades Científicas da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) está a preparar um 

ciclo de debates que 
pretende chegar a 
todos os colegas. 
“O médico deve ter 
algumas preocu-
pações culturais e 
científicas, nomea-
damente de cultura 
geral dentro da pró-
pria Medicina”, en-
fatiza António Sar-
mento, mentor da 
iniciativa. 
Mais do que focar 
questões técnicas, 
próprias de cada 
especialidade, o ob-
jectivo deste ciclo é 
trazer à colação te-
mas transversais da 
Medicina, permi-
tindo aos médicos 

formar e discutir opiniões: “Queremos percor-
rer todos os colégios de especialidade [a quem 
competirá indicar os oradores para os diversos 
debates], mas queremos que cada sessão conte 
com médicos de várias especialidades”. 
O programa pretende ser arrojado, cativar a 
atenção dos médicos e, por isso, os temas serão 

sempre levantados em forma de perguntas. Mas a 
ideia, como assinala António Sarmento, é, também, 
criar em torno deste ciclo um ambiente informal 
que permita aos médicos discutir assuntos rela-
cionados com a profissão, mas, ao mesmo tempo, 
confraternizar. “A nossa ideia é que este tipo de de-
bates tenham uma regularidade mensal, aconteçam 
ao final da tarde e possam culminar num pequeno 
jantar de confraternização entre colegas”, refere o 
especialista em Medicina Intensiva e Doenças In-
fecciosas, dando conta da intenção de arrancar com 
o projecto em Outubro. n

COMISSÃO CONSULTIVA 
PARA A PROMOÇÃO DE 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
ESTÁ A PREPARAR PROGRAMA

CICLO DE 
DEBATES PARA 
DISCUTIR
TEMAS 
TRANSVERSAIS 
DA MEDICINA
A COMISSÃO CONSULTIVA PARA A PRO-

MOÇÃO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DA 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS ESTÁ A PREPARAR UM CICLO 

DE DEBATES, ENVOLVENDO OS COLÉGIOS 

DE ESPECIALIDADE. O OBJECTIVO, COMO 

EXPLICA ANTÓNIO SARMENTO, É DISCUTIR 

TEMAS TRANSVERSAIS DA MEDICINA, CO-

LOCANDO QUESTÕES QUE POSSAM INTE-

RESSAR A TODOS OS MÉDICOS.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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JOÃO DE ARAÚJO 
CORREIA, CAMÕES 
E ALMEIDA GARRETT 
ESTIVERAM EM DESTAQUE

GRANDES ESCRITORES 
MARCARAM A SEMANA 
LITERÁRIA

O MÉDICO ESCRITOR JOÃO DE ARAÚJO 

CORREIA E OS NOMES DA GRANDE LITERA-

TURA - LUÍS VAZ DE CAMÕES E ALMEIDA 

GARRETT - FORAM OS NOMES EM DESTA-

QUE NA «SEMANA LITERÁRIA» PROMOVIDA 

ENTRE 11 E 15 DE ABRIL, NA CASA DO MÉ-

DICO. ORADORES DE PESO, COMO VASCO 

GRAÇA MOURA, AJUDARAM A RECORDAR 

ALGUMAS DAS OBRAS MAIS CÉLEBRES DA 

CULTURA NACIONAL E PARTILHARAM HIS-

TÓRIAS SOBRE OS AUTORES. 

Depois da primeira edição em 2010, a Comissão 
Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) voltou a proporcionar se-

rões diferentes, para ouvir falar de grandes nomes da lite-
ratura portuguesa, como Luís Vaz de Camões e Almeida 
Garrett, mas também dar a conhecer escritores médicos. 
A escolha deste ano recaiu sobre João de Araújo Correia, 
aproveitando o lançamento de «Sem método. Notas ser-
tanejas». “É importante, neste tipo de iniciativas, promo-
vermos um médico escritor. João de Araújo Correia foi um 
grande autor, sobretudo de contos e de histórias da Me-

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

dicina ligadas à Régua, de onde era natural”, justifica Ma-
nuel Quintas, um dos grandes organizadores da «Semana 
Literária». Garrett e Camões dispensam apresentação: 

“São os grandes nomes da nossa literatura 
e, por isso, foi uma boa oportunidade para 
os médicos conhecerem um pouco mais 
sobre estes escritores”.
Sem ter a pretensão de ser um evento de 
e para massas, a «Semana Literária» teve, 
antes, como principal objectivo ser um es-
paço informal, onde a troca de ideias e opi-
niões se pode e deve fazer livremente. Ou 
seja, uma espécie de tertúlia literária, uma 
actividade cultural e educativa que preten-
deu promover a leitura de livros da litera-
tura clássica universal. “Este tipo de evento 
não serve para «passar o tempo», mas sim 
para formar as pessoas. Para mim, a lei-
tura de um livro não é uma distracção, é 
um contributo para o meu enriquecimento 

cultural e cívico”, defende Manuel Quintas, justificando, 
assim, o facto de considerar importante a participação 
dos médicos neste tipo de tertúlias: “Um médico deve 
ser culto e a literatura deve fazer parte da sua vida, uma 
vez que através dos livros é possível entender alguns dos 
problemas com os quais nos confrontamos diariamente, 
como por exemplo os problemas dos doentes”. Ainda re-
centemente, apontou a título de exemplo, “o jornal «An-
nals of Internal Medicine» publicou um artigo sobre enve-
lhecimento no qual se fazia alusão ao romance de Gabriel 
García Márquez «O Amor nos tempos de cólera»”.
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O LEGADO DE 
JOÃO DE ARAÚJO 
CORREIA

Durante três dias, entre 11 e 15 de 
Abril, a “Semana Literária” serviu para 
partilhar e aprender. Logo na sessão 
de abertura, no dia 11, a apresentação 
de “Sem método. Notas sertanejas”, de 
João de Araújo Correia, uma reedição 
do primeiro livro do escritor, lançado 
em 1938. Em colaboração com Tertú-
lia de João de Araújo Correia e a Modo 
de Ler – Editores e Livreiros, Lda., a 
conferência contou com a leitura de 
alguns excertos da obra pelo actor e 
encenador Júlio Cardoso [fundador da companhia 
de teatro Seiva Trupe], e com as “notas soltas” de 
Manuel de Novaes Cabral – director municipal dos 
serviços da presidência da Câmara do Porto e um 
apaixonado pelo Douro –, sobre o livro. “Foi um 
atrevimento da minha parte aceitar este convite, 
porque, não conhecendo suficientemente a obra do 
autor, decidi comentá-la, depois de seduzido por 
ela”, confessou, questionando: “Como comentar o 
homem a quem João Bigotte Chorão louvou o seu 
grande poder de síntese? Como tratar o homem 

a quem David Mourão 
Ferreira elogiou o seu re-
gionalismo de excelente 
quilate?”. 
Olhando para a prosa 
poética de João de Araújo 
Correia “sem qualquer 
tipo de pretensão” e 
partindo da sua própria 
sensibilidade, Manuel de 
Novaes Cabral recordou 
que “Sem método. Notas 
sertanejas” trata, como 
a maior parte das suas 
obras, “das pessoas da 
Régua e do Douro”. Por 
isso, “é difícil ficar indi-
ferente à descrição que, 
em cada página, João de 
Araújo Correia faz dos 
muitos personagens que 
enriquecem este seu li-
vro”, descreveu. A sua 
escrita rápida – “de dia 
só escrevo receitas”, dizia 
João de Araújo Correia, 
citado por Manuel de No-
vaes Cabral –, “não tinha 
como único fim o registo 
jornalístico ou livresco. 
Pretendia ser o detonador 

de consciências, numa perspectiva social e cívica”. 
“É admirável – observou também o orador – as sa-
borosas descrições, diálogos rápidos e vivíssimos e 
observações inteligentes. É admirável como aliava a 
análise crua das duras e difíceis realidades pessoais 
e sociais que conheceu, com um humor absoluta-
mente fino e desarmante”.  
Nascido a 1 de Janeiro de 1899, na freguesia de 
Canelas, concelho de Peso da Régua, João de Araújo 
Correia formou-se na Escola Médico-Cirúrgica do 
Porto, tendo-se especializado em hidrologia. Mas 
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paralelamente à sua activi-
dade profissional, publicou 
crónicas, contos e romances, 
sabendo retratar como nin-
guém a região do Alto Douro, 
criando mesmo personagens 
típicos. Foi considerado por 
muitos o melhor prosador re-
alista português, a par de Eça 
de Queirós, mas injustamente 
ignorado. Manuel de Novaes 
Cabral não esqueceu este úl-
timo pormenor, na sua inter-
venção: “É lamentável que o 
homenageado não seja mais 
conhecido e estudado”. “A sua 
obra mantém-se actual e está 
viva. A prova é que estamos 
todos aqui hoje, para falar 
dela”, concluiu. 
Ausente por motivos de saúde, 
coube a Paula Meirinho ler a 
mensagem enviada por José 
da Cruz Santos, da Modo de 
Ler – Editores e Livreiros, Lda. 
“Publicar João de Araújo Cor-
reia foi um privilégio, dilatado 
à dimensão de uma amizade que recordo com orgu-
lho e com saudade”. 

REVISITAR CAMÕES

Saltando para a segunda sessão desta “Semana Li-
terária”, no dia 13 de Abril, Luís Vaz de Camões 
foi “revisitado” por Vasco Graça Moura. Coube ao 
escritor e político português, que já escreveu três 
ensaios sobre o autor de “Os Lusíadas”, falar um 
pouco sobre a vida e obra de uma das maiores figu-
ras da literatura nacional. 
Numa intervenção marcada pela admiração a 
Camões, que não escondeu ter, Vasco Graça 
Moura atribuiu-lhe a “genialidade da escrita” e 

chegou mesmo a lamentar quem 
o esquece: “Os Lusíadas” “é uma 
obra de uma riqueza, versatili-
dade e importância tal que é um 
crime esquecer Camões na es-
cola, nos dicionários e nas inter-
venções culturais”. “Ó ninfa, a 
mais formosa do oceano, /Já que 
a minha presença não te agrada, 
/Que te custava ter-me neste en-
gano, /Ou fosse monte, nuvem, 
sonho, ou nada?”, citou Graça 
Moura, para dar o exemplo de 
“um dos versos mais geniais que 
se escreveu na nossa língua”. 
Abordando a grandeza do 
Homem e da Obra, o escritor 
português levou ao Centro de 
Cultura e Congressos da Casa 
do Médico duas imagens do 
poeta que são, também elas, o 
espelho de que pouco se sabe, 
com certeza, sobre a sua vida. 
A segunda imagem, um retrato 
pintado em Goa, em 1581, após 
a sua morte, foi criada com base 
na descrição de várias pessoas 

que tinham conhecido Camões 15 anos antes. “Não 
conhecemos praticamente nada acerca de Camões. 
Não sabemos ao certo quando e onde nasceu, quem 
eram os seus pais e onde estudou. Temos brumas 
que escondem informação que seria útil para me-
lhor conhecer o poeta”, advertiu Graça Moura. Pa-
rece, realmente, ser difícil distinguir a realidade da 
ficção que se criou em torno do autor de “Os Lusí-
adas”.  Até a data apontada como dia da sua morte 
– 10 de Junho de 1580 – parece não ser verdadeira. 
Com uma plateia esmagadoramente composta por 
médicos, Graça Moura revelou ainda que o primeiro 
poema publicado por Camões foi, curiosamente, 
fruto da admiração por um médico. Em a “Ode 
ao Conde de Redondo”, vice-rei D. Francisco de 

VASCO GRAÇA MOURA
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Sousa Coutinho, Camões 
demonstrava a sua admi-
ração por Garcia da Orta. 
Sobre a ligação do poeta à 
Medicina, o orador expli-
cou que Camões era “um 
compêndio do saber do seu 
tempo. E apesar de não ser 
um homem da Ciência, é 
visível na sua escrita que se 
opõe ao saber livreiro, de-
fendendo o saber da expe-
riência”. Contudo, “não foi 
um tema ao qual se tenha 
dedicado”, rematou. 

“PORTO DE 
GARRETT”

O último dia da “Semana 
Literária” ficou marcado 
pelo “Porto de Garrett”, 
o nome do livro de Maria 
Manuela Cabral, a oradora 
da noite, que serviu de tema 
para a tertúlia de 15 de 
Abril. “Evocar Garrett hoje 
tem sentido, porque a sua obra artística tem força, 
uma vez que soube associar a componente cívica 
da época dele, que era uma época convulsa, com a 
vertente artística”, começou por justifica a oradora.
Traduzindo um pouco do que pode ser lido na sua 
obra, a ensaísta lembrou a forma como o autor de 
“Viagens na minha Terra” pensou e viveu a cidade, 
sintetizando a relação do escritor com o Porto que, 
apesar de curta, deixou marcas em quase toda a 
obra que escreveu. 
Almeida Garrett nasceu no Porto em 1799 e passou 
os primeiros 12 anos de vida entre a Quinta do 
Castelo, casa de seus pais, e a Quinta do Sardão, 
dos seus avós, ambas em Gaia. Em 1811, em plenas 

MARIA MANUELA CABRAL

invasões francesas, a família 
mudou-se para a ilha Terceira. 
O regresso ao Porto é feito já 
enquanto estudante da Uni-
versidade de Coimbra, apro-
veitando o período das férias 
académicas para se deslocar 
até à Invicta. Exactamente 
num dos seus primeiros textos 
“As férias”, uma ode “ainda es-
crita numa linguagem muito 
clássica”, de acordo com Maria 
Manuela Cabral, Garrett dá si-
nais claros da sua visão sobre 
o Porto. Contudo, “comete um 
pecado mortal, ao chamar ao 
Porto um “grande aldeão” que 
lhe saiu caro para o resto da 
vida”, assinala. Talvez por isso, 
nunca conseguiu ser eleito de-
putado pelo círculo do Porto, 
apesar de várias tentativas. 
Na linguagem, Almeida Gar-
rett foi um renovador. Como 
explicou a ensaísta, uma das 
grandes virtudes do escritor 
foi “abandonar a linguagem 
clássica e muito rígida que 
já não correspondia à sensi-
bilidade da época”. Em alter-
nativa, continuou, “passou 
a utilizar uma linguagem 
coloquial. Foi essa uma das 
grandes revoluções artísticas 
da sua obra”. Também por 
isso, Maria Manuela Cabral 
desafiou o público a ler ou a 
reler algumas das suas obras. 
“Aconselho a relerem “Viagens 

na minha Terra”, pois tenho a certeza de que irão 
deliciar-se com vários episódios. Trata-se de um 
romance extremamente moderno. Ou a lerem “O 
Arco de Sant’ Ana”, porque se vão divertir imenso””, 
concluiu.
Com o “Porto de Garrett”, a Semana Literária pro-
movida pela SRNOM chegou ao fim. Para o ano, 
segundo Manuel Quintas, deverão existir novas 
tertúlias, com outros nomes das letras portuguesa. 
Mas, ainda este ano, a literatura deverá voltar à Casa 
do Médico. Em Junho está prevista uma sessão de 
apresentação da obra de Eugénio de Andrade, poeta 
português que durante 35 anos exerceu funções de 
Inspector Administrativo do Ministério da Saúde. n



MAIS DE 170 INSTRU-

MENTOS CIRÚRGI-

COS PERTENCENTES 

AO ESPÓLIO DO 

MUSEU MAXIMIANO 

LEMOS, DA FACUL-

DADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO, ESTIVERAM EXPOSTOS NO CENTRO 

DE CULTURA E CONGRESSOS. BACIAS DE BAR-

BEIRO SANGRADOR EM LATÃO DATADOS DO 

SÉCULO XVIII OU ESPÉCULOS VAGINAIS DE 

PRATA DO SÉCULO XIX PERMITIRAM REVISI-

TAR A HISTÓRIA. A MOSTRA «O ABC DO INS-

TRUMENTO CIRÚRGICO» FOI UMA OPORTU-

NIDADE ÚNICA PARA PERCEBER A EVOLUÇÃO 

DA CIRURGIA, NOMEADAMENTE ATRAVÉS 

DO SEU DESENVOLVIMENTO TÉCNICO.

