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MIGUEL GUIMARÃES
Presidente do CRNOM

EDITORIAL

QUALIDADE DA FORMAÇÃO MÉDICA, 
CARREIRAS MÉDICAS E PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA

Foram recentemente publicadas as Portarias 207, 
209, 217 e 251 que, respectivamente, regulamenta 
os procedimentos nos concursos para as diferentes 
categorias da Carreira Especial Médica, procede à 
adaptação do subsistema de avaliação do desempe-
nho dos trabalhadores da Administração Pública 
(o SIADAP 3) para os médicos com Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas não sindicalizados, 
regulamenta o procedimento para o concurso de 
habilitação ao grau de Consultor e aprova o Regula-
mento do Internato Médico.

Lamentavelmente, a actual direcção da Ordem dos 
Médicos não só não foi ouvida, como deveria ter 
acontecido de acordo com o Estatuto da Ordem 
dos Médicos, como foi completamente ignorada em 
todo este processo. A ex-Ministra da Saúde, Dr.ª Ana 
Jorge, não soube aproveitar a disponibilidade e leal-
dade da OM para construir documentos mais pro-
fundamente debatidos e seguramente mais sólidos. 

É inaceitável que em matérias que obrigatoriamente 
deveriam envolver o parecer da Ordem dos Médicos 
esta tenha sido unilateralmente excluída de todo o 
processo de diálogo. O respeito pelas instituições 
e pelas pessoas, e o sentido de Estado que a Demo-
cracia exige, deveria ser aplicado de forma exemplar 
por todos os governantes. Infelizmente isso nem 
sempre tem acontecido. É um mau exemplo para 
o País, que a Ordem dos Médicos não seguirá com 
toda a certeza. 

Relativamente ao Regulamento do Internato Mé-
dico, a direcção da OM já reuniu com o novo Minis-
tério da Saúde e apresentou uma proposta concreta, 
resultante de múltiplos contributos, no sentido de 
o alterar de forma positiva, tornando-o um docu-
mento estruturante, que permita continuar a for-
mar médicos especialistas da máxima qualidade. 
Os doentes e os médicos podem continuar a confiar 
em nós. 

A Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS) anunciou no passado dia 30 de Junho, vés-
pera da entrada em vigor da Portaria 198/2011 que 
regula a prescrição de medicamentos por via electró-
nica, que o Ministério da Saúde prorrogou o prazo 
da comparticipação de medicamentos efectuada por 

prescrição manual até 1 de Agosto. Entretanto, a 21 
de Julho, foram publicadas dois novos Despachos, 
o Despacho 9187 e o Despacho 9186, que importa 
destacar. O primeiro visa esclarecer a excepção ao 
regime da obrigatoriedade da prescrição electrónica 
de medicamentos por inadaptação comprovada do 
prescritor; o segundo determina que, a partir de 1 de 
Setembro, a prescrição de meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica (MDCT) cujos encargos de-
vam ser suportados, no todo ou em parte, por verbas 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) só pode ser feita 
através de documento electrónico.

Simultaneamente, a ACSS publicou no seu site 
(http://www.acss.min-saude.pt) a lista de progra-
mas informáticos certificados para a prescrição 
electrónica. 