EXPOSIÇÃO 
COORDENADA 
PELA PROFESSORA 
AMÉLIA RICON 
FERRAZ

MAIS DE 170 
INSTRUMENTOS 

CONTAM A 
HISTÓRIA DA 

CIRURGIA

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) recebeu a exposição «O ABC do Instru-
mento Cirúrgico», uma iniciativa coordenada pela 
professora Amélia Ricon Ferraz, directora do Mu-
seu de História da Medicina Maximiano Lemos, da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

Texto Patrícia Gonçalves  Vitor Silva
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(FMUP). A mostra documental e museológica, inau-
gurada a 28 de Janeiro, teve como principal objec-
tivo divulgar o conhecimento sobre a evolução da 
Medicina, em particular na área do instrumento 
cirúrgico. “Para lá do conhecimento científico, é 
importante conhecer a evolução técnica e tecno-
lógica. Esta exposição permite-nos ter contacto 
com essa história”, explicou Amélia Ricon Ferraz, 
acrescentando: “A análise dos materiais, a definição 
da forma, a avaliação da dimensão, a identifica-
ção da marca e a recolha de todas as informações 
que se relacionam com a aplicação do instrumento 

cirúrgico permitem inferir 
sobre a ciência, a tecnolo-
gia e a técnica do período 
de manufactura do instru-
mento, no contexto nacio-
nal e internacional”.
Numa visita guiada pelos 
oito núcleos desta expo-
sição foram apresentados, 
de forma sequencial e ex-
plicativa, a diversidade de 
materiais que vão desde os 
naturais e os metais ferrosos 
e não ferrosos aos plásticos 
e à cerâmica, num total de 
mais de 170 instrumentos 
cirúrgicos. Nessa «viagem», 
a directora do Museu de 
História da Medicina Maxi-
miano Lemos começou por 
lembrar a génese da pala-
vra “Cirurgia” que significa 
“obra de mãos”.
Mas desde cedo, o homem 
também começou a per-
ceber que a mão era insu-
ficiente e assim surgem os 
instrumentos: “Por dentro 
de uma luva de borracha, a 
mão dirige todo o acto ci-

rúrgico. Os instrumentos cirúrgicos são extensões 
da mão”, começou por descrever, no arranque da 
visita, Amélia Ricon Ferraz.
À medida da evolução tecnológica, foram-se alte-
rando formas e apurando os materiais. A prata, por 
exemplo, “foi sempre um dos materiais muito pro-
curados e utilizados, nomeadamente nos séculos 
XVII e XVIII, uma vez que é muito resistente aos 
líquidos corporais”, justificou a coordenadora da 
exposição. Por outro lado, muitos dos instrumentos 
cirúrgicos inventados no século XIX são utilizados 
nos dias de hoje, designadamente na sua forma, 
muito embora o tipo de materiais utilizados tenham 
sofrido várias alterações. “É, de facto, curioso que, 
em termos de forma, encontramos vários espéculos 
nesta exposição que têm muitas das características 
de espéculos que hoje utilizamos. As principais 
alterações prendem-se com os materiais que vão 
sendo utilizados para produção”, referiu Amélia 
Ricon Ferraz.
Se não teve a oportunidade de visitar o «ABC do 
Instrumento Cirúrgico» que esteve patente no Cen-
tro de Cultura e Congressos da SRNOM, poderá 
sempre aproveitar a oportunidade de ver os mais de 
170 instrumentos cirúrgicos no Museu de História 
da Medicina Maximiano Lemos da FMUP. n

POR DENTRO 
DE UMA 
LUVA DE 
BORRACHA, 
A MÃO 
DIRIGE TODO 
O ACTO 
CIRÚRGICO
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«ENTRE DOIS 
MUNDOS»

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE JOÃO 
MARROCOS E ANTÓNIO PORTO

«ENTRE DOIS MUNDOS» UNIU JOÃO MAR-

ROCOS E ANTÓNIO PORTO EM MAIS UMA 

EXPOSIÇÃO NA SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. JUNTOS 

NA PINTURA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA, 

OS ARTISTAS DERAM, PELA PRIMEIRA VEZ, 

A CONHECER NO CENTRO DE CULTURA E 

CONGRESSOS OS SEUS TRABALHOS QUE 

VARIAM ENTRE O REALISMO FIGURATIVO E 

O SURREALISMO FANTÁSTICO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

Os estilos são diferen-
tes, mas a uni-los têm 
uma amizade que dura 
há vários anos. Há mais 
de uma década que 
João Marrocos e António Porto promovem exposi-
ções de pintura conjuntas, principalmente no Norte 
do país e em Espanha. Uma história que se repe-
tiu, entre 4 e 19 de Março, no Centro de Cultura 
e Congressos, onde promoveram a mostra «Entre 
dois mundos». O título ajuda a explicar as obras 
expostas dos dois artistas. Com uma pintura rea-
lista figurativa, em óleo sobre tela, João Marrocos 
eterniza através dos seus trabalhos as paisagens e os 
costumes tradicionais do Alto Minho: “Tento captar 
o que existe de bonito no mundo. As paisagens do 
Norte de Portugal e o dia-a-dia do povo português 
fascinam-me”. É por isso que a maior parte das 
suas obras contam histórias reais. “Os quadros de 
João Marrocos são um reflexo fiel da harmónica 
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natureza que nos deslumbra 
com as suas cores e formas, 
com as suas criações inverosí-
meis e fascinantes, grandiosas 
e imponentes, retratadas nas 
suas obras”, descreve Elena 
Ojea, escritora e amiga do 
artista. 
António Porto começou o seu 
trabalho transpondo para a 

tela a visão realista das paisagens, mas a sua pintura 
acabou por tomar um rumo diferente. Nas mais re-
centes obras, apresentadas nesta exposição «Entre 
dois mundos», o artista deu a conhecer um lado 
surrealista, muito ligado a um mundo fantástico, 

com alguma crítica política à mistura. “Os espíritos 
e a corrupção têm um lugar privilegiado, são os 
verdadeiros protagonistas de um mundo podre, 
com falta de ideais e agonizante, que se debate en-
tre o humano e o espiritual, o terrestre e o divino, 
assediado por todo o tipo de entes do mal, como 
a avareza, a luxúria, a manipulação da igreja, um 
mundo cego, intolerante e injusto”, retrata Elena 
Ojea. “Com a minha arte – explica António Porto 
-, pretendo chamar à atenção do facto de se falar 
muito e agir pouco. O meu objectivo é demonstrar 
através dos meus quadros as injustiças que, todos os 
dias, atingem os mais vulneráveis”.
«Entre dois mundos», duas visões diferentes da vida 
que marcaram mais uma exposição na SRNOM. n



A ideia “não é original, nem tão pouco ou-
sada”, nas palavras de Maria Isabel Varela, a 
endocrinologista/nutricionista que escolheu a 
cidade do Porto para viver e exercer Medicina 
há vários anos. Mas será, certamente, mar-
cante, não só para quem esteve por detrás das 
objectivas, mas também para o público que 
no passado dia 2 de Abril ocorreu ao Centro 

de Cultura e Congressos da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), para ver 
«Lugares de Encontro». Uma mostra fotográfica 
composta por cerca de 100 imagens que procuram 
transmitir o valor patrimonial, histórico e cultural 
de dois espaços que carregam consigo, simultanea-
mente, o peso da morte e a grandeza museológica. 
Talvez por isso, as autoras acreditam que simbolizar 
os cemitérios do Prado do Repouso e de Agramonte 
foi “aproximar a cidade do Porto a esta parte da vida 
que é a morte, no sentido da ausência”. “É tornar os 
«lugares dos mortos» também lugares onde os vivos 
queiram estar presentes com dignidade e respeito, 
na serenidade dos «Lugares de Encontro»”. 
O projecto não é recente, mas Maria Isabel Varela 
só começou a concretizá-lo em Setembro do ano 
passado, altura em que tomou a decisão de o im-
plementar. Depois de solicitadas as autorizações à 
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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DAS 
MÉDICAS MARIA ISABEL VARELA E MARIA 
EUGÉNIA ASCENSÃO

«LUGARES 
DE ENCONTRO»

OS CEMITÉRIOS DO 

PRADO DE REPOUSO 

E DE AGRAMONTE, 

NO PORTO, SERVI-

RAM DE «LUGARES 

DE ENCONTRO», 

NUMA EXPOSIÇÃO 

MARCANTE, DA AUTORIA DAS MÉDICAS 

MARIA ISABEL VARELA E MARIA EUGÉNIA 

ASCENSÃO. “NÃO É A MORTE NO ACTO DE 

MORRER QUE ESTÁ EM CAUSA, MAS COMO 

LIDAM OS VIVOS COM A AUSÊNCIA DA-

QUELES QUE MORRERAM”. UMA MOSTRA 

FOTOGRÁFICA PATENTE NO CENTRO DE 

CULTURA E CONGRESSOS QUE SERVIU PARA 

“APROXIMAR OS VIVOS AOS MORTOS”.

O PESO DA MORTE 
E A GRANDEZA 
MUSEOLÓGICA EM 
DOIS CEMITÉRIOS 
DA CIDADE DO 
PORTO

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto



Câmara Municipal do Porto, e aproveitando a luz 
de Outubro, parte das manhãs e das tardes daquele 
mês foram passadas nos cemitérios do Prado do 
Repouso e de Agramonte. Do ponto de vista emo-
cional, explica, “não foi difícil lidar com a situação, 
por não ter amigos e familiares próximos nestes ce-
mitérios, o que facilitou o distanciamento e a isen-
ção necessários para fazer este trabalho”. Contudo, 
esclarece, o projecto assume uma vertente senti-
mental, no sentido da mensagem nele implícita: 
uma chamada de atenção para duas zonas distintas 
da cidade (Ocidental e Oriental) e para a necessi-
dade das pessoas se aproximarem destes espaços. 
“Está na altura da cidade do Porto olhar para os seus 
cemitérios. Não há justificações para não o fazer”, 
advoga. Neste contexto, Maria Isabel Varela evoca 
o projecto do arquitecto português José Luís Cadi-
lhe para um cemitério que faz essa ligação entre os 
mortos e os vivos e que, de acordo com um prémio 
que lhe foi atribuído pela Association of Burial Au-
thorities, de Londres, torna estes lugares “atractivos 
e participativos na vida social das cidades”. “Tra-
tava-se de um projecto que deveria ter merecido a 
maior atenção por parte das entidades competentes, 
mas que, infelizmente, não foi executado, apesar de 
ter ganho um prémio internacional”, realça.
 

HOMENAGEM AO IRMÃO

Noutra perspectiva e ainda marcada pela morte 
súbita do irmão, médico no Algarve, Maria Eugé-
nia Ascensão reconhece que este trabalho fotográ-
fico não foi fácil. “Nunca tinha fotografado num 
cemitério, mas foi uma experiência enriquecedora. 
Apesar de vivermos na cidade do Porto, a maior 
parte das pessoas não conhece estes cemitérios que 
são museus ao ar livre, porque são muito ricos em 
escultura, em vitrais e em azulejo. Eu até era ca-
paz de chamar a este trabalho a «Metamorfose da 
Saudade», porque tudo o que está nestes lugares 
lembra as pessoas que já partiram”, descreve. E é 
por isso que a ginecologista/obstetra dedica a ex-
posição a Francisco Xavier Ascensão: “Estou no 
local ideal [Casa do Médico] para lhe prestar uma 
homenagem. Ele sempre foi um médico excepcio-
nal, muito amigo dos doentes e, por isso, não deve 
ser esquecido”.
Apesar da “nostalgia e da saudade” que sentia 
quando regressava a casa, depois de uma tarde pas-
sada num dos cemitérios a fotografar, Maria Eugé-
nia Ascensão acredita que a experiência acabou por 
“ajudar a superar a dor”. “Talvez eu tivesse aceite 
o desafio da Drª Maria Isabel Varela exactamente 
porque a dor de ter perdido o meu irmão ainda 
era muito recente e sentia uma lacuna na forma 
como lidar com a morte. Penso que esta experiên-
cia me ajudou a superar essa dor”, reconhece. Por 
isso, enquanto percorria os cemitérios do Prado do 
Repouso e de Agramonte, Maria Eugénia Ascen-
são abstraía-se de sentimentos. “Era um trabalho 
fotográfico que estava a fazer e que queria fazer da 
forma o mais profissional possível”, argumenta.
«Lugares de Encontro» esteve patente até 25 de 
Abril e explicou que “não é a morte no acto de mor-
rer que está em causa, mas como lidam os vivos 
com a ausência daqueles que morreram”. n
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“Mais do que uma forma de ampliar a nossa percep-
ção, a arte de Teresa Vasconcelos transporta-nos a 
mundos imaginários e impele-nos a meditar sobre 
a transcendência da condição humana, num exer-
cício de contemplação que é também uma forma de 
conexão com o divino”. Foi assim que Rui Martins, 
um dos admiradores do trabalho da artista, apre-
sentou a exposição «Congresso Cósmico», inaugu-
rada no dia 16 de Abril na Casa do Médico. 
Com um trabalho actual e inspirado “nas mudan-
ças que a sociedade enfrenta”, a obra de Teresa 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA, 
ENTRE 16 E 27 DE ABRIL 
NA CASA DO MÉDICO

«CONGRESSO 
CÓSMICO» DE TERESA 
VASCONCELOS

A ARTISTA TERESA VASCONCELOS ESTÁ RE-

PRESENTADA EM VÁRIAS COLECÇÕES PÚBLI-

CAS E PARTICULARES EM PORTUGAL E NO 

ESTRANGEIRO. COM A EXPOSIÇÃO «CON-

GRESSO CÓSMICO» APRESENTOU-SE, PELA 

PRIMEIRA VEZ, NA CASA DO MÉDICO. UMA 

MOSTRA QUE REU-

NIU CERCA DE 50 

QUADROS, ONDE A 

PINTORA SE INSPI-

ROU NA MUDANÇA 

QUE A SOCIEDADE 

ACTUAL ASSISTE.

Vasconcelos retrata, sobretudo, planetas e cor-
pos humanos, fazendo lembrar a era que estamos 
a viver. “No fundo, estes quadros representam as 
alterações que vamos sentir nos próximos anos”, 
explicou a artista, secundada por Rui Martins: “As 
suas telas, em toda a sua genuidade, num misto de 
ingenuidade aliada a uma grande energia interior, 
através de uma forte espiritualidade, mais do que 
constituírem um elo de unidade com a Humani-
dade, transmitem uma perspectiva cósmica. São 
um tempo para nos concentramos num futuro feliz. 
Um momento para simplificarmos a nossa vida”. 
Por outro lado, acrescentou, “nos seus nus, de uma 
sensibilidade e vida que nos deleita os sentidos, nos 
sensibiliza e atrai, os corpos surgem-nos esplêndi-
dos que quase conseguimos escutar o momento. 
Nas paisagens, o desfrutar de alguns momentos 
únicos de paz e harmonia, tranquilidade e carinho”.
Teresa Vasconcelos nasceu em Espinho em 1954, 
tendo concluído os cursos de pintura, cerâmica e 
escultura na Escola de Artes Decorativas Soares dos 
Reis, no Porto. O seu campo preferido é a pintura e 
a cerâmica, onde formou um estilo próprio. Depois 
de ter participado em diversas exposições colecti-
vas, os últimos anos têm-se pautado pela promoção 
de mostras individuais, tendo passado pela Casa 
de Cultura de Paranhos, pelo Posto de Turismo da 
Póvoa de Varzim, ou pelo Clube dos Lions do Porto. 
Na exposição «Congresso Cósmico» que esteve pa-
tente na Casa do Médico até ao dia 27 de Abril, 
Teresa Vasconcelos confessou o orgulho em mostrar 
os seus trabalhos neste local. “Sinto-me muito lison-
jeada pela oportunidade, pois era um sonho que 
tinha”, realçou, dando conta que os 46 trabalhos 
expostos foram preparados especialmente para esta 
mostra. n

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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VOCAÇÃO MÉDICA

Ser médico é tratar a doença
Observar, examinar, falar com o doente
Não é fácil como se pensa
Mas descobre-se o médico consciente. 

Vai ajudá-lo com a ciência 
E com o carinho do coração 
Mas é preciso paciência 
Para a consulta não ser em vão.

Tem de haver certa compostura 
E até uma certa réplica
Para valer à amargura

De quem se tornar céptica
E a ajuda sempre perdura
Por isso quis ser médica. 

Dezembro de 2008

MÉDICO DA CAIXA

Está na hora, senhor doutor,
De vir a correr para o Posto.
Não chegue tarde, por favor,
Não lhes dê esse desgosto.

Em duas horas apenas
Verá trinta e tal doentes
As queixas são às dezenas
Os males pouco frequentes.

Uns querem ver a tensão
Outros vêm pela baixa
Mas que grande confusão
É ser médico da Caixa!…

Se um dia se arrepender 
E quiser mudar de vida
Nunca mais volte a esquecer
A medicina devida. 

29 de Março de 1973

URGÊNCIA MÉDICA

Ser médico de urgência, 
Ainda tem que se lhe diga.
Preciso é tal paciência
Pois o dever assim obriga.

Uns vêm com sofrimento 
Muitos outros vêm por vir.
E sente-se a cada momento
O que é trabalho e servir.

Se houver ocasião
De sentir que é capaz
Oiça a minha opinião: 

Pare e viva em paz
Dê asas ao coração
O que tem a fazer, faz… 

Maio de 2008

PORQUÊ CHAMAR AOS MÉDICOS, 
TRABALHADORES DA MEDICINA?