Estes prazos muitos curtos, mereceram da direcção 
da OM uma forte contestação junto do Ministério da 
Saúde, tendo ficado acordado que o mês de Agosto 
seria considerado um período de adaptação e imple-
mentação do sistema, pelo que os médicos que ainda 
não tivessem adquirido o programa informático po-
deriam, durante esse período, continuar a prescrever 
em papel, sem prejuízo para a comparticipação dos 
medicamentos, mencionando na receita a excep-
ção prevista de “falência do sistema informático”. De 
qualquer forma, fica aqui o apelo para que todos os 
médicos se actualizem o mais rapidamente possí-
vel, e que os médicos com inadaptação comprovada 
aos sistemas electrónicos façam uma declaração sob 
compromisso de honra (minuta disponível na SR-
NOM) que se encontram abrangidos pela alínea d) 
do n.º 2 do artigo 9.º da Portaria 198/2011 e a entre-
guem na Ordem dos Médicos.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos tem promovido reuniões com os representantes 
das Escolas Médicas e das Associações de Estudantes 
da região Norte, no sentido de debater os problemas 
da qualidade da formação médica pré-graduada e a 
demografia médica. Esta tem sido uma preocupação 
permanente da SRNOM, por todas as implicações 
negativas que a manutenção e ampliação do sistema 
actualmente existente pode acarretar para a quali-
dade dos cuidados de saúde, para os doentes e para 
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os jovens médicos. O texto proposto pelo CRN e 
aprovado, com pequenas alterações, em CNE (trans-
crito nas páginas desta revista), enquadra de forma 
genérica a defesa da qualidade da Medicina e tem 
como objectivo imediato impedir que o Curso de 
Medicina na Universidade de Aveiro inicie a sua ac-
tividade em parceria com o ICBAS da Universidade 
do Porto e que possam surgir novas Faculdades de 
Medicina, públicas ou privadas, que, como é am-
plamente reconhecido, são perfeitamente desneces-
sárias e custam muitos milhões de euros. O actual 
contexto de crise económica e financeira, associado 
a uma profunda crise de valores e princípios, cons-
titui o terreno fértil para que se mantenha a falência 
continuada do combate ao desperdício nesta matéria 
tão sensível como é a educação médica. De resto, esta 
situação foi também prevista nas medidas propostas 
pela troika (“3.79 - Actualizar anualmente o inventário 
de todos os médicos no activo por especialidade, idade, 
região, centro de saúde e hospital, no sector público e 
privado, de modo a identificar os médicos no activo, in-
cluindo internos, e a exercer e as actuais e futuras necessi-
dades em termos de recursos humanos nas diferentes ca-
tegorias elencadas”). Suspender a actividade do Curso 
de Medicina de Aveiro seria seguramente um sinal 
positivo e de bom senso. Fica, desde já, o apelo ao 
novo Ministro do Ensino Superior, ao qual o CNE já 
pediu uma audiência com carácter de urgência.

Não é aceitável que a criação de qualquer novo curso 
de Medicina não cumpra na íntegra as exigências de 
qualidade de formação pré-graduada, que garantam 
a formação médica sólida, de qualidade inquestioná-
vel, em vigor nos cursos que já formam médicos há 
vários anos. Só assim é possível evitar a existência de 
médicos de primeira e de segunda categoria. Quem 
representa a OM tem o dever de ter um papel mais 
relevante na defesa do direito dos doentes a uma 
medicina altamente qualificada e no aproximar em 
definitivo a formação pré e pós-graduada.

Os critérios de selecção, a preparação de base dos 
candidatos a estes novos cursos, a importação de mé-
todos de ensino de qualidade questionável, a ausên-
cia de um corpo docente que constitua uma massa 
crítica permanente, são indicadores preocupantes 
que poderão conduzir à formação de médicos que 

não cumpram os requisitos de qualidade que a OM 
tem o dever e a obrigação de exigir. 

Adicionalmente, já a partir de 2011, não é possível 
garantir que todos os médicos que saem das Escolas 
Médicas sejam colocados no internato da especiali-
dade, tendo em conta a realidade das idoneidades e 
capacidades formativas dos vários serviços das Uni-
dades de Saúde nacionais. Esta situação levará a que 
jovens médicos sejam impossibilitados de exercer 
a sua profissão por não poderem concretizar a sua 
formação específica, e resultará, a curto prazo, num 
número elevado de médicos indiferenciados, situa-
ção completamente inaceitável.

A OM, como responsável pela qualidade do exercício 
técnico da Medicina em Portugal, poderá sentir-se na 
obrigação de exigir a todos os mestres em Medicina 
um exame complementar para inscrição na Ordem.

Estamos disponíveis para participar na planifica-
ção dos recursos médicos por especialidade e área 
geográfica, no sentido de proporcionar melhores 
cuidados de saúde, adequados às necessidades do 
nosso País.

Como nota final, aproveito para informar todos os 
médicos que a SRNOM vai desencadear novamente 
(já o fez no passado, mas o CNE meteu a proposta 
na gaveta…) o processo de revisão dos Estatutos da 
OM. Desde já, estão todos convidados a participar. 
Serão criados canais especiais para o efeito (através 
da internet e em suporte físico) e será constituído 
um núcleo que coordenará todo o trabalho desen-
volvido na SRNOM. Entretanto, o CNE designou 
oficialmente uma única Comissão Nacional para este 
efeito, constituída pelo Bastonário e os Presidentes 
dos Conselhos Regionais. 