Nesta hora actual, em que se fala tanto 
na fraternidade, da protecção aos mais 
desvalidos, quem mais que os doentes, 
deve ser ajudado, atendido, e quem mais 
que o médico está apto a valer-lhe e a 
prestar-lhe auxílio, de várias maneiras?
Desde o princípio da civilização, através 
de todos os tempos e climas políticos, o 
médico é um Ser Humano, que leva uma 
vida de esforços quase sobre-humanos, 
trabalhando quase todo o dia, renunciando 
ao seu bem-estar, ao seu descanso, ao 
convívio familiar, numa dádiva contínua de 
si mesmo, em benefício dos outros.
Qual o profissional que se sacrifica tanto 
pela humanidade?
Qual o profissional que é mais útil?
O médico é obrigado a vencer o cansaço, 
manter uma disposição inalterável, 
uma boa aparência, a ter uma conduta 
irrepreensível e para isso, vive em constante 
domínio de si mesmo, esquecendo-se de si 
para valer os outros.
Ser médico não é ser trabalhador da 
medicina, como Bethoveen e Bach não 
foram trabalhadores da música e mais 
ainda, porque trabalha com material 
humano.
Ser médico é uma vocação, é uma renúncia 
contínua de si mesmo, consagrando a sua 
vida à saúde e bem-estar dos outros.
Não deixeis que vos façam trabalhadores 
da medicina, automatizados, em que 
os doentes passam por ser peças duma 
máquina, sem reacções humanas.
Na hora actual do nosso país, em que se 
fala tanto no S.N.S. em que se grita por 
todo o lado que o médico é a parte de 
menor importância nesse mesmo S.N.S., 
vós, que sois médicos por vocação, por 
convicção, vós que amais e ajudais o ser 
humano, juntai-vos fraternalmente, numa 
leal união, para o bem dos doentes que 
servis.
Não deixeis que vos façam mercenários da 
medicina, que vos diminuam.
Não alimenteis mais o ódio que se vota à 
classe médica, porque por ser artigo de 
primeira necessidade e de alta qualidade, 
incomoda aqueles que pouco valem e ainda 
menos trabalham.

1977

Maria Silvina Pinto Ribeiro 

Exmo. Snr. Presidente da Ordem dos Médicos

Ao rebuscar nos meus papéis antigos encontrei estes versos de minha mulher que julgo serem próprios 
para publicar no «Boletim Mensal» que apreciamos, também porque julgo serem apropriados ao “Estado 
da Saúde em Portugal”. 
Somos médicos do “Passado”, temos 87 e 84 anos de idade e ainda trabalhamos a favor dos doentes. 
Com os melhores cumprimentos, atentamente

António Alves da Silva Pimenta
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MARTIM AFONSO DE REDONDO É JOSÉ EDU-

ARDO GUIMARÃES. O AUTOR DE “ANTES E 

DEPOIS DO CAIS DE SEIXAS” E O MÉDICO QUE 

LHE DEU CORPO, ALMA E VIDA PRÓPRIA E 

A PERPETUOU EM POESIA. O EX-DIRECTOR 

DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO PUBLICOU OS 

ESCRITOS COM O SEU NOME LITERÁRIO E ES-

COLHEU A AULA MAGNA DA FMUP PARA OS 

APRESENTAR AO SEU CÍRCULO DE AFECTOS.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

APRESENTAÇÃO DA OBRA 
“ANTES E DEPOIS DO CAIS DE 
SEIXAS”, DE MARTIM AFONSO 
DE REDONDO, NOME 
LITERÁRIO DE JOSÉ EDUARDO 
GUIMARÃES

A POESIA DE UM 
HOMEM DE AFECTOS

José Eduardo Guimarães reuniu centenas de amigos 
e familiares na Aula Magna da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto (FMUP) para apre-
sentar a sua primeira obra poética, “Antes e Depois 
do Cais de Seixas”, sob o nome literário de Martim 
Afonso de Redondo. 
A escolha do local para o lançamento do livro foi, 
desde logo, simbólica, uma vez que o médico ma-
tosinhense é professor catedrático da instituição 
e foi director clínico do Hospital de São João. O 
presidente do Conselho de Administração, António 
Ferreira, agradeceu a escolha do autor e mostrou-se 
um convicto defensor da vertente cultural do hos-
pital. “Este edifício é mais do que um conjunto de 
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mundo, do tempo e da vida”, con-
siderou, para enaltecer de seguida 
um livro que “nasceu por inteiro do 
lado dos afectos”.

“SOU UM HOMEM 
DE AFECTOS, COMO 
O JOSÉ EDUARDO.
A AMIZADE É O 
LUGAR DA TERRA 
ONDE MAIS GOSTO 
DE VIVER” 
MIGUEL VEIGA

A Miguel Veiga, reputado jurista da cidade do Porto, 
homem da política, mas também um cultor con-
fesso de poesia, pertenceu a intervenção mais longa 
e erudita da tarde. “As palavras”, começou por dizer, 
“tinham o rosto da amizade no meu tempo. Nesse 
aspecto, sou como o José Eduardo, um homem de 
afectos. A Amizade é o lugar da terra onde mais 
gosto de viver”, acrescentou. 
Por amizade, como confessou, e pela “fidelidade 
laica à poesia”, Miguel Veiga aceitou apresentar a 
obra do seu amigo pessoal. Definiu-a como “uma 
insinuação de romance de si próprio”, ou uma es-
pécie de “autobiografia das consolações”, convo-
cada por “um, poeta singular, evadido de condições 

paredes e de unidades especializadas. É um espaço 
com cultura própria e com uma história. É um local 
de vida” observou o gestor. Numa clara alusão à 
conjuntura política actual, António Ferreira susten-
tou que no Hospital de São João “constrangimento 
algum impedirá manifestações culturais” como a 
que aconteceu no passado dia 1 de Fevereiro. 
A posição do administrador corroborou as seguin-
tes, numa celebração uníssona do poder que a li-
teratura, em geral, e a poesia, em particular, de-
vem ocupar num contexto conturbado do ponto de 
vista social e económico. Paula Marinho, editora da 
obra, deixou uma crítica implícita aos colegas que 
se recusam a editar poesia. “A poesia está acima do 



JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES

“TIVE SEMPRE ALGUMA 
RELUTÂNCIA EM PUBLICAR”

Que significado teve para o Dr. José Edu-
ardo, poeta, esta manifestação?
Não são coisas que se possam expressar em 
palavras. O que apresentei aqui foram pala-
vras que escrevi há muito tempo e que, por 
diversas razões só foram publicadas agora. 
Obviamente que as coisas que ouvi hoje me 
tocaram muito, foram excessivas nalguns ca-
sos, mas tocaram-me muito.  

Porque é que Martim Afonso de Redondo 
esteve escondido tantos anos?
Tive sempre alguma relutância em publicar. 
Escrevi muitas coisas ao longo da minha vida, 
inclusivamente tenho um romance prestes a 
ser concluído e que gostaria de publicar ainda 
este ano, mas nunca me tinha dado ao traba-
lho de publicar. Senti agora essa necessidade.

O que representa este Cais de Seixas?
O título é explicado nos primeiros versos do 
livro. São textos que escrevi na minha juven-
tude, depois estive muitos anos sem escrever 
poesia e cruzei dois mundos, o da juventude e 
o da idade adulta. Escolhi para virar a página 
o Cais de Seixas, só como algo simbólico. 

É o seu ponto de partida e de chegada?
É um marco simbólico, como podia ser outro 
lugar qualquer da minha vida. 

Que lugar ocupou a escrita num vida in-
tensa de trabalho?
Infelizmente não ocupou o lugar que devia. A 
pessoa distraída pelas suas obrigações, pela 
sua carreira acaba por não ter tempo. Hoje 
escrevo muito mais e é uma coisa que me dá 
imensa satisfação.

literárias”. Numa for-
mulação curiosa, Mi-
guel Veiga caracterizou 
Martim Afonso de Re-
dondo como um poeta 
“clássico e de primeira 
classe, mesmo quando 
se confessa um trans-
gressor”. “Lasciva-
mente compraz-me em 
pecar”, citou.
Miguel Veiga discor-
reu sobre alguns dos 
versos que mais o 
marcaram na leitura 

da obra poética e não evitou um discurso emo-
cional, de proximidade afectiva à poesia. “Não sei 
se está antes ou depois da literatura, sei que ela 
não se explica, ela implica-se, como diria a eterna 
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Sophia: “sei por experiência 
própria que a poesia se foi tor-
nando tão importante para a 
vida como o pão para a boca”. 
Veiga concluiu com o retrato 
de uma obra poética de “mes-
tria reflexiva, atravessada por 
uma cativante sensualidade”, 
identificando-se com a neces-
sidade de Martim Afonso de 

Redondo em viver de forma apaixonada: “para mim 
quem não gosta demais, não gosta bastante”.
Coube ao autor a intervenção final e mais aguar-
dada da apresentação. José Eduardo Guimarães 
confessou-se “desvanecido” com a manifestação de 
amizade prestada. “Logo me ocorreu que não podia 
ser noutro local que não aqui. Vivi mais horas neste 
espaço que na minha própria casa. Há uma relação 
carnal com este meu domus”, sublinhou o médico 
e autor. 
José Eduardo Guimarães citou Ortega e Gasset para 
recordar que “o homem é ele e a sua circunstância”. 
No seu caso, sustentou, “um núcleo confesso da 
minha existência” e explicou, de forma tão cari-
cata quanto imprevisível a origem do pseudónimo: 
“Martim Afonso de Redondo foi o nome que escolhi 
para um concurso de poesia juvenil onde não podí-
amos concorrer com o nome pessoal. Tinha 16 anos 
e não mais o alterei”. n

“VIVI MAIS HORAS NESTE 
ESPAÇO QUE NA MINHA 
PRÓPRIA CASA. HÁ UMA 
RELAÇÃO CARNAL COM 
ESTE MEU DOMUS”
JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES



A história recente do 
Maria Pia e o seu enqua-
dramento no projecto do 
Centro Materno Infantil 
dominaram as interven-
ções na apresentação da 
obra de José Manuel Pa-
vão. O presidente da Sec-
ção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, Mi-
guel Guimarães, recordou 
“o exemplo da excelência 
em pediatria no Porto e 
na Região Norte” que o 
hospital representou e 

elogiou a associação que o autor de “Uma História 
de Moira Encantada” promoveu entre o Maria Pia e 
o projecto “Joãozinho”, de suporte à construção da 
ala pediátrica do Hospital de São João (ver caixa).

UMA 
HISTÓRIA DE 
ENCANTOS E 
DESENCANTOS

AS MEMÓRIAS DE 16 ANOS DE 

TRABALHO COMO DIRECTOR 

DO HOSPITAL MARIA PIA FO-

RAM O PONTO DE PARTIDA 

PARA JOSÉ MANUEL PAVÃO 

PUBLICAR UMA REFLEXÃO 

HISTÓRICA SOBRE A SECU-

LAR INSTITUIÇÃO PEDIÁTRICA 

PORTUENSE. “UMA HISTÓRIA 

DE MOIRA ENCANTADA” É O 

PRODUTO DESSE TRABALHO. 

A APRESENTAÇÃO DA OBRA 

DECORREU NA FACULDADE 

DE MEDICINA DA UNIVERSI-

DADE DO PORTO E ASSOCIOU-SE AO PRO-

JECTO “UMA CASA PARA O JOÃOZINHO”. 
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AS MEMÓRIAS DO HOSPITAL 
MARIA PIA POR QUEM MELHOR 
O CONHECE: “UMA HISTÓRIA DE 
MOIRA ENCANTADA”, DE JOSÉ 
MANUEL PAVÃO

Texto Nelson Soares  Vitor Silva
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O reputado economista e ex-ministro das Finanças, 
Miguel Cadilhe, foi o convidado para a apresen-
tação do livro e justificou a sua presença por duas 
razões: “a primeira é a amizade ao Dr. José Manuel 
Pavão; a segunda é o carinho para com o Hospital 
Maria Pia. Ao ver a situação actual, constatamos 
que ficou alguma coisa por fazer”.

RELATOS 
DE GRATIDÃO 
VS. RELATOS 
MAGOADOS
Na opinião do convidado, “Uma 
História de Moira Encantada” con-
tém “algo raro” em obras de carác-
ter pessoal que é o facto de “dar o 
nome às coisas”. “Refere as figuras 
que mais o impressionaram ao longo 
da história e revela tratar-se de uma 
obra com profundo conhecimento 
de causa”, sustentou. Para Manuel 
Cadilhe a objectividade dos relatos 
revela duas faces da mesma moeda. 
Por um lado “os relatos de gratidão e 
uma homenagem distintíssima dos 
fundadores aos auxiliares”. Por ou-
tro, “um retrato magoado”, de “uma 
decepção exausta de quem percebe 
que nada mais há a fazer” referiu o 
economista. Cadilhe acentuou a sua 
reflexão, afirmando que a narrativa 
de José Manuel Pavão “rasga com 
a surdez da cidade, com algumas 
cumplicidades e complacências de 
quem andou por aí ao longo de um 
quarto de século a desrespeitar a ve-
neranda memória do Maria Pia”. 
Prosseguindo num registo mais in-
cisivo, Miguel Cadilhe sublinha a 
frontalidade do autor ao imputar 
responsabilidades pela progressiva 
extinção do Maria Pia a “duas espé-
cies de interpelados: os tecnocratas, 
que não escutam ninguém, e os po-
líticos deslumbrados com o caminho 

que andam a fazer”. O convidado colocou, ele pró-
prio, o dedo em riste ao Centro Hospitalar do Porto, 
como responsável pela “demolição institucional do 
Maria Pia”, e ao Centro Materno Infantil do Norte 
(CMIN), sobre o qual se interroga se “ainda terá jus-
tificação após 25 anos de avanços e recuos”. Cadilhe 
concluiu associando ao CMIN a expressão “Moira 



“ACREDITO QUE 
ESTA OBRA SEJA 
SUSTENTÁVEL 
COM DINHEIRO DA  
SOCIEDADE CIVIL”

“Uma Casa para o Joãozinho” 
foi o canal construído pela 
administração do Hospital São 
João para apoiar a construção 
da nova ala pediátrica do 
hospital. O presidente do 
Conselho de Administração, 
António Ferreira, deu conta à 
Nortemédico do sucesso da iniciativa.

Em que fase estamos na construção da nova 
ala pediátrica do Hospital?
Já construímos a nova urgência e a nova ala 
de cuidados intensivos pediátricos. Acabamos 
de adjudicar a empreitada para as instalações 
provisórias e esperamos que nos próximos 
dois meses todas as crianças possam ser lá co-
locadas. Posto isso, estaremos em condições 
de avançar com a obra e espero bem que no 
próximo meio ano possamos lançar a primeira 
pedra. 

O projecto Joãozinho está a dar o contributo 
desejado pela administração? 
Avançamos com este projecto com a consci-
ência de que seria uma forma inovadora de 
angariar dinheiro para uma obra que é pú-
blica. Acredito que haja quem desconfie de 
que se possa criar algo público com fundos da 
sociedade civil. Tomamos opções que podem 
ser mais polémicas, reconheço isso; assumi-
mos posições que podem suscitar outra visão, 
assumo isso; mas as pessoas têm de perceber 
que tudo isto tem sido feito sem recorrer a um 
cêntimo que seja de dinheiro público. Vamos 
lançar mais projectos que vão ser polémicos, 

O “JOÃOZINHO”
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Encantada”, da autoria de Agustina Bessa Luís, uma 
das grandes beneméritas do Maria Pia, por se tratar 
de uma história “encantada, mas mal fadada por 
natureza”.
José Manuel Pavão prometeu ser breve na apresen-
tação do seu próprio livro e cumpriu. Começou por 
explicar a associação ao projecto “Joãozinho”: “foi 
uma decisão ponderada, pela qual pretendi dar um 
sinal público de solidariedade e, como diz o povo, 
lançar mais uma acha para esta causa”. O autor jus-
tificou a escrita do livro por se “tratar de um dever 
cívico pessoal”, dado ter sido director do Maria Pia 
entre 1988 e 2004, e mostrou-se desiludido com 

o destino dado à instituição. “Gostava de perceber 
o que foi feito para preservar aquele património 
histórico, todo o espólio que pertencia ao hospital. 
Foi uma obra notável e discreta de uma irmandade 
religiosa e não tenhamos nenhum complexo em 
recordá-lo”. José Manuel Pavão definiu “Uma His-
tória de Moira Encantada” como “uma sementeira”, 
que poderá “contribuir para um registo histórico de 
uma instituição que serviu a comunidade de forma 
brilhante”. n

mas, passe a expressão, estou disponível 
para levar mais porrada. Acredito firme-
mente que a obra será sustentável e sere-
mos capazes de entregar a um hospital pú-
blico instalações construídas com dinheiro 
da sociedade civil. 

O que é que o Hospital de São João ganha 
em termos clínicos com este novo equi-
pamento?
Em primeiro lugar, atender condignamente 
as crianças e os jovens que vêm ao Hos-
pital, coisa que hoje em dia um Hospital 
público como o São João não faz e tinha 
obrigação de fazer.  Em segundo lugar, va-
mos poder dispor na mesma área de todos 
os apoios que as crianças e jovens necessi-
tam em termos clínicos e tecnológicos. Esse 
é um ganho objectivo, o outro é o facto 
de a estrutura pediátrica estar configurada 
para responder aos seus destinatários: a 
criança e a sua família. Há a possibilidade 
de um pai, por exemplo, acompanhar o 
filho durante a noite e no dia seguinte to-
mar um banho e ir para o seu emprego. 
Finalmente o outro ganho é podermos in-
tegrar o mundo da formação académica no 
cuidado hospitalar.



Não foram os primeiros elogios 
à forma de escrita de Francisco 
José Pereira Alves. Na sessão 
de apresentação de «Alma de 
Cão», o terceiro livro do escri-
tor-médico, que decorreu no 
dia 17 de Fevereiro no Centro 
de Cultura e Congressos, o rei-
tor da Universidade Fernando 
Pessoa, Salvato Trigo, confir-
mou o porquê do sucesso das 
obras do autor. O segredo está 
na forma de escrita, com flui-
dez narrativa, que faz com que 
o leitor entre rapidamente no 
mundo ficcionário do escritor. 
Neste caso, que faça questão 
de entrar em «Alma de Cão» 
e que, como salientou Salvato 
Trigo, se aperceba, através do 
desenvolvimento da história, 
das experiências vividas por 
Francisco José Pereira Alves 
no mundo «real». “São evi-
dentes, neste livro, as rotinas 
da vida hospitalar. Houve 
uma atenção especial à rela-
ção médico/doente, embora 
não tenha explorado a relação 
médico/enfermeiro”, ironizou 
Salvato Trigo.
Considerando que «Alma de 
Cão» é um “prazer da escrita”, 
o reitor da Universidade Fer-
nando Pessoa lembrou o con-
ceito socrático da frase «vida 
de cão», enquanto “vida calma 
e sem preocupações”. Ao longo 
dos tempos, o seu significado 
foi sofrendo alterações e, hoje, 
assume uma interpretação pe-
jorativa. Mas é exactamente 
essa alma de cão que, segundo 
Salvato Trigo, assume o esta-

tuto de cínico e acaba por ter “uma função central 
na economia da narrativa”. O cão, Jerónimo, acabou 
de receber tratamento de excepção no hospital onde 
os restantes três protagonistas da história dão en-
trada, depois de um acidente de viação na Rotunda 
dos Produtos Estrela. Será também o cão que dará 
às três personagens – José Sousa e Paiva Sarmento 
de Carvalho, antigo juiz, Joaquim, motorista de 
camião, e Júlio, bancário –, uma razão para ficar 
na “calma paisagem rural”, depois de terem fugido 
do “bulício citadino”. Terá sido, sem dúvida, um 
cão “mais humano do que algumas pessoas que 
conhecemos”, evidenciou, por seu turno, Maria João 
Lourenço, da Oficina do Livro, editora responsável 
pelo lançamento do livro.
Um acidente, três homens, um cão e a mesma von-
tade de mudar de vida... O resto da história, caberá 
aos leitores descobrir. n

«ALMA DE CÃO», 
NOVO LIVRO DE 
FRANCISCO JOSÉ 
PEREIRA ALVES

O MAIS RECENTE LIVRO DE FRANCISCO JOSÉ 

PEREIRA ALVES, «ALMA DE CÃO», FOI APRE-

SENTADO NA CASA DO MÉDICO. O REITOR 

DA UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA, SAL-

VATO TRIGO, ELOGIOU A ESCRITA, EVIDEN-

CIOU A LIGAÇÃO DO AUTOR À MEDICINA 

E DEIXOU ALGUMAS PROVOCAÇÕES. NO 

FINAL, FICOU A CERTEZA QUE «ALMA DE 

CÃO» “É UM PRAZER DA ESCRITA”.

OBRA APRESENTADA POR 
SALVATO TRIGO

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

54 CULTURA



55

Segundo Picasso, “a 
fotografia chegou na 
hora certa para liberar 
a pintura de qualquer 
literatura, anedota e 
arte do tema”. Etimo-
logicamente, de acordo 
com a wikipédia, a pa-
lavra fotografia vem do 
grego φως [fós] (“luz”), 
e γραφις [grafis] (“es-
tilo”, “pincel”) ou γραφη 
[grafê], e significa “de-
senhar com luz e con-
traste”. Uma forma de 
expressão que, hoje, é tão 

trivial quanto o pegarmos no nosso telemóvel e fa-
zermos disparar a câmara. Nem tudo será, com cer-
teza, formas de arte, como aquelas que se esperam 
na III Artefotográfica que vai decorrer no Centro de 
Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM), a partir do pró-
ximo dia 7 de Junho. 
Depois do sucesso alcançado, António Paes Car-
doso, um dos mentores e organizadores desta ini-
ciativa, acredita que os médicos vão continuar a 
participar. “Tivemos uma boa receptividade nas 

TERCEIRA EDIÇÃO 
TAMBÉM CONTEMPLA 
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA 
NO DIA 19 DE MAIO

últimas duas edições e, 
nesse sentido, acredito 
que os médicos vão voltar 
a aderir. Penso, inclusi-
vamente, que a organi-
zação da Artefotográfica 
tem servido de estímulo 

aos colegas, no sentido de se aperfeiçoarem e 
querem ir mais além nesta área”, defendeu. Face a 
este contexto, um dos objectivos da organização 
passa, agora, por difundir, cada vez mais, a mos-
tra junto do público não médico. “Temos tido um 
feedback muito positivo – advoga Paes Cardoso –, 
pelo que achamos importante atingir outro tipo 
de público, divulgando, desta forma, o trabalho 
dos médicos junto de um público não médico”.
A III Artefotográfica irá manter o mesmo modelo 
seguido até agora. Aberta a todos os médicos, a 
única restrição reside na apresentação, no máximo, 
de três fotografias por pessoa. Por outro lado, irá 
manter-se a realização do workshop de fotografia 
que, todos os anos, tem cativado os médicos.  “Um 
dos objectivos da organização desta iniciativa foi 
incentivar o convívio entre colegas que, além de 
partilharem a mesma profissão, partilham o mesmo 
hobby. O workshop de fotografia tem-se revelado 
uma excelente oportunidade para os médicos colo-
carem as suas dúvidas, aprenderem e conviverem”, 
enfatiza o pneumologista Paes Cardoso. Também 
como habitualmente, o workshop de fotografia, que 
se irá realizar no dia 19 de Maio e que tem como li-
mite máximo de inscrição 35 pessoas, será dirigido 
pelo fotógrafo profissional António Pinto, fotojorna-
lista da revista Nortemédico. n

III
EXPOSIÇÃO ARTE
FOTOGRÁFICA
07 – 28 Junho 2011
Centro de Cultura e congressos 

INSCRIÇÕES
DE 09 A 27 DE MAIO
Pelos telefones 225070100, 
935017501 (Carlos Castro 
Lemos), 935040015 (Fátima 
Antão) ou directamente na 
Sede da SRNOM. 

A entrega das obras deverá ser 
efectuada, impreterivelmente, entre 
16 e 31 de Maio.

JUNHO É O MÊS
DA «ARTE FOTOGRÁFICA»

A III ARTEFOTOGRÁFICA É JÁ NO INÍCIO DO PRÓXIMO MÊS DE JULHO. A INICIA-TIVA ESTÁ ABERTA A TODOS OS MÉDICOS, NO MÁXIMO DE TRÊS FOTOGRAFIAS POR PESSOA. DEPOIS DO SUCESSO ALCAN-ÇADO NAS PRIMEIRAS DUAS EDIÇÕES, ANTÓNIO PAES CARDOSO, UM DOS SEUS MENTORES, MOSTRA-SE EXPECTANTE RE-LATIVAMENTE A ESTA MOSTRA E APOSTA NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS MÉDICOS JUNTO DO PÚBLICO EXTERNO. 

Texto Patrícia Gonçalves
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interactivo, didáctico, capaz de percorrer tendên-
cias diferentes dentro da mesma tradição musical”, 
justifica Rui Rodrigues, acreditando que esta pode 
ser uma forma de cativar um maior leque de pes-
soas para este estilo musical.
A julgar pela adesão do público na noite inaugural 
deste ciclo, a aposta está ganha. Como explicou na 
sessão de abertura do concerto Rui Rodrigues, a 
ideia do projecto passa por dar a conhecer ao pú-
blico as diferentes formas deste estilo musical, re-
velando, também, um pouco do trabalho que está a 
ser feito no jazz português. 
Tal como foi referido, o combo “Rhythm And Chan-
ges” marcou o primeiro concerto. Interpretado por 
alunos da Escola de Jazz do Porto – Ricardo Moreira 
(piano), Daniel Gomes (contrabaixo), Daniel Tércio 
(bateria), João Caseiro (guitarra), Luís Castro (voz 
e bombardino) e Tânia Castro (voz) –, o reportório 
escolhido foi baseado no “Rhythm And Changes”, 
uma forma de jazz muito antiga que apareceu a par-
tir do tema “I Got Rhythm”, composta por George 
Gershwin, com letra de Ira Gershwin, em 1930. A 
sua progressão de acordes é a base de muitas outras 
músicas que marcam a história do jazz. “The frim 
fram sauce”, escrita por Redd Evans em 1945, e tor-
nada famosa por Nat King Cole Trio, “Don t́ be that 
way», de Benny Goodman – conhecido como o rei 
do swing e pela sua difusão entre os jovens «bran-
cos» –, ou “Love You Madly”, de Duke Ellington 
– primeiro músico de jazz a entrar para a Academia 
Real de Música de Estocolmo, e honoris causa nas 
mais importantes universidades do mundo -, foram 
algumas das músicas interpretadas durante a noite 

DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E 

JULHO, A CASA DO MÉDICO VAI OFERE-

CER CONCERTOS DE JAZZ. UMA INICIA-

TIVA INÉDITA QUE TEM COMO OBJEC-

TIVO “INFLUENCIAR E ALICIAR CADA VEZ 

MAIS COLEGAS MÉDICOS A ACEDER ÀS 

OPORTUNIDADES CRIADAS PELA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE” NO DOMÍNIO CULTURAL, COMO EXPLICOU 

À NORTEMÉDICO RUI RODRIGUES, DA COMISSÃO CONSULTIVA DE 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER. O CONCERTO INAUGURAL 

– PELO COMBO “RHYTHM AND CHANGES” – DECORREU NO PAS-

SADO DIA 14 DE ABRIL. O PRÓXIMO É JÁ A 13 DE MAIO.

PROGRAMA 
CULTURAL COM 
SEIS CONCERTOS 
ESTENDE-SE ATÉ 
JULHO

CICLO DE JAZZ 
NA CASA DO MÉDICO

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

A noite do passado dia 14 de Abril marcou o ar-
ranque do I Ciclo de Jazz, na Casa do Médico, uma 
iniciativa que junta a Secção Regional do Norte e 
a Escola de Jazz do Porto e que se irá prolongar 
pelos meses de Maio, Junho e Julho. Num ciclo que 
se pretende “interactivo”, como explicou à revista 
Nortemédico o organizador do evento, Rui Rodri-
gues, da Comissão Consultiva de Actividades Cul-
turais e de Lazer da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM), o combo “Rhythm 
And Changes” marcou o arranque deste ciclo. 
Com a duração de aproximadamente uma hora, 
os concertos de jazz são sempre precedidos por 
uma pequena apresentação didáctica, acerca do 
tema que vai ser tocado. ”Queria fazer algo de novo, 
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de 14 de Abril. Melodias que fizeram, 
por diversas vezes, o público aplaudir. 
“É um novo capítulo nas actividades 
culturais da Casa do Médico. O jazz 
é uma das tendências mais importan-
tes deste século e, por isso, faz todo 
o sentido apresentar um programa 
sobre este estilo musical”, congratu-
lou-se Rui Soares da Costa, também 
membro da Comissão Consultiva de 
Actividades Culturais e de Lazer da 
SRNOM e organizador de vários even-
tos musicais.
Sobre este I Ciclo de Jazz, Rui Rodri-
gues deu uma entrevista à «Norte-
médico», na qual fala um pouco mais 
sobre a iniciativa que pretende, assim, 
tornar-se em mais um dos marcos cul-
turais da Casa do Médico.

nortemédico – Como surgiu esta ideia 
de organizar um ciclo de jazz na 
Casa do Médico?
Rui Rodrigues – A ideia de organizar 

este ciclo partiu da vontade de conciliar duas das 
minhas grandes paixões, a Medicina e a Música. 
Neste sentido, pareceu-me que a melhor forma seria 
criar um evento, no qual ambas se pudessem fundir 
e complementar, ou seja, um evento no qual fosse 
exposto muito daquilo que eu próprio sou. A Secção 
Regional Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
tem, nos últimos anos, realizado um trabalho cultu-
ral de qualidade e muito importante, demarcando-
-se e assumindo-se como uma montra da arte e da 
cultura. Têm sido organizados diversos concertos, 
contudo, tem havido uma certa incidência pelo es-
tilo clássico. Pareceu-me, por isso, importante en-
globar no programa musical um estilo diferente, de 
forma a cativar um maior leque de pessoas. Sendo o 
programa organizado por mim, teria de envolver o 
estilo musical que mais me influencia: o jazz.

Quais os critérios para a escolha dos concertos 
que estão agendados?
A escolha dos concertos coincidiu com alguns dos 
pressupostos estabelecidos inicialmente. Queria 

fazer algo de novo, interactivo, 
didáctico, capaz de percorrer 
tendências diferentes dentro da 
mesma tradição musical. O ou-
tro pressuposto era integrar neste 
processo a Escola de Jazz do Porto, 
não só pelo reconhecimento da 
extrema importância que teve e 

continua a ter no crescimento da qualidade de mú-
sica portuguesa, mas também porque eu próprio 
sou aluno da escola. Neste sentido, desenhou-se, 
entre alunos e docentes da Escola de Jazz do Porto, 
um conjunto de concertos temáticos e abrangentes, 
para assim se criar um ciclo de música variada e de 
qualidade.

O facto desta iniciativa se ter iniciado em Abril, 
teve algum objectivo em particular?
Verdadeiramente, o facto do ciclo de Jazz ter início 
em Abril não foi completamente planeado. Quando 
se organiza uma iniciativa tão longa como esta sur-
gem sempre as questões de quando deve começar e 
acabar, ou em que dias da semana devem ser reali-
zados os concertos. Pareceu-me importante evitar 
os primeiros meses do ano, essencialmente pelo 
clima, que por si só poderia afastar alguns possíveis 
espectadores. Era também importante terminar an-
tes de Agosto, período de férias para muitos dos 
colegas médicos. Aliado a estas questões, era ne-
cessário incluir as datas dentro da disponibilidade 
do salão nobre do Centro de Cultura e Congressos.

Quais os objectivos em torno da organização 
desta iniciativa?
Para mim, os principais objectivos são, primeiro, 
criar algo que as pessoas apreciem, e depois, in-
fluenciar e aliciar cada vez mais colegas médicos a 
aceder às oportunidades criadas pela SRNOM.

Quais as expectativas em torno da adesão dos 
médicos aos concertos?
A maior das expectativas é criar algo novo mas que, 
pela qualidade e adesão, se torne duradouro e recor-
rente no programa musical da SRNOM.

O que foi mais difícil na organização deste 
evento?
Eu diria que as dificuldades surgiram, essencial-
mente, pela complexidade de montar um evento 
longo e diverso, que envolve vários intervenientes. 
De qualquer forma, todas essas dificuldades foram 
facilmente ultrapassadas pela abertura e pelo facto 
de estar directamente ligado às duas entidades en-
volvidas, designadamente a SRNOM e a Escola de 
Jazz do Porto. n

Jazz na
Ordem

2011
13 Maio

Sexteto de José Miguel Moreira

20 Maio

Combo “Bennie Golson”

9 Junho

Combo “Jerry Bergonzi”

22 Julho

Combo “Horace Silver”

29 Julho

Combo “Billy Strayhorn”

PrograMa:



UM PAI DE FILME
Antonio Skármeta

Trata-se de uma ad-
mirável história que 
é, simultaneamente, 
uma metáfora sobre 
a inocência e os pas-
sos que o ser humano 
deve dar para alcan-
çar a maturidade. 
Skármeta escreveu 

um texto curto em tamanho, mas extenso em 
profundidade e conteúdo, numa narrativa só-
bria e emocionante. Jacques é um professor pri-
mário cheio de sonhos literários e com o desejo 
de encontrar o amor e descobrir o sexo. A his-
tória desenrola-se numa aldeia remota do Chile, 
com várias personagens quase obcecadas pelo 
desejo de perderem a virgindade. Há mulheres 
atraentes e casadoiras, alunos que querem ir 
para a cama pela primeira vez com uma mulher 
e existe até uma prostituta que gosta de geogra-
fia. Jacques, mais maduro, acaba por resolver os 
problemas sentimentais próprios e os daqueles 
que lhe são próximos.
Antonio Skármeta nasceu no Chile, em 1940. 
Estudou Filosofia e Letras no seu país e em 
Nova Iorque. A partir de 1981 dedicou-se à 
escrita, ao cinema e ao teatro, sendo simulta-
neamente professor convidado de numerosas 
universidades europeias e norte-americanas.
Na Alemanha, em 1985, escreveu “O Carteiro 
e o Poeta”. Em 1994, estreou a segunda versão 
cinematográfica da obra com o título “O Car-
teiro de Pablo Neruda”, no Festival de Veneza. 
O filme dirigido por Michael Radford e protago-
nizado por Massimo Troisi obteve cinco nome-
ações para os Óscares. Como realizador rodou 
vários documentários e longas-metragens, entre 
as quais se destaca “Ardente Paciência”, galardo-
ado nos Festivais de Huelva, Biarritz e Bordéus 
e distinguido com o “Adolf-Grimme-Preis”, na 
Alemanha, e o Prémio Georges Sadoul, para o 
melhor filme estrangeiro, em França.