No próximo número da revista daremos conta desta 
e doutras matérias. Fique atento. 

Até lá ficam os desejos de umas boas férias e um bom 
regresso ao trabalho.

Miguel Guimarães
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COMUNICADO DO 
CNE SOBRE CARREIRA 
ESPECIAL MÉDICA 
E PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA 
(16 JUN 2011)

O Conselho Nacional Executivo da Ordem 
dos Médicos teve conhecimento, através do 
Diário da República – 1.ª série, da publica-
ção das Portarias 207, 209 e 217 de 2011 
que, respectivamente, regulam os procedi-
mentos ligados aos concursos nas diferen-
tes categorias da Carreira Especial Médica, 
a avaliação do desempenho baseada no 
SIADAP para os médicos com Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas não sindica-
lizados e o procedimento concursal para o 
grau de Consultor. Lamentavelmente, a Or-
dem dos Médicos não foi ouvida como de-
veria ter sido de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 282/77 (Estatuto da Ordem dos Médi-
cos) artigo 6.º, alíneas a), c) e f). Mais grave 
ainda, a Ordem dos Médicos foi profunda-
mente ignorada em todo este processo. Por 
isso, e porque estivemos sempre totalmente 
disponíveis para dialogar e colaborar, de 
forma positiva e com grande espírito de le-
aldade e boa fé, com o Ministério da Saúde, 
sentimo-nos profundamente indignados 
com esta forma de actuar. É inaceitável que, 
em matérias que obrigatoriamente deveriam 
envolver o parecer da Ordem dos Médicos, 
esta tenha sido unilateralmente excluída de 
todo o processo de diálogo. O respeito pe-
las instituições e pelas pessoas e o sentido 
de Estado que a democracia exige, deveria 
ser aplicado de forma exemplar por todos 
os governantes. Infelizmente nem sempre 
acontece. É pena. É um mau exemplo para o 
País. Que a Ordem dos Médicos não seguirá 
com toda a certeza. Os doentes e os médicos 
podem continuar a confiar em nós.

Relativamente à prescrição electrónica 
obrigatória, como estamos apenas a 15 
dias do início de todo o processo e a ACSS, 
inacreditavelmente, continua sem divulgar 
os programas informáticos homologados, 
a Ordem dos Médicos considera material-
mente impossível e eticamente inaceitável 
manter a data prevista, pelo que, lamenta-
velmente, a data de 1 de Julho para a pres-
crição electrónica tem de ser novamente 
adiada para um prazo razoável.

Nota: Confirmando as razões da OM, a ACSS 
anunciou depois, a 30 de Junho, que o Minis-
tério da Saúde havia prorrogado o prazo de 
comparticipação dos medicamentos receitados 
por prescrição manual até 1 de Agosto (ver do-
cumento seguinte).  

O CONSELHO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

TEM VINDO A ACOMPANHAR 

TODOS OS DESENVOLVIMENTOS 

RELACIONADOS COM A QUESTÃO 

DA PRESCRIÇÃO ELECTRÓNICA 

DE MEDICAMENTOS E DE 

MEIOS COMPLEMENTARES DE 

DIAGNÓSTICO. SEGUE-SE UM 

APANHADO DE DOCUMENTOS 

RECENTES PARTICULARMEMENTE 

RELEVANTES. CONTINUAREMOS 

A DISPONIBILIZAR TODA A 

INFORMAÇÃO EM 

WWW.NORTEMÉDICO.PT.
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OBRIGATORIEDADE 
DA PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA DE 
MEDICAMENTOS ADIADA 
PARA 1 DE AGOSTO
(Texto da autoria de Paula Fortunato, 
publicado no último número da revista da 
Ordem dos Médicos, n.º 120, Junho 2011, que 
aqui se reproduz com ligeiras alterações)

A Administração Central do Sistema de Saú-
de anunciou no dia 30 de Junho, véspera da 
entrada em vigor da Portaria n.º 198/2011 
que regula a prescrição de medicamentos 
por via electrónica, que o Ministério da Saú-
de prorrogou o prazo do regime de prescri-
ção manual até 1 de Agosto.
Apesar da entrada em vigor da Portaria se 
ter mantido no dia 1 de Julho, os médi-
cos poderão continuar a prescrever manu-
almente até dia 1 de Agosto sem que isso 
ponha em causa a comparticipação dos me-
dicamentos.
Esta prorrogação visa permitir que se pos-
sam ultrapassar as situações em que não é 
possível realizar prescrição electrónica. No 
seu site, a ACSS refere ainda que «este pra-
zo de transição permite garantir um núme-
ro mais elevado de aplicações informáticas 
certificadas assegurando consequentemente 
uma maior equidade de acesso do merca-
do. Por outro lado, também os prescrito-
res terão à sua disposição uma oferta mais 
alargada de soluções e maior capacidade de 
adaptação à prescrição electrónica».
A ACSS mantém no seu sítio a lista actua-
lizada das aplicações certificadas e informa 
que a partir de 1 de Setembro as certifica-
ções anteriores a 1 de Junho perderão a va-
lidade.
O controlo terá que ser feito no momento 
da dispensa dos medicamentos, altura em 
que as Farmácias deverão verificar se as 
prescrições impressas estão devidamente 
identificadas com a marca da certificação 
(ACSS). A prescrição electrónica de medi-
camentos consta da medida 3.56 do Me-
morando de Entendimento do Programa de 
Apoio Económico e Financeiro a Portugal 
que estabelece que a sua implementação 
deve ser efectuada em Setembro próximo.

FAQs sobre prescrição electrónica
Publicamos de seguida algumas das dúvidas 
mais frequentes sobre prescrição electrónica 
e respectivos esclarecimentos.

EXCEPÇÕES*

n Trabalho num Centro de Saúde mas, na 
minha clínica privada, não ultrapasso as 50 
receitas por mês. Posso considerar-me abran-
gido pela excepção prevista na alínea c) do 
art. 9º?
Resposta: A Portaria irá ser alvo de regulamen-
tação no sentido de esclarecer esses contornos, 

no entanto, é entendimento da Ordem dos Mé-
dicos que a excepção «profissionais com volume 
de prescrição igual ou inferior a 50 receitas por 
mês» se refere a todas as prescrições realizadas.

n Sou médico especialista de otorrinolarin-
gologia e não prescrevo 50 receitas por mês. 
O que devo fazer para manter as receitas ma-
nuais?
Resposta: Em conformidade com o legislado, 
pode continuar a prescrever manualmente, de-
vendo apor na receita, em local que a ACSS vier 
a definir, a indicação da situação de exclusão ao 
abrigo da Portaria.

n Seja qual for a excepção (falência do sis-
tema, 50 ou menos prescrições por mês, 
inadaptação ou prescrição no domicílio) te-
nho sempre que inscrever na receita a situ-
ação de exclusão ao abrigo da Portaria? Em 
que termos?
Resposta: Sim, sempre que se verifique uma ex-
cepção que permita a prescrição manual, a mes-
ma tem que ser inscrita na receita. No caso da 
excepção permanente de inadaptação a sistemas 
informáticos essa indicação poderá ser efectua-
da através do carimbo que a Ordem dos Médi-
cos (OM) irá fornecer. O correcto será indicar 
qual a alínea do número 2 do art. 9º da Portaria 
que é aplicável. 

Nota: sobre, em concreto, a excepção ao regime 
da obrigatoriedade da prescrição electrónica 
de medicamentos por inadaptação comprova-
da do prescritor ver o despacho n.º 9187/2011, 
entretanto publicado – a 21 de Junho – que se 
transcreve na página seguinte.

n Sou reformado da função pública e já só 
exerço clínica privada, limitando-se a minha 
prescrição a familiares. Prescrevo menos de 
50 receitas por mês, estou, portanto, abran-
gido pela excepção prevista na alínea c) do 
artigo 9º. Necessito de registar-me na Ordem 
dos Médicos?
Resposta: A situação de excepção por 50 ou 
menos prescrições mensais não implica registo 
junto da OM.