O LIVRO DE SAN MICHELE
Axel Munthe

É considerada uma 
das mais amadureci-
das e emocionantes 
autobiografias do sé-
culo XX. Relata a vida 
de um médico septu-
agenário e quase cego 
que no retiro de uma 
ilha grega de Capri 

conta as vivências em lugares tão distantes e 
diferentes como Paris, Londres e Roma ou a 
Suécia e a Alemanha.  
Transporta-nos para os impressionantes dias 
que passou nos bairros pobres de Nápoles, 
onde a cólera imperava e as ratazanas en-
furecidas atacavam como cães raivosos, de-
vorando cadáveres. Munthe descreve com a 
mesma sensibilidade tanto ricos como po-
bres, nobres, anónimos ou andrajosos que 
marcaram a sua vida. 
Nascido em Estocolmo a 31 de Outubro de 
1857, Axel Martin Fredrik Munthe faleceu a 
11 de Fevereiro de 1949. Médico psiquiatra e 
escritor sueco, teve em “O Livro de San Mi-
chele”, publicado em 1929, a sua obra mais 
mediática. Munthe também foi conhecido 
pela sua natureza filantrópica e por advogar 
os direitos dos animais.
Estudou Medicina na Universidade de Upp-
sala, em Montpellier e Paris, tendo comple-
tado o doutoramento em 1880. 

Munthe foi forte-
mente impressio-
nado pelo trabalho 
pioneiro sobre neu-
rologia do professor 
Jean-Martin Char-
cot, tendo exercido 
medicina em Paris e 
Roma. Mais tarde foi 
médico da Família 
Real Sueca.

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS

58 CULTURA

AS VINHAS DA IRA
John Steinbeck

“As Vinhas da Ira”, 
de 1939, assim como 
“A Leste do Paraíso”, 
de 1952, são duas 
das maiores refe-
rências literárias de 
sempre. John Ernst 
Steinbeck Jr. nasceu 
a 27 de Fevereiro de 

1902 em Nova Iorque. “As Vinhas da Ira” é 
considerada a sua obra-prima e valeu-lhe 
o Prémio Nobel de Literatura no ano de 
1962. Aborda os efeitos da Grande Depres-
são sobre as famílias de pequenos fazendei-
ros do Oeste americano. Steinbeck narra a 
exploração a que são submetidos os traba-
lhadores itinerantes e sazonais, através da 
história da família Joad, que migra para a 
Califórnia, atraída pela ilusória fartura da 
região. Esta trágica odisseia valeu também 
o prémio Pulitzer e foi levada ao cinema 
por John Ford, em 1940. Com orçamento 
de 750 milhões de dólares, levou sete sema-
nas para ser realizado. Está em sétimo lugar 
entre os filmes mais inspiradores de todos 
os tempos na lista de 2006 do American 
Film Institute.
Steinbeck viu 17 obras suas serem adap-
tadas por Hollywood. Alcançou também 
grande sucesso como escritor para filmes, 
tendo sido indicado em 1944 para o Óscar 
de melhor guião original em “Um Barco e 
Nove Destinos”, de Alfred Hitchcock.



AS ESCOLHAS DE NUNO OLIVEIRA

NUNO GOMES OLIVEIRA É FUNDADOR E DIREC-
TOR DO PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, O PRI-
MEIRO CENTRO AMBIENTAL A ENTRAR EM FUN-
CIONAMENTO NO PAÍS.
NUMA ÁREA DE 35 HECTARES É POSSÍVEL VER 
VÁRIAS ESPÉCIES DE ANIMAIS (ALGUNS JÁ RA-
ROS), VISITAR ANTIGAS QUINTAS OU SOMENTE 
DESFRUTAR DO ESPAÇO VERDE, ENQUADRADO 
COM AS ÁGUAS DO RIO. 
OS 26 ANOS COMO RESPONSÁVEL DO PARQUE 
BIOLÓGICO DE GAIA FAZEM DE NUNO OLIVEI-
RA UMA REFERÊNCIA NA GESTÃO DOS ESPAÇOS 

VERDES. A EXPERIÊNCIA COM O PROJECTO DO 
PARQUE BIOLÓGICO, O PARQUE DE DUNAS DA 
AGUDA, O PARQUE DA LAVANDEIRA E A RESER-
VA NATURAL LOCAL DO ESTUÁRIO DO DOURO 
DÃO UMA PERSPECTIVA DE COMO PODEM OS 
MUNICÍPIOS APOSTAR NA CRIAÇÃO DE ESPA-
ÇOS VERDES, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS NATU-
RAIS E NOS DESAFIOS QUE SE COLOCAM PARA 
A SUA GESTÃO EFICIENTE.

3 DISCOS

ADAGIO EM SOL MENOR 
Tomaso Albinoni

Tomaso Gio-
vanni Albi-
noni nasceu 
em Veneza, a 
8 de Junho de 
1671, tendo 
falecido a 17 
de Janeiro de 
1751. Compôs 

cerca de 80 óperas. Infelizmente, perto de 70 
dessas partituras foram destruídas durante 
o bombardeamento de Dresden, durante a II 
Guerra Mundial. Sabe-se que em 1720 as suas 
óperas eram frequentemente representadas fora 
da Itália, principalmente em Munique. Das 30 
cantatas só “Amsterdam”, publicada em 1701, 
chegou à nossa época. Da obra instrumental, 
que havia sido impressa, destacam-se os con-
certos para oboé.
O famoso “Adágio de Albinoni”, em sol menor 
para violino, cordas e órgão, instrumento que 
tornou Albinoni conhecido do grande público, 
aparentemente não foi escrito por ele. Trata-se 
de uma “reconstrução” de 1945, feita por Remo 
Giazotto, musicólogo e autor de uma biografia 
do compositor. Pouco depois da II Guerra, Gia-
zotto alegou ter recebido da Biblioteca Estadual 
da Saxónia, em Dresden, um fragmento ma-
nuscrito, que fora encontrado entre as ruínas 
do prédio, e que, segundo o musicólogo, seria 
parte do movimento adágio de uma “sonata 
da chiesa”, composta por Albinoni por volta de 
1708. Seja como for, Albinoni mostrou possuir 
um talento melódico e estilo pessoal muito 
popular na época, à semelhança de Arcangelo 
Corelli e Antonio Vivaldi. Era filho de um rico 
fabricante de papel, não pensava em seguir a 
carreira artística e muito menos em ganhar di-
nheiro com ela. Recusou-se a gerir a herança do 
pai e dedicou-se a compor para violino, sendo 
um dos primeiros compositores a escrever con-
certos para violino a solo. Estreou-se em Muni-
que, em 1722, com muito sucesso.
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MOONLIGHT SERENADE 
Glenn Miller

O som do trom-
bone de Miller, 
facilmente re-
conhecível e 
muito copiado, 
baseava-se em 
princípios mu-
s ica i s  muito 
simples, como 

foram todos os seus grandes sucessos, in-
cluindo a sua própria composição, “Moon-
light Serenade”. Uma obra que levou a sua 
orquestra a figurar no Grammy Hall of Fame, 
em 1991.
“Moonlight Serenade” é um dos maiores clás-
sicos populares norte-americanos. As letras 
foram mais tarde incluídas por Mitchell Pa-
rish. Inicialmente baptizada como “Now I 
Lay Me Down To Weep”, a música foi gra-
vada em Abril de 1939 e colocada no lado B 
do disco. Mas o arranjo instrumental foi um 
fenómeno tão grande que se tornou na sua 
assinatura. Chegou ao “Top Ten” da tabela 
discográfica desse mesmo ano e ao terceiro 
lugar na tabela “Billboard”, onde ficou por 
15 anos.
Trombonista profissional na banda de Ben 
Pollack, desde 1926, Miller já era um reco-
nhecido músico independente de Nova Ior-
que quatro anos mais tarde. Depois, trans-
formou-se num organizador de orquestras 
ligeiras, sobretudo dos irmãos Dorsey, ini-
ciada em 1934, e de Ray Noble, organizada 
em 1935. Nos finais de 1939, Miller era já um 
famoso director de orquestra ligeira. Ingres-
sou como capitão no exército americano du-
rante a II Guerra Mundial, sendo promovido 
mais tarde a major e a director da banda da 
força aérea do exército dos Estados Unidos, 
na Europa. Ao voar de Inglaterra para Paris 
desapareceu misteriosamente, sem que os 
corpos e os destroços dos ocupantes do avião 
fossem descobertos.

25 ANOS
Maria Bethânia
 

Em 1990, Maria 
Bethânia come-
morou 25 anos 
de carreira com o 
álbum “25 Anos”, 
com um reper-
tório essencial-
mente brasileiro 
e a evocar diver-

sas culturas do país. Duas das músicas foram 
imortalizadas nas novelas rurais “Pantanal” e 
“A história de Ana Raio e Zé Trovão”, respec-
tivamente, ambas exibidas pela extinta Rede 
Manchete.
Neste trabalho, Bethânia misturou canções 
consagradas com outras pouco conhecidas. 
O disco contou com a participação especial 
de vários cantores e músicos, entre os quais 
Gal Costa, Alcione, João Gilberto, Egberto 
Gismonti, Nina Simone, Fátima Guedes, Her-
meto Paschoal, Nair de Cândia, Armando 
Marçal, Álvaro Millet e Jurim Moreira, com o 
contributo ainda da orquestra de cordas e ba-
teria do Grémio Recreativo Escola de Samba 
Estação Primeira de Mangueira. A música 
“Palavra” faz no final uma citação à famosa 
canção de Chico Buarque “Apesar de Você”.
Maria Bethânia é considerada um dos maio-
res intérpretes da música brasileira, ao lado 
do irmão, Caetano Veloso. Conta mais de 26 
milhões de discos vendidos. Foi a primeira 
cantora brasileira a vender mais de um mi-
lhão de cópias de um único disco, “Álibi” 
em 1978, que contou com as participações 

especiais da sam-
bista Alcione e Gal 
Costa nas músicas 
“O meu Amor” e 
“Sonho Meu”, su-
cesso que se repe-
tiu nos dois álbuns 
seguintes: “Mel” e 
“Talismã”. n

Texto Rui Martins
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MÉDICOS FILATELISTAS

CONHECER A HISTÓRIA ATRAVÉS DOS SELOS, 

APRECIAR A SUA EVOLUÇÃO OU SATISFAZER 

A MERA CURIOSIDADE DE COLECCIONA-

DOR. AS MOTIVAÇÕES DE QUEM SE DEDICA 

À FILATELIA SÃO DIVERSAS E CONVERGEM 

NUMA VONTADE COMUM: SABER MAIS. 

MANUEL PORTOCARRERO E MANUEL LIMA 

TORRES PARTILHAM ESTE PRAZER PESSOAL, 

EM PARALELO ÀS DEDICADAS CARREIRAS 

DE AMBOS NA MEDICINA. À NORTEMÉDICO 

MOSTRARAM AS COLECÇÕES PESSOAIS E 

RECORDARAM O SEU ENVOLVIMENTO COM 

O MUNDO DA FILATELIA. 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

MANUEL PORTOCARREROMANUEL LIMA TORRES

AMIZADE E SABER 
POR CORRESPONDÊNCIA



“Houve um período em que a minha vida era quase 
50% filatelia, 50% medicina”. A confissão bem-hu-
morada de Manuel Portocarrero peca pelo exagero 
de quem se dedicou de forma militante à actividade 
ao longo de mais de 25 anos. “Entre os 28 ou 29 
anos e os 55 anos dediquei-me intensamente. Fins-
-de-semana e férias eram para onde a filatelia me 
levava”, assume o fundador do Clube Nacional de 
Filatelia. 
A ligação do especialista em endocrinologia com 
o mundo dos selos começou em tenra idade, num 
“mundo diferente” em que o imaginário infantil 

estava longe da televisão e dos computadores. “Ti-
nha um tio padre que viveu muito tempo em minha 
casa e era um grande filatelista. Comecei a colec-
cionar com cinco anos e foi ele que me mostrou os 
primeiros selos”, recorda. Um traço comum a outro 
reconhecido médico filatelista portuense, Manuel 
Lima Torres. O antigo cardiologista do Hospital de 

AS ESPECIALIDADES DA 
FILATELIA

Tradicional – A filatelia tradicional baseia-se 
no estudo dos aspectos técnicos de produção 
e identificação dos selos postais. Este estudo 
inclui diversos pontos de análise, desde o pro-
jecto inicial do selo, ao papel, tipo de cola ou 
método de impressão utilizados.

Temática – A filatelia temática é uma forma 
de coleccionar selos postais a partir de um de-
terminado tema e/ou conceito específico. Os 
temas são infindáveis e obedecem exclusiva-
mente ao gosto pessoal do coleccionador. 

Inteiros Postais – Os inteiros postais são ob-
jectos postais que têm um selo fixo, marca 
ou inscrição que indica que um determinado 
valor, referente a um serviço postal, foi pago 
previamente. Os envelopes, bilhetes-postais e 
cartas-bilhete são alguns dos exemplos. 

História postal – A história postal revela o es-
tudo e a evolução do sistema postal. Trata-se 
de uma forma de coleccionar selos ou outro 
tipo de objectos que documentem episódios 
históricos e marcantes dos sistemas postais. 

Aerofilatelia – A aerofilatelia é um tipo de co-
lecção que passa pelo estudo e documentação 
de todos os selos postais e materiais filatélicos 
que envolvem o transporte aéreo. Os objectos 
podem ser de vária ordem, desde que respei-
tem esse critério. 

Literatura filatélica – A literatura filatélica 
passa pela colecção de livros de selos, manu-
ais, monografias, artigos de pesquisa, revistas, 
bibliografias e outras formas de literatura re-
lacionada com a história dos serviços postais.

Filatelia moderna – A filatelia moderna é uma 
classe experimental que permite o coleccio-
nismo do material filatélico emitido no período 
contemporâneo. É uma corrente que rompe 
com o conceito mais tradicional e de “antigui-
dade” da filatelia.
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p O Cardeal-Infante
Estas duas correspondências que abrem a colecção 
de pré-filatelia de Manuel Lima Torres são assina-
das pelo Cardeal e Infante D. Henrique, filho de D. 
Manuel I. Na primeira, datada de 1549, D. Henrique 
assina ainda como membro do clero, no entanto, a 
segunda peça (1579) já é assinada como titular da 
coroa, depois de suceder ao seu irmão D. João III.

CONHECER A 
HISTÓRIA A FUNDO

Os dois médicos reconhecem 
na filatelia uma actividade en-
tusiasmante, mas igualmente 
exigente. “É preciso estudar 
profundamente os temas. Saber 
quando o selo entrou em circu-
lação, quando saiu, porque saiu, 
porque foi editado”, observa Ma-
nuel Portocarrero que assegura 
que “uma colecção demora me-
ses ou anos a ser estruturada”. 
A compra de uma simples peça 
deve ser minimamente pon-
derada. “É como uma pessoa 
que vai comprar um quadro e a 
única opinião que recolheu foi a 
do galerista. Será meio caminho 
andado para trazer um grande 
barrete”, acrescenta Lima Torres. 
A face positiva do fenómeno é 
tudo o que se adquire ao mergu-
lhar em diferentes épocas histó-
ricas e contrastar os principais 
acontecimentos com a impres-
são postal. “É o prazer de encon-
trar as datas, de estudar a fundo 
os temas que estão subjacentes à 
nossa colecção, de a pensarmos 
e estruturarmos”, resume Ma-
nuel Portocarrero que desmiti-
fica por completo os estereótipos 
criados à volta dos filatelistas. 
“Não são pessoas de 80 anos, com óculos muito 
graduados que estão ali a noite toda a ver selos. Essa 
imagem não tem pés nem cabeça, até porque as 
pessoas dessa idade não têm paciência, nem capa-
cidade para a filatelia activa”. Lima Torres assume 
que “quando se começa a conhecer os meandros, 
os detalhes que depois vão despertar um interesse 
crescente, é quase necessária uma licenciatura para 
se considerar um filatelista”.