n No caso de avaria no sistema, se prescre-
vermos manualmente, o farmacêutico pode 
recusar a receita?
Resposta: As situações de excepção previstas na 
Portaria 198/2011 incluem o caso de falência do 
sistema informático, que está previsto na alínea 
b), do nº 2 do art.º 9º. As farmácias serão, por-
tanto, obrigadas a aceitar e não haverá perda de 
comparticipação. Mesmo nos casos em que não 
esteja referida a situação de excepção, a farmácia 
não pode recusar a dispensa do medicamento 
(excluindo as situações que já davam lugar a 
recusa como, por exemplo, rasuras na receita). 
Nestes casos em que o médico prescritor não re-
fira a situação de excepção, o farmacêutico dis-
pensará o fármaco sem lugar a comparticipação.

n Pretendo inscrever-me na OM para fins de 
declarar a minha inadaptação informática 
comprovada para a não utilização da prescri-
ção electrónica. Como devo fazer?
Resposta: Para poder beneficiar do regime de 
excepção previsto na alínea d) do art.º 9º da 
Portaria 198/2011 deve o Colega preencher o 
formulário próprio, que encontra na página 17 
da Revista da Ordem dos Médicos de Maio, na 

página inicial no site da OM ou no site da Secc-
ção Regional do Norte. Depois de preenchido, 
com a indicação clara dos motivos porque en-
tende estar abrangido pela isenção, deve remeter 
este formulário à Secção Regional da OM a que 
pertence, para registo no competente ficheiro 
(poderá fazê-lo por fax ou pelo correio).
Nota da OM: Solicita-se aos Colegas que justi-
fiquem clara e fundamentadamente as razões 
pelas quais invocam este regime de excepção 
e relembramos que fazem esta declaração sob 
compromisso de honra. O Conselho Nacional 
de Disciplina não deixará de actuar em casos de 
declarações comprovadamente falsas.

n Quando é que a Ordem dos Médicos irá 
contactar os médicos que efectuaram o seu 
registo por inadaptação a sistemas informáti-
cos e como se processa a entrega do carimbo?
Resposta: A OM está a aguardar indicações do 
Ministério da Saúde para saber em que zona do 
novo modelo de receita se deverá colocar o ca-
rimbo para poder saber as dimensões do mesmo 
e mandar produzi-lo. Os Colegas que enviaram 
o seu formulário devidamente preenchido expli-
cando as razões porque se consideram enqua-
drados na excepção de inadaptação a sistemas 
informáticos serão contactados no decorrer do 
mês de Julho para virem levantar o respectivo 
carimbo à respectiva Secção Regional (esta indi-
cação de prazo – mês de Julho – está dependen-
te de a Tutela dar atempadamente indicações à 
OM quanto ao local, na receita, onde deverá ser 
colocado o carimbo).

n As receitas que adquiri em Maio (por 
exemplo) perdem validade a 1 de Agosto?
Resposta: Não. Na prescrição manual poderá 
continuar a utilizá-las, acrescentando a refe-
rência à situação de excepção. Na prescrição 
electrónica é que será usado o novo modelo de 
receita aprovado pela Portaria.

PROGRAMAS*

n Quem irá fornecer o acesso online para 
prescrição electrónica de receitas particula-
res?
Resposta: O acesso é garantido por um programa 
informático que cada médico terá que adquirir, 
de entre os que forem certificados pela ACSS. 

n Disseram-me que a Ordem dos Médicos 
vai fornecer o programa de prescrição elec-
trónica…
Resposta: A OM não tem vocação nem estrutura 
técnica que permita a construção e licenciamen-
to de um programa de software para prescrição 
electrónica. Por essa mesma razão, não aconse-
lha nenhum programa específico. Cada médico 
que não esteja abrangido pelas excepções pre-
vistas na Portaria terá que escolher um, entre os 
programas certificados pela ACSS, comprá-lo e 
instalá-lo no seu computador.

n Onde posso consultar a lista de programas 
certificados?
Resposta: A lista de software (programas) certifi-
cado encontra-se na página da ACSS.