OS AMIGOS GORDOS E OS 
SELOS QUE AINDA NÃO 
EXISTIAM

A actividade filatélica é segmentada em várias es-
pecialidades. Desde o mero coleccionismo, à espe-
cialização temática, todo o filatelista compõe uma 
ou mais colecções num suporte ou tema específi-
cos. Manuel Portocarrero, por exemplo, construiu 

p Uma casa Portuguesa
Este inteiro postal tipicamente português retrata a 
tradicional “mesa farta” em dias festivos. É uma das 
peças mais notáveis da colecção “Os meus amigos 
gordos”, de Manuel Portocarrero, que alerta para 
os perigos da alimentação desequilibrada e da obe-
sidade. 

São João, hoje aposentado e com mais tempo para 
“se entreter”, considera-se um filatelista “desde os 
seis ou sete anos”, numa altura em “não sabia muito 
bem o que estava a fazer” e limitava-se a seguir o 
hobby do seu pai, também ele coleccionador. Lima 
Torres foi-se “enfarinhando” na actividade, investiu 
com “as primeiras mesadas” e já em adulto tornou-
-se um filatelista convicto que nem nas situações 
mais inusitadas deixava para trás o bichinho do 
coleccionismo. “Em Moçambique, consegui con-
vencer o capitão a ser eu a distribuir o correio, em 
vez do secretário”, recorda com um sorriso rasgado. 



Os médicos oncolo-
gistas pediátricos são 
frequentemente con-
frontados, pelos seus 
colegas, familiares, 
amigos e conhecidos, 
com questões do género: «Vocês têm uma 
vida difícil!», «Como é que aguentam!?», 
«Conseguem dormir sossegados?», «Quando 
os vossos filhos adoecem… pensam logo que 
é cancro, não é!?». Também os familiares dos 
doentes abordam este tema, por vezes logo 
na primeira entrevista. Não pretendo neste li-
vro responder directamente a essas perguntas. 
Mas quero exprimir como vivencio esta reali-
dade: a minha visão, a minha versão, a minha 
paixão, a minha culpa, a minha vaidade, a 
minha tristeza, a minha frustração, a minha 
alegria, a minha dor, a minha esperança. Sei 
– vivencio… – que, para alguns, muito do que 
sinto não é surpresa! Que o mesmo é corrente 
no espírito dos meus colegas de profissão e de 
trabalho! Mas… espero que compartilhem 
comigo as vivencias retratadas neste livro, 
comparando-as com outras mil histórias que 
contamos uns aos outros. Umas animam-nos, 
outras abatem-nos! Para as pessoas que que-
rem saber o que vai na cabeça e no coração 
dos que actuam na primeira linha de luta con-
tra o cancro pediátrico, compus este livro. 
Não é um testemunho! Não é a verdade! Por-
que a minha verdade é a minha fantasia!

Armando Pinto
 

O QUE VAI NA 
CABEÇA E NO 
CORAÇÃO DOS 
QUE ACTUAM NA 
PRIMEIRA LINHA 
DE LUTA CONTRA 
O CANCRO 
PEDIÁTRICO

DIVULGAÇÃO DE LIVRO

63

uma colecção duplamente temática: 
primeiro na sua área de especializa-
ção filatélica, os inteiros postais (ver 
caixa); depois relacionando-a com a 
sua especialidade médica, a endocri-
nologia. Foi neste âmbito que nasceu 
“Os meus amigos gordos”, a colecção 
que já lhe valeu vários prémios inter-
nacionais. Trata-se de uma compila-
ção de selos e de inteiros postais que, 
devidamente conjugados, constroem 
uma espécie de consulta dietética. 
“Decidi manter esta, em primeiro lu-
gar por ser muito apreciada, depois 
porque a obesidade traduz muito da 
minha vida em termos profissionais 
e… porque deu uma trabalheira dos 
diabos”, confessa o médico. 
O cartão-de-visita de António Lima 
Torres tem também por objecto a 
sua especialização filatélica: a histó-
ria postal (ver caixa). Curiosamente 
trata-se de uma colecção pré-filaté-
lica, cujo conceito o próprio médico 
explica: “é assim designada porque 
se refere à época em que os selos 
ainda não existiam”. Ora, a tarefa 
que o cardiologista escolheu nesta 
especialidade foi nada mais nada 
menos que recolher material com-
preendido entre a instituição dos ser-
viços postais em Portugal (1520) e o 
aparecimento do primeiro selo ade-
sivo, em 1853. Uma história de 333 
anos que “nunca mais acabam”, mas 
que já recolheu prémios importantes 
como a Medalha de Ouro da Exposi-
ção Mundial Filatélica de Roma.
Todo este lado associativo, de socia-
lização e de reconhecimento entre 
pares, escapa a quem olha a filatelia 
com o preconceito atrás referido por 
Manuel Portocarrero. “É um mundo 
muito forte, que pode parecer algo 
cinzento a quem olha de fora”, cons-
tata. Porém, o médico filatelista con-
sidera a actividade “uma escola de 
companheirismo, de amizades, onde 
a política e os problemas pessoais 
não entram, e onde as pessoas, de 
uma maneira geral, são muito feli-
zes”. n

CRONOLOGIA

AS DATAS HISTÓRICAS 
DOS SERVIÇOS POSTAIS 
PORTUGUESES

1520 Criação do correio público por 
D. Manuel I, supervisionado pelo 
Correio-Mor, um cargo de nomea-
ção régia. 

1606 Filipe II vende o serviço de 
correio público à família Mata Co-
ronel. Luís Gomes da Mata Coronel 
assume o cargo de Correio-Mor, que 
deixa de ser nomeado e passa a ser 
exercido com direitos de transmissão 
hereditária. 

1797 A Rainha D. Maria II na-
cionaliza o serviço postal e este é 
devolvido à esfera pública. 

1820 O serviço de correio entre 
Portugal e o Brasil (então uma coló-
nia portuguesa) foi regulamentado. 

1852 Reforma Postal, que introduz 
profundas alterações nos serviços de 
correio portugueses.

1853 Introdução do selo adesivo. 

1859 Assegurada a ligação da 
Mala-Posta entre Lisboa e Porto. 
A distância era percorrida em 34 
horas.

1874 Criação da União Postal 
Universal (UPU), com 22 países 
fundadores, incluindo Portugal. 

1969 CTT constituem-se como 
Empresa Pública de Correios e Tele-
comunicações de Portugal.

1978 Introdução do Código Postal.

1981 Criação do primeiro sistema 
informático dos CTT.



INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL
1. Tendo chegado ao conhecimento do Conselho Regio-
nal do Norte (CRN) que em algumas USF/ACES o pro-
grama SAM, que permite o registo e acesso à informa-
ção de saúde do doente, funciona de forma deficiente e 
porque tal facto poderá colocar em perigo a qualidade 
e segurança dos actos médicos praticados, deverão os 
Médicos, sempre que tal se verifique, apresentar por 
escrito e dirigido ao Director da USF/ACES, um reque-
rimento nos termos do documento 1. Salientamos que 
este requerimento visa salvaguardar eventuais situa-
ções de responsabilidade que possam advir da falta de 
acesso aos ficheiros clínicos dos utentes.

2. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA
1. O CRN aprovou a Comissão de Ética para a Saúde 
do Hospital CUF Porto, assim constituída: Prof. Doutor 
Daniel Serrão (Professor Universitário), Enf.ª Sara Ma-
ria Martins (Enfermeira Especialista), Dra. Rita Lobo 
Xavier (Professora Universitária), Padre Amaro Lopes, 
Dr. Filipe Basto (médico especialista de Medicina In-
terna), Prof. Dr. João Silva Carvalho (médico especia-
lista de Ginecologia e Obstetrícia) e Dra. Ana Plácido 
(Farmacêutica). 

2. Tendo sido efectuado por uma colega um pedido de 
esclarecimento sobre a posição a adoptar enquanto Pre-
sidente da Comissão de Ética de um instituto público 
da área da saúde relativamente a projectos de investi-
gação, o CRN pediu parecer à consultora jurídica da 
SRNOM, o qual se publica como documento 2. 

3. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS
1. O CRN promoveu uma reunião com os médicos 
internos da região norte para discutir a questão da obri-
gatoriedade de permanecerem no Serviço Nacional de 
Saúde durante um período igual ao do internato (ver 
destaque nas páginas 12 a 14).

2. O CRN recebeu um pedido de esclarecimento sobre 
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o regime legal a aplicar no pagamento de horas extraor-
dinárias aos médicos internos. O Parecer da consultora 
jurídica da SRNOM, aprovado pelo CRN, é publicado 
como documento 3. 

4. ACTO MÉDICO
1. Relativamente à questão da indicação pela Ordem 
dos Médicos de peritos para perícia em acções judiciais, 
o CRN tomou conhecimento do Parecer do Dr. Paulo 
Sancho, consultor jurídico do Conselho Nacional Exe-
cutivo (CNE) da OM. Como decorre do parecer que se 
publica sob o documento 4-A, os médicos podem ser 
chamados a desempenhar a função de peritos no âm-
bito de processos judiciais. Ora, tal função é susceptível 
de ser remunerada ao abrigo da Portaria 685/2005, de 
18 de Agosto pelo que se publica, sob o documento 
4-B, o modelo tipo do requerimento a apresentar em 
Tribunal.

2. O Presidente do CRN integrou a delegação da OM 
que, no passado dia 14 de Março, foi recebida em audi-
ência pelo Senhor Presidente da República, e que, entre 
outros assuntos, o procurou sensibilizar para a impor-
tância de se avançar com a definição de Acto Médico 
(ver destaque na página 16).

3. O Presidente do CRN integrou a delegação da OM 
que se reuniu com o Secretário de Estado da Saúde em 
7 de Fevereiro passado para discutir a questão da pres-
crição electrónica.

5. POLÍTICA DO MEDICAMENTO
1. O CRN esteve presente na audiência com a senhora 
Ministra da Saúde onde foi apresentada a posição da 
Ordem sobre a prescrição por DCI e subscreveu o co-
municado emitido pela OM em Conferência de Im-
prensa realizada no passado dia 7 de Fevereiro.

2. O Presidente do CRN integrou a delegação da OM 
que se deslocou à Assembleia da República para, em 
audição da Comissão Parlamentar da Saúde, transmitir 
a posição da OM sobre a prescrição por DCI e a “decla-
ração antecipada de vontade” (“testamento vital”).
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6. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. O CRN decidiu analisar todo o dossier relativo ao 
Hospital de Braga (Parceria Público-Privada), tendo 
para o efeito designado os Dr. Miguel Guimarães, Dr. 
Amílcar Ribeiro, Prof. Doutor Caldas Afonso e Dr. An-
dré Luís (ver destaque sobre este assunto nas páginas 
18 e 19).

7. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1. O CRN procedeu à eleição interna para os cargos es-
tatutariamente definidos, que ficaram assim definidos: 
Presidente – Miguel Guimarães; Vice-Presidente – An-
tónio Araújo; Tesoureiro – Alberto Pinto Hespanhol; 
Secretário – Lurdes Gandra.

B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. Entre a segunda quinzena de Janeiro e a primeira de 
Fevereiro, decorreram nos vários distritos médicos do 
Norte as cerimónias de tomada de posse dos respec-
tivos corpos sociais. Ver destaque nas páginas 6 a 11.

C – 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 70 e 71.

UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA SAM
REQUERIMENTO PARA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR

Ex.mo Senhor Director da USF de … / ACES  de…

F..................... Médico, Especialista de Medicina Geral e 
Familiar, titular da cédula n.º ........ vem expor e requerer 
a V. Exa.

1.  Como é do conhecimento de V.ª Exa., desde 2006 
que toda a informação de saúde dos utentes é regis-
tada em suporte informático no programa SAM.

2.  Sucede que o referido programa informático tem 
vindo a apresentar deficiências, com quebras de fun-
cionamento que, nomeadamente, impedem o acesso 
à informação de saúde dos doentes, nomeadamente 
patologias, medicação em curso ou outras informa-
ções essenciais à cuidada prestação de cuidados mé-
dicos.

3.  Tal situação é tanto mais grave quanto no passado dia 
05 de Janeiro de 2011 não foi possível, de todo, aceder 
aos registos informáticos.

DOCUMENTO 1

4.  Naturalmente que toda esta situação poderá colocar 
em risco a qualidade e segurança dos actos médicos 
prestados, sendo susceptível de desencadear respon-
sabilidade médica.

5. Assim, requer a V.ª Exa. se digne providenciar a 
adopção de medidas urgentes com vista à minimiza-
ção do impacto da situação descrita (eventualmente, 
retoma do registo manual escrito enquanto o pro-
grama não se mostrar devidamente implementado e 
em funcionamento).

6. Informa V.ª Exa. que o presente requerimento é 
apresentado nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 5.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalha-
dores que exercem Funções Públicas, aprovado pela 
Lei 58/2008 de 09 de Setembro.

…............., … de … de 2011

O Médico,
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DOCUMENTO 2
(04 Jan 2011)

INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM
Em relação à questão suscitada pela Dra. …….., sa-
lientamos que existe diversa legislação que pode ser 
aplicável aos "projectos de investigação" consoante os 
fins a que os mesmos se destinam.

Uma incursão por diversos diplomas (nomeadamente, 
pela Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que aprova o 
regime jurídico aplicável à realização de ensaios clí-
nicos com medicamentos de uso humano e pelo DL 
145/2009, de 17 de Junho que consagra as regras a que 
devem obedecer a investigação (...) dos dispositivos mé-
dicos e respectivos acessórios), permite-nos, desde logo, 
concluir que há uma especial cautela e exigência no que 
toca ao consentimento informado das pessoas pelo que 
deverão, no nosso entender, ser adoptadas especiais 
cautelas na sua obtenção, sendo sempre útil a presença 
de um médico.

Refira-se que nos diplomas citados, o legislador con-
sidera que o investigador tanto pode ser um médico 
como “uma outra pessoa que exerça profissão reco-
nhecida em Portugal para o exercício da actividade 
de investigação, devido às habilitações científicas e à 
experiência na prestação de cuidados a doentes que a 
mesma exija, que se responsabiliza pela realização do 
ensaio clínico no centro de ensaio e, sendo caso disso, 
pela equipa que executa o ensaio nesse centro”, o que 
nos leva a concluir que o investigador não tem que ser 
necessariamente médico.

No entanto a lei (em especial a lei 46/2004 no seu artigo 
6.º n.º 1 alínea f) refere que, no que toca aos cuidados 
médicos dispensados e às decisões médicas tomadas 
em relação ao participante, estas serão da responsabili-
dade de um médico devidamente qualificado ou, se for 
o caso, de um dentista habilitado.

Com esta norma afigura-se-nos que o legislador teve 
em consideração o facto de existirem certos actos que 
pressupõem/exigem a intervenção de um médico por 
se tratarem de actos da sua exclusiva responsabilidade 
e competência. De resto, tal vem de encontro aos DL 
176/2009 e DL 177/2009, ambos de 04 de Agosto que 
consagram que o médico é “o profissional legalmente 
habilitado ao exercício da medicina, capacitado para o 
diagnóstico, tratamento, prevenção ou recuperação de 
doenças ou outros problemas de saúde, e apto a prestar 
cuidados e a intervir sobre indivíduos, conjuntos de 
indivíduos ou grupos populacionais, doentes ou saudá-
veis, tendo em vista a protecção, melhoria ou manuten-
ção do seu estado e nível de saúde”.

Por outro lado, dever-se-á igualmente considerar a Lei 
12/2005, de 26 de Janeiro, que, no que toca à informa-
ção genética e a exames genéticos é particularmente 
exigente. O Artigo 16.° deste diploma prevê que “1–A 
investigação sobre o genoma humano segue as regras 
gerais da investigação científica no campo da saúde, 
estando obrigada a confidencialidade reforçada sobre 
a identidade e as características das pessoas individu-
almente estudadas”, sendo que, de acordo com outras 
disposições deste diploma, os testes genéticos só podem 
ser prescritos por geneticistas e a informação transmi-
tida pelo geneticista ao doente.

De salientar, ainda, que esta legislação se encontra em 
sintonia com as Directivas comunitárias bem como 
com a Convenção de Oviedo (Convenção para a Pro-
tecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser 
Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina) 
que, no artigo 10.º, determina que “1 – Qualquer pessoa 
tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca 
a informações relacionadas com a sua saúde. 2 – Qual-
quer pessoa tem o direito de conhecer toda a informa-
ção recolhida sobre a sua saúde. Todavia, a vontade 
expressa por uma pessoa de não ser informada deve ser 
respeitada. 3 – A título excepcional, a lei pode prever, 
no interesse do paciente, restrições ao exercício dos 
direitos mencionados no n.º 2.”

Em suma: no nosso entender e apesar de a investigação 
clínica em saúde tornar necessária a colaboração com 
cientistas com outras formações incluindo as áreas de 
biologia, física, química ou farmácia, sempre que esta 
investigação for orientada para o doente e implicar a 
prescrição ou prática de actos que se inscrevam na no-
ção dos artigos 9.º dos DL 176/2009 e DL 177/2009 já 
referidos, deve ter o médico como o seu natural prota-
gonista.

Respondendo em concreto às questões que nos são co-
locadas, somos do parecer que a prescrição de analítica 
de parâmetros bioquímicos, hematológicos ou outros 
com implicações na saúde das pessoas apenas pode ser 
efectuada por médico.

Este, s.m.o., o nosso entendimento,
Inês Folhadela
Cédula Profissional 4005-P

III
Workshop de 
Fotografia
19 MAIO 2011

III
Exposição Arte 
Fotográfica
07 – 28 JUNHO 2011

IX
Exposição 
Arte Médica
03 – 28 MAIO 2011

Festa 
de São João
23  Junho 2011

ABRIL – Junho 2011
eventos em destaque Mais informações em www.nortemedico.pt

Dia do Médico
18  Junho 2011
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DOCUMENTO 3
(04 Jan 2011)

PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS 
MÉDICOS INTERNOS (DL 44/2007)
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

A questão submetida à nossa apreciação prende-se com 
o pagamento do trabalho suplementar/extraordinário, 
nomeadamente a de saber se aos Médicos Internos se 
aplica o DL 44/2007, de 23 de Fevereiro que no seu 
artigo 3.º estabelece que “1. Até à aprovação do regime 
remuneratório que venha a ser previsto para o trabalho pres-
tado no âmbito da rede de serviços de urgência, o trabalho 
extraordinário realizado nos termos do n.º 7 do artigo 24.º, 
bem como nos termos dos n.ºs 6 a 9 do artigo 31.º, ambos 
do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de Março, com a redacção 
que lhes foi conferida pelo presente decreto-lei, sem preju-
ízo das demais regras fixadas no diploma que disciplina o 
regime de trabalho e sua remuneração nos estabelecimentos 
hospitalares, é remunerado nos seguintes termos: a) Da 1.ª 
hora até à 7.ª, inclusive, é pago com base na remuneração 
correspondente ao regime de trabalho praticado, para a 
respectiva categoria e escalão; b) A partir da 8.ª hora é pago, 
independentemente do regime de trabalho praticado, com 
base na remuneração correspondente ao regime de trabalho 
de dedicação exclusiva com o horário de quarenta e duas 
horas semanais, para a respectiva categoria e escalão.”

No caso em apreço e até ao mês de Outubro de 2010 a 
administração pagou sempre as horas extraordinárias 
prestadas pelos médicos internos por aplicação daquele 
diploma, sendo que, desde essa data, vem invocar que, 
tendo os internos passado a ser abrangidos por um ho-
rário de 40 horas semanais não se pode aplicar aquele 
diploma.

Ora, desde logo saliente-se que muito se estranha que 
a administração venha agora com tal entendimento 
quando desde 2009 (mais concretamente Janeiro de 
2009, data na qual se passaram a produzir os efeitos do 
DL 45/2009, de 13 de Fevereiro, no que toca ao horário 
semanal dos médicos internos), tem efectuado o alu-
dido pagamento com base no DL 44/2007.

Efectivamente, dir-se-á que o DL 44/2007, à data da sua 
publicação, tinha subjacente dois tipos de horário dos 
médicos – os de 35 h/semana e os de 42 h/semana –, já 
que eram estes os regimes de horário de trabalho a que 
o DL 73/90 se referia.

Assim, a questão do horário de 40 horas não era con-
siderada pelo legislador dado que o problema não se 
colocava na data da publicação do DL 44/2007. 

Deste modo caberá perguntar: mas qual teria sido a so-
lução do legislador se tivesse previsto o caso de um re-
gime de trabalho de 40 horas semanais? Teria o mesmo 
previsto a não aplicabilidade do DL 44/2007?

Da leitura do preâmbulo do DL 44/2007 resulta que “o 
trabalho médico nos serviços de urgência terá de ser objecto 
de novas regras, enquadradas por um modelo remunera-
tório que associa ao pagamento pela disponibilidade uma 
remuneração adicional por contrapartida do desempenho 
da equipa médica e da prestação individual e que deve tam-
bém prever contrapartidas financeiras para as equipas que 

dediquem a totalidade ou parte do seu horário normal de 
trabalho ao serviço de urgência. No entanto, impõe-se que, 
desde já, e a título transitório, se estabeleça um regime remu-
neratório para o trabalho extraordinário prestado em servi-
ços de urgência quando este implique o exercício de funções 
para além das quarenta e duas horas semanais.”

Saliente-se que o regime remuneratório a que o legis-
lador alude não foi, até à presente data, publicado pelo 
que, não obstante as diversas alterações legislativas 
ocorridas nos últimos 2 anos, ter-se-á que considerar 
em vigor a norma do artigo 3.º do DL 44/2007.

Ora, o que resulta expressamente do diploma citado é 
um regime de remuneração do trabalho extraordinário 
de acordo com o qual o trabalho extraordinário pres-
tado em SU, quando implique o exercício de funções 
para além da 42 horas semanais, deverá ser remune-
rado nos termos das alíneas a) e b) do artigo 3.º. E como 
decorre do teor expresso do artigo 3.º, tal forma de 
remuneração é independente do número do regime 
semanal de horas de trabalho (não extraordinário). 

Assim, o que resulta daquele diploma e que foi decisivo 
para que o legislador estabelecesse a forma de remune-
ração do artigo 3.º, foi o facto de, por via do trabalho ex-
traordinário prestado, o médico exercer, numa semana, 
funções efectivas para além das 42 horas, caso em que, 
o trabalho extraordinário prestado (seja, todas as suas 
horas extraordinárias) é objecto do seguinte tratamento 
ao nível do pagamento: “a) Da 1.ª hora até à 7.ª, inclusive, 
é pago com base na remuneração correspondente ao regime 
de trabalho praticado, para a respectiva categoria e escalão; 
b) A partir da 8.ª hora é pago, independentemente do regime 
de trabalho praticado, com base na remuneração correspon-
dente ao regime de trabalho de dedicação exclusiva com o 
horário de quarenta e duas horas semanais, para a respec-
tiva categoria e escalão”.

Deste modo, não vemos qualquer razão para que a re-
muneração do trabalho extraordinário dos médicos 
internos seja objecto de um outro tratamento que não 
seja o que resulta do DL 44/2007.

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

Porto, 2011-02-02
A Advogada,
Inês Folhadela
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Foi solicitado a este Departamento Jurídico que se pro-
nunciasse sobre a obrigatoriedade da Ordem dos Mé-
dicos designar médicos para perícias que decorram no 
âmbito de processos judiciais. 
Cumpre apreciar. 
Antes de mais, importa esclarecer que aos Colégios de 
Especialidade não são atribuídas funções no domínio 
pericial médico-legal (vide art.ºs 89º1 e 93º2 do Esta-
tuto da Ordem dos Médicos (EOM), aprovado pelo DL 
282/77, de 05.07). 
Os Colégios da Especialidade são órgãos técnicos con-
sultivos da Ordem dos Médicos (vide art.ºs 75º e ss. e alí-
nea f) do art.º 89º do EOM), cuja competência própria, 
quanto à emissão de pareceres, se encontra adstrita ao 
âmbito de actuação do Conselho Nacional Executivo 
e às finalidades da Ordem dos Médicos previstas no 
mesmo Estatuto. 
Esclarecida esta questão prévia, passamos a analisar o 
regime específico das perícias médico-legais e forenses. 
A Lei 45/2004, de 19 de Agosto (adiante referida como 
Regime Jurídico) veio regular a realização de perícias 
médico-legais e forenses, atribuindo-lhes um regime 
específico, nomeadamente quanto à aptidão técnica 
para a realização das mesmas e legitimidade para no-
meação dos médicos peritos. O referido regime prevê, 
expressamente, que os exames e perícias de clínica mé-
dico- legal e forense são realizados, obrigatoriamente, 
nas delegações e nos gabinetes médico-legais do Ins-
tituto Nacional de Medicina Legal (doravante INML), 
nos termos dos respectivos Estatutos (n.º 1 do art.º 2º 
do Regime Jurídico), por um médico perito (art.º 21º do 
dito Regime). 
Só perante circunstâncias excepcionais, que a seguir se 
elencarão, é que a lei admite que as perícias médico-le-
gais e forenses sejam realizadas fora das instalações das 
delegações e dos gabinetes médico-legais por entidades 
terceiras indicadas pelo INML (serviços públicos ou 
integrados no Serviço Nacional de Saúde ou em serviço 
universitário) e/ou por médicos a contratar pelo INML3, 
nomeadamente, devido a: 
i) Manifesta impossibilidade dos serviços (n.º 2 do art.º 
2º do Regime Jurídico); 
ii) Se situarem em comarcas dos tribunais competentes 
não compreendidas na área de actuação das delegações 

e dos gabinetes médico-legais em funcionamento (n.º 3 
do art.º 2º do Regime Jurídico); 
iii) Necessidade de formação médica especializada nou-
tros domínios e que não possam ser realizadas nas dele-
gações do Instituto ou nos gabinetes médico-legais, por 
aí não existirem peritos com a formação requerida ou 
condições materiais para a sua realização (n.º 4 do art.º 
2.º do Regime Jurídico); 
Sendo verdade que, ao abrigo do art.º 3.º do Regime Jurí-
dico, cabe às autoridades judiciárias ou judiciais o poder 
de requisitar as perícias, através de despacho, nos ter-
mos do art.º 568.º do Código de Processo Civil4, resulta 
também claro que a lei não atribui à Ordem dos Médicos 
qualquer dever de nomeação ou indicação de peritos. 
Facto é que, por força do art.º 519º do Código de Pro-
cesso Civil5, todas as pessoas sejam ou não partes na 
causa têm o dever de facultar o que for requisitado e 
praticar os actos que forem determinados pelo juiz, 
salvo se a recusa for legítima. 
Tendo em atenção o que fica dito, poder-se-ia pensar 
que, se a lei estabelece que o INML tem a incumbência já 
acima referida, não deverá a Ordem dos Médicos ser en-
carregue de promover um acto a que não está obrigada. 
Não obstante, o raciocínio não pode ser tão linear. 
Se nas perícias médico-legais a lei é, para nós, clara e o 
procedimento deverá ser aquele que acima se referiu, já 
nas perícias colegiais que possam vir a ser realizadas no 
âmbito de um processo judicial, a situação é diferente. 
Com efeito, na dita perícia colegial, o tribunal nomeia 
um perito, de entre pessoas de reconhecida idoneidade 
e competência na matéria em causa, e cada uma das par-
tes designa o seu perito (vide art.ºs 568º e 569º do CPC). 
Se uma das partes (que normalmente é o doente) não 
consegue indicar um perito, o tribunal, ao abrigo do 
citado art.º 519º do CPC, tem o poder de, então, pe-
dir a cooperação de uma entidade que repute idónea e 
isenta como pode e deve ser a Ordem dos Médicos a fim 
de que esta lhe indique um perito. O perito a indicar 
pela OM pode e deve ser pago nos termos da Portaria 
685/2005, de 18.08. 

1 Art. 89.º 
Compete aos colégios de especialidades: 
a) Promover o estreitamento das relações científicas e profissionais; 
b) Velar pela valorização técnica e a promoção nos quadros; 
c) Zelar pela observância das normas básicas a exigir, regulamentarmente, 
para a qualificação; 
d) Propor os júris dos exames de especialidades; 
e) Participar no Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica; 
f) Dar pareceres ao Conselho Nacional Executivo; 
g) Servir de elemento de ligação entre a Ordem dos Médicos e as sociedades 
médicas portuguesas correspondentes; 
h) Elaborar os seus regulamentos e propô-los ao Conselho Nacional Executivo. 
2 Art. 93.º 
Através dos colégios procurará a Ordem dos Médicos: 
a) Comparticipar na actividade científico-profissional das sociedades médicas 
portuguesas existentes ou que venham a criar-se; 
b) Diligenciar para que na admissão dos seus associados efectivos elas obser-
vem o mesmo critério que o estabelecido regularmente pelo correspondente 
colégio para os seus membros efectivos; 
c) Estimular a integração voluntária na Ordem dos Médicos das mesmas 
com total manutenção da independência quanto aos planos próprios de 
actividade, aos fins específicos propostos e às conexões científicas a âmbito 
nacional e internacional a que as mesmas se proponham. (Esta alínea foi de-
clarada inconstitucional, com força obrigatória geral, pela Resolução 11/78 do 
Conselho da Revolução, publicada na 1.ª Série do DR de 26.01.78).
3 Desde que não tenham qualquer interesse em relação ao objecto da causa 
nem ligação com as partes (568.º/4 CPC).  

4 1 – A perícia é requisitada pelo Tribunal a estabelecimento, laboratório ou 
serviço oficial apropriado ou, quando tal não seja possível ou conveniente, 
realizada por um único perito, nomeado pelo juiz de entre pessoas de reco-
nhecida idoneidade e competência na matéria em causa. 
2 – As perícias e pareceres solicitados a médicos contratados para o exercício 
de funções periciais em comarcas não compreendidas na área de actuação das 
delegações ou dos gabinetes médico-legais em funcionamento são realizadas 
pelos médicos constantes da lista referida no n.º 2 do artigo 28.º, nomeados 
por despacho da autoridade judiciária ou judicial. 
3 – A nomeação dos médicos referidos no número anterior é feita pela forma 
que mais convier ao movimento pericial da comarca e deve respeitar uma 
equitativa distribuição do serviço. 

 5 ARTIGO 519º 
(Dever de cooperação para a descoberta da verdade) 
1. Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a 
sua colaboração para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes for 
perguntado, submetendo-se às inspecções necessárias, facultando o que for 
requisitado e praticando os actos que forem determinados. 
2. Aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em multa, 
sem prejuízo dos meios coercitivos que forem possíveis; se o recusante for 
parte, o tribunal apreciará livremente o valor da recusa para efeitos probató-
rios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova decorrente do preceituado no 
n.º 2 do art. 344º do Código Civil. 
3. A recusa é, porém, legítima se a obediência importar: 
a) Violação da integridade física ou moral das pessoas; 
b) Intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na correspondência 
ou nas telecomunicações; 
c) Violação do sigilo profissional ou de funcionários públicos, ou do segredo de 
Estado, sem prejuízo do disposto no n.º 4. 
4. Deduzida escusa com fundamento na alínea c) do número anterior, é apli-
cável, com as adaptações impostas pela natureza dos interesses em causa, o 
disposto no processo penal acerca da verificação da legitimidade da escusa e 
da dispensa do dever de sigilo invocado.

DOCUMENTO 4-A
(15 Mar 2011)

PEDIDO DE PERITO PARA PERÍCIA COLEGIAL EM
ACÇÃO JUDICIAL
PARECER DO CONSULTOR JURÍDICO DO CNE
(A PROPÓSITO DE UM PEDIDO DO TRIBUNAL JUDICIAL DE ELVAS)
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Em conclusão: 
1. As perícias médico-legais e forenses são realizadas 
nos termos da Lei 45/2004, de 19.08, sendo generica-
mente da incumbência do INML; 
2. No âmbito de um processo judicial, como é o caso 
concreto do pedido em apreço, pode ser requerida uma 
perícia colegial em que um dos peritos é designado pelo 
Tribunal, outro pelos Autores e um outro pelos Réus; 
3. Na situação referida no n.º anterior, os peritos das 
partes não são, por lei, designados peio INML, devendo 
antes sim ser presentes pelas próprias partes; 
4. No caso de uma das partes não conseguir indicar 
perito, pode o Tribunal solicitar a cooperação da Or-
dem dos Médicos para que esta indique um perito da 
especialidade adequada ao caso; 
5. A OM está vinculada, nos termos do art.º 519º do 

DOCUMENTO 4-B

MODELO TIPO DO REQUERIMENTO A APRESENTAR EM TRIBUNAL

CPC, a indicar um perito que, porquanto nos é dado 
perceber, deverá ser, para estes autos, especialista em 
Ortopedia, preferencialmente com a competência de 
avaliação de dano corporal, perícia médica e segurança 
social. 
Aconselha-se, assim, que se contacte com a maior ur-
gência o Colégio da Especialidade ou a aludida com-
petência para indicar um perito a fim da OM poder 
informar o tribunal, o mais tardar até ao dia 21 de 
Março de 2011. 
Ao médico que seja designado deverão ser fornecidos 
todos os documentos que foram veiculados pelo Tribu-
nal e explicado que o exame médico será efectuado no 
serviço de Clínica Médico-Legal de Lisboa. 
O Consultor Jurídico 
Paulo Sancho

Ex.mo Senhor Juiz do Tribunal de ........
Processo n.º ........
........ Secção (quando houver)
........ º Juízo (Cível/Crime)

F................ Perito nomeado nos autos em epigrafe, Médico, portador da Cédula n.º ........ com consultório em ........ (ou 
a exercer funções em........) contribuinte fiscal n.º ........, vem, nos termos da Portaria n.º 685/2005, apresentar

NOTA DE HONORÁRIOS
Honorários ............................................................................€: _______ (*)
IVA  ....................................................................................... Isento
IRS retido (21,5%)  ...............................................................€: _______
Valor líquido a receber:  ........................................................€: _______ (......... euros e ........cêntimos)

Data

O MÉDICO PERITO,
[assinatura]

(*) Valor a indicar por aplicação dos critérios fixados na Portaria citada, sendo de salientar que, no ano de 2011, o valor unitário da UC é de €:102,00.

ORDEM DOS MÉDICOS
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

Despesas totais: 5391 euros

De acordo com o definido pelo CNE, a Lista A poderia ser objecto de um subsídio no valor de 12.571 euros. 
Assim, as despesas corresponderam apenas a cerca de 43% do valor atribuído.

As despesas agruparam-se essencialmente em quatro grandes rubricas:

 – Criação, maquetização e impressão de brochuras e flyers: 2597 euros
 – Despesas de correio: 380 euros
 – Deslocações diversas (Centros de Saúde, Hospitais, etc.): 402 euros
 – Despesas de divulgação via sistemas informáticos e de telecomunicações: 2012 euros

ELEIÇÕES PARA OS CORPOS SOCIAIS DA SRNOM 
TRIÉNIO 2011/2013

DESPESAS DE CAMPANHA LISTA A



ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS

10 e 26 Janeiro Reunião 
da Comissão Organizadora 
do 17.º CNMI

14 Janeiro Reunião da Associação 
de Diabéticos em Movimento

20 Janeiro Reunião do Serviço 
de Oftalmologia do H. S. João

21 Janeiro Reunião do Serviço de 
Otorrinolaringologia do H. S. João 

21 Janeiro Reunião da Associação 
Portuguesa para o Estudo da Dor 

21 Janeiro Reunião 
Interhospitalar do Norte

25 Janeiro Reunião da Comissão 
Organizadora do Congresso 
“O Norte da Anestesia”

26 Janeiro Assembleia-geral 
da Associação Portuguesa 
de Osteoporose 

28 e 29 Janeiro 1.º Congresso 
Internacional de Esclerose Múltipla 

29 Janeiro Curso de 
Actualização Cadiovascular

05 Fevereiro Curso de 
Acupunctura na Saúde da Mulher 

08 Fevereiro Reunião da 
Delegação Regional do Norte 
da Associação Nacional das 
Unidades de Saúde Familiares

09, 16, 28 Fevereiro 
Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI

11 e 12 Fevereiro 4.º Curso 
Médico-cirúrgico em Neurociências 

23 Fevereiro Reunião da 
Direcção da APCA 

24 Fevereiro Reunião de 
Oftalmologia do H. S. João

25 Fevereiro Reunião 
Interhospitalar do Norte 

26 Fevereiro Reunião da 
Comissão Organizadora da 
Associação Portuguesa de Neuro-
urologia e Uro-ginecologia

26 Fevereiro Curso de 
Actualização Cadiovascular

26 Fevereiro Reunião Geral 
de Doentes Depressivos e 
Bipolares, Familiares e Amigos

28 Fevereiro Exames 
de Final de Internato de 
Medicina Geral e Familiar

01 a 03 Março Exames 
de Final de Internato de 
Medicina Geral e Familiar

11 Março Filmagem de Aula – 
“Doenças Pulmoares Intersticiais”

12 Março Reunião do Colégio de 
Especialidade de Estomatologia

17 Março Reunião Científica – 
Unidade Autónoma de Gestão da 
Urgência e Cuidados Intensivos

17 Março Reunião do Serviço 
de Oftalmologia do H. S. João

17 Março Reunião da Assembleia 
Geral da Sociedade Portuguesa 
de Doenças Metabólicas

19 Março Jornadas do Pé 

19 Março Curso de 
Actualização Cadiovascular

23 Março Conferência de 
Imprensa “Esclerose Múltipla” 

24 Março Congresso 
“Falar Saúde” 

25 Março Assembleia Geral 
Ordinária da Associação 
Portuguesa de Asmáticos 

25 Março Reunião da Associação 
Portuguesa para o Estudo da Dor 

25 e 26  Março Reunião 
do Grupo de Trabalho 
de Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN

25 Março Reunião 
Interhospitalar do Norte 

26 Março Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa de 
Neurocirurgia e Assembleia-geral

26 Março Conferência sobre 
“Perturbações do Sono”

28 Março Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI

31 Março Reunião “Politerapia 
Racional, experiência VIMPAT”

05 a 08 Abril Congresso 
“ECCLIMA” 

09 Abril II Fórum de Micologia

13 Abril Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI

13 Abril Reunião sobre 
“Aclaramento Macociliar”

16 Abril Sessão Clínica 

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

14 Janeiro Tomada de Posse dos 
Corpos Gerentes da SRNOM e dos 
Órgãos do Distrito Médico do Porto

19 Janeiro Eleições para 
Bastonário (2.ª Volta)

31 Janeiro Reunião da Comissão 
Consultiva de Actividades 
Culturais e de Lazer 

03 Fevereiro Reunião do Conselho 
Nacional do Médico Interno sobre 
a fidelização dos médicos ao SNS 
após conclusão do Internato Médico

28 Março Reunião Preparatória do 
Plenário dos Conselhos Regionais

07 Abril Assembleia 
Regional Ordinária

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

07 a 30 Janeiro Exposição “ABC 
do Instrumento Cirúrgico” 

06 Janeiro Exposição de 
Escultura de Dra. Gracinda Leite 

08 a 23 Janeiro Exposição 
de Desenho e Escultura 
de Dr. Mira Coelho

14 a 30 Janeiro Exposição 
de Pintura e Escultura de 
Manuel Jorge Teixeira 

05 a 27 Fevereiro Exposição de 
Fotografia de Dra. Clara Ramalhão

05 a 17 Março Exposição 
Colectiva de Pintura de João 
Marrocos e António Porto 

02 a 25 Abril Exposição de 
Fotografia de Dra. Isabel Varela 
e Dra. Eugénia Ascensão:  
“Lugares de Encontro” 

16 a 27 Abril Exposição de Pintura 
de Dra. Teresa Vasconcelos 

Concertos:

14 Abril 1.º Concerto do 1.º 
Ciclo de Jazz na Ordem – Combo 
“Rhythm and Changes”

Outros Eventos:

17 Fevereiro Lançamento 
do livro “Alma de Cão” do 
Prof. Doutor José Alves

11 Abril II Semana Literária –  
“Sem Método - Notas Sertanejas”, 
de João de Araújo Correia

13 Abril II Semana Literária – 
“Camões Revisitado”, conferência 
pelo Dr. Vasco Graça Moura

15 Abril II Semana Literária – “O 
Porto de Garrett”, conferência pela 
ensaísta Maria Manuela Cabral

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

70 AGENDA



VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS

02 Maio Discussão e Votação 
do Relatório de Contas - AMEP

02 Maio Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI

06 e 07 Maio I Congresso 
de Internos de Cirurgia

14 Maio Encontro de Doentes 
da Associação Portuguesa 
de Leucemias e Linfomas

17 Maio Seminário do 
Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida

27 Maio Reunião 
Interhospitalar do Norte 

02 e 03 Junho 5.º Encontro de 
Saúde Ocupacional em Hospitais 

18 Junho Jornadas de Joelho 2010 
da Sociedade Portuguesa do Joelho

22 Junho Congresso 
EHMA Conference

27 Junho Reunião 
Internacional de MAPS

30 Junho e 01 Julho IX 
Seminário de Neonatologia 
– H. S. João

28 e 29 Abril XXII Jornadas 
Ortopedia do H. S. João

29 Abril Reunião 
Interhospitalar do Norte 

30 Abril Reunião da Secção 
de Cardiologia Pediátrica da 
Sociedade Portuguesa de Pediatria

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

03 a 28 Maio Exposição 
Arte Médica 

19 Maio Workshop de Fotografia 

07 a 28 Junho Exposição 
Arte Fotográfica

Concertos:

13, 20 Maio 2.º e 3.º Concertos 
do 1º Ciclo de Jazz na Ordem, 
Sexteto de José Miguel Moreira 
e Combo “Bennie Golson” 

09 Junho 4.º Concerto do 
1º Ciclo de Jazz na Ordem, 
Combo “Jerry Bergonzi”

Outros Eventos:

30 de Abril Apresentação da 
Obra de Eugénio de Andrade

05 Maio Apresentação de 
Livro Ecologia da Saúde

26 Maio Posição exacta do 
CSI, conferência pelo Prof. 
Doutor Pinto da Costa

16 de Junho Médicos e Toponímia 
do Porto, conferência do Prof. 
Doutor Mota Cardoso

18 de Junho Dia do Médico

23 Junho Festa de S. João
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A criação da Competência Médica em Acupunctura pela Ordem 
dos Médicos em 14 de Maio de 2002 justificou a instituição desta 
especialização. São objectivos deste curso promover e desenvolver os 
conhecimentos de Acupunctura na vertente assistencial e de investigação 
clínica. O programa baseia-se no modelo de curso de especialização 
aprovado pela Ordem dos Médicos para acesso a Competência.

(8º Edição – homologado no âmbito do Processo de Bolonha, 30 ECTS)

Destinatários: Licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Médicos
Candidaturas: 1 de Junho a 05 de Setembro de 2011
CV até 3 páginas
Candidaturas 2.ª fase: 19 a 30 de Setembro de 2011
Matrículas: 03 a 10 de Outubro de 2011
Início: 2.ª quinzena de Outubro de 2011
Fim:  1.ª quinzena de Julho de 2012
Horário: Sextas (16h-20h), Sábados (9-19h), Domingos (9-13h) 
15/15dias
Propina: 2.400€
N.º Vagas: 25
Duração: 300 horas
Local: ICBAS
Parceria: Sociedade Portuguesa Médica de Acupunctura

Informações: Dra. Zélia Lopes
Largo Professor Abel Salazar, 2. 4099-003 Porto, 
Secretariado de Pós-Graduação,
Email: secposgrad@icbas.up.pt , Tel. +351 22 2062221
http://www.icbas.up.pt

CURSO DE ACUPUNCTURA E MOXIBUSTÃO 2011/12
UNIVERSIDADE DO PORTO

REVISÃO DE CLÁUSULAS
Protocolo entre a SRNOM e o banco Santander Totta
18 Março de 2011

Devido à conjuntura económico-financeira, o Banco 
Santander Totta apresentou algumas alterações referentes 
ao protocolo em vigor entre ambas as instituições.

Para mais informações, por favor consulte o site 
www.nortemedico.pt.

ORDEM DOS MÉDICOS

13 DE MAIO | 20 DE MAIO | 09 DE JUNHO
22 DE JULHO | 29 DE JULHO 

1.º CICLO DE JAZZ

03  28 DE MAIO

IX EXPOSIÇÃO ARTE MÉDICA

19 DE MAIO

III WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

26 DE MAIO

POSIÇÃO EXACTA DO CSI 
(conferência pelo Prof. Doutor Pinto da Costa)

07  28 DE JUNHO

III EXPOSIÇÃO ARTE 
FOTOGRÁFICA

16 DE JUNHO

MÉDICOS E TOPONÍMIA 
DO PORTO 
(conferência pelo Prof. Doutor Carlos 
Mota Cardoso)

18 DE JUNHO

DIA DO MÉDICO 
(com homenagem aos Médicos com 25 
e 50 anos de carreira)

23 DE JUNHO

FESTA DE SÃO JOÃO



BENEFÍCIOS SOCIAIS 
ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM TEM VINDO A ACORDAR COM DIVERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. NA SEQUÊNCIA DAS LISTAS 
QUE TÊM VINDO A SER PUBLICADAS (VER NÚMEROS ANTERIORES DESTA REVISTA), SEGUE UMA LISTAGEM DE NOVAS EMPRESAS ADERENTES,                      
E ALGUMAS ACTUALIZAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.
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HOTÉIS

Grupo de Hotéis BELVER
Porto • Curia • Lisboa
Tel: 22 8348660
Fax: 22 8348669
www.belverhotels.com
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Hesperia Isla de La Toja 
Thermal Spa
isla De La toja – Pontevedra
hotel@hesperia-isladelatoja.com
www.hesperia.es
tel: 0034986730050
DesContos entre 10% e 20%, de acordo 
com a época. 
(sobre o preço de balcão)

Hotel D. Luís***
santa Clara
3040 091 Coimbra
tel: 239 802 120
www.hoteldluis.pt
geral@hoteldluis.pt
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Hotel Avenida Palace
 Rua 1º de Dezembro, 123
1200-359 Lisboa
 tel. 213 218 100
www.hotelavenidapalace.pt
reservas@hotelavenidapalace.pt
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Santanahotel & Spa****
Monte santana
azurara
4480-188 Vila do Conde
tel. 252 640 460
www.satanahotel.net
geral@santanahotel.net
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Hotel Convento d’Alter
Rua de santo antónio alter do Chão, n.º 23
7440-059 alter d’ Chão
tel. 245 619 120
www.conventodalter.com.pt
reservas@conventodalter.com.pt
DesConto 20%
(sobre os preços de balcão)

Hotéis D’Ajuda
Funchal — Madeira
tel. 291 708 000
www.hoteisajuda.com
info@hoteisajuda.com
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa*****
avenida da Boavista, 1269
4100-130
tel. 225 086 600
www.hotelportopalacio.com

geral@hotelportopalacio.pt
DesContos entre 40% e 50%
(sobre os preços de balcão)

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

Choice Hotels
www.choicehotels.com
DesContos esPeCiais
(sobre os preços de balcão)

APOIO DOMICILIÁRIO 

Cores do Afecto
Centro Comercial Carvalhais, lj. FP 63
R. Zulmira de azevedo, 
4780-564 – santo tirso
tel. 252 866 456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
10% De DesConto
(sobre a tabela dos serviços prestados, excepto baby-
sitting e serviços de limpeza doméstica)

Apoio e Companhia
Rua do Campo alegre, 1162
4415-173 Porto
tel. 220 967 385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
8% De DesConto
(sobre a tabela anual fixada)

AUTOMÓVEIS

Europcar
aluguer de automóveis com frota variada
serviço 24h de assistência em Portugal Continental
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
DesContos esPeCiais

RÓTOR 
Concessionário nissan 
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, assistência, Peças
ConDições esPeCiais

LIVRARIA

Porto Editora 
www.portoeditora.pt
DesConto 10%
(em livros, artigos de papelaria e material de 
escritório)

HEALTH CLUBS

Tetra Health Club
www.tetra.pt
DesContos esPeCiais

Holmes Place Health Clubs
www.holmesplace.pt
DesContos esPeCiais

EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

Inlingua
Rua sá da Bandeira, 605 – 1.º esq.
4000-437 Porto 
tel. 223 394 400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com 
10% De DesConto nas aulas em grupo (adultos e 
crianças) de inglês, alemão, Francês, espanhol e italiano. 
Curso de inglês específico para a área de Medicina.

PROTOCOLOS

estão abran-
gidos por este 
Protocolo as 

pessoas e/ou instituições que sejam encaminhados pela 
Universidade do Porto e deverão ser, preferencialmente, 
os Licenciados em Medicina ou os seus cônjuges ou 
parentes no 1.º grau da linha recta e devem estar devida-
mente credenciados por aquela. excepcionalmente, po-
derão ser abrangidos por este Protocolo investigadores, 
professores ou convidados da UP que não preencham 
os requisitos referidos acima. os beneficiários deste 
Protocolo terão vantagens no aluguer de salas (25% 
de desconto sobre o preço base para não médicos) e no 
alojamento na Casa do Médico.

este Protocolo 
estabelece van-
tagens na cons-

tituição de produtos e serviços do Banco desde que os 
associados na ordem dos Médicos tenham o seu venci-
mento domiciliado nesta instituição bancária.

a CP LonGo 
CURso cele -
brou acordo 

Comercial para venda de bilhetes em regime de tari-
fário especial, proporcionando aos colaboradores e 
associados da ordem dos Médicos a aquisição a preços 
mais vantajosos nos seus comboios alfa Pendular e 
intercidades, respectivamente, nas Classes Conforto e 
1.ª classe. associado a diferentes regimes de parceria, 
proporciona ainda preços competitivos na utilização de 
parques de estacionamento em Pragal, Lisboa oriente, 
Porto e Braga, aluguer de viaturas no destino para as 
viagens de ida/volta e ainda descontos em algumas 
unidades hoteleiras.

a ordem dos Médicos celebrou com 
a axa Portugal – Companhia de se-
guros, sa um seguro de responsabili-
dade civil que abrange todos os seus 
associados. Quanto a outros seguros, 

a axa Portugal – Companhia de seguros, sa apresenta 
vantagens para os associados da oM.