* Sobre a questão das excepções e dos pro-
gramas certificados já disponíveis ver também 
a nota de imprensa da ACSS de 21 de Julho, 
transcrita a seguir (página 9)
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EXCEPÇÃO AO REGIME 
DA OBRIGATORIEDADE 
DA PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA DE 
MEDICAMENTOS 
POR INADAPTAÇÃO 
COMPROVADA DO 
PRESCRITOR
DESPACHO N.º 9187/2011

O Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Ou-
tubro, estabeleceu um conjunto de novas 
medidas no acesso aos medicamentos, ten-
do nesta sede sido consagrado o princípio 
da obrigatoriedade da prescrição electrónica 
de medicamentos, para efeitos de compar-
ticipação.
A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, 
veio concretizar este princípio definindo o 
regime jurídico a que devem obedecer as 
regras de prescrição electrónica de medica-
mentos.
Existindo, no entanto, algumas situações 
específicas que pela sua natureza subjectiva 
ou objectiva dificultam o uso da prescrição 
electrónica, no regime da prescrição elec-
trónica salvaguardaram-se estas situações, 
através de um regime de excepção.
A excepção relativa à inadaptação com-
provada do prescritor para a utilização de 
meios electrónicos exige a comprovação 
desta situação, precedida de registo e con-
firmação pela respectiva ordem profissional, 
dependendo de despacho a concretização 
desta situação.
Assim, e ouvidas a Ordem dos Médicos e a 
Ordem dos Médicos Dentistas, nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 9.º do Porta-
ria n.º 198/2011, de 18 de Maio, determino:

PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA DE MEIOS 
COMPLEMENTARES DE 
DIAGNÓSTICO
DESPACHO N.º 9186/2011

O memorando de entendimento assina-
do entre o Governo Português e o Fundo 
Monetário Internacional, Banco Central 
Europeu e União Europeia, contempla, no 
ponto 3.56, a obrigatoriedade da prescri-
ção electrónica de medicamentos e meios 
complementares de Diagnóstico (MCDT), 
abrangidos por sistemas de comparticipa-
ção pública, para todos os médicos, tanto 
no sector público como no sector privado.
Encontra -se já estabelecido, através do des-
pacho, do Secretário de Estado da Saúde, 
n.º 3956/2010, de 23 de Fevereiro, publica-
do no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, 
de 4 de Março de 2010, que a requisição de 
MCDT, cujos encargos são suportados, no 
todo ou em parte, pelo orçamento do Ser-
viço Nacional de Saúde, deve ser feita sob 
a forma de documentos aí especificados, 
designadamente documento pré -impresso, 
impresso por meios informáticos e docu-
mento electrónico.
Em conformidade, o supra-referido despa-
cho aprovou o modelo de documento pré 
-impresso, dispondo que os documentos 
impressos por meios informáticos e os do-
cumentos electrónicos devem ter o conteú-
do dos documentos pré -impressos e devem 
ter origem em aplicações informáticas da 
responsabilidade da Administração Central 
do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS), ou certi-
ficadas por esta.
O presente despacho visa criar os mecanis-
mos para a prescrição electrónica de MCDT, 
bem como, tendo em consideração o dis-
posto na medida 3.57 do memorando, de-
terminar a centralização da conferência de 
facturas de MCDT no Centro de Conferên-
cia de Facturas (CCF), tornando, para tal, 
obrigatório para as entidades convencio-
nadas, o envio, por via electrónica, dessas 
facturas e respectivo detalhe das prestações 
que incluem. Deste modo, ficarão criadas as 
condições para se cumprir o objectivo esti-
pulado de ser criada uma unidade específica 
para a análise da informação respeitante às 
prescrições efectuadas pelos médicos, tendo 
como propósito a sua comunicação e avalia-
ção sistemática.
Assim, determino:
1 — A partir de 1 de Setembro de 2011, 
a prescrição de meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica (MCDT) cujos 
encargos devam ser suportados, no todo ou 
em parte, por verbas do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) só pode ser feita através de 
documento electrónico.

1 – Para efeitos previstos na alínea d) do 
n.º 2 do artigo 9.º da Portaria n.º 198/2011 
de 18 de Maio, a situação de inadaptação 
verifica-se quando:
a) O prescritor exibe documento perante a 
respectiva ordem profissional, nos termos 
por esta definidos, atestando a incapacida-
de para utilização de software de prescrição 
electrónica de medicamentos; e
b) Esta situação é confirmada pela respecti-
va ordem profissional, sujeita a revalidação 
anual, sob pena de caducidade da respectiva 
declaração.
2 – Na prescrição manual das receitas no 
âmbito da excepção prevista no número 
anterior, bem como das restantes excepções 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º da Portaria 
n.º 198/2011, de 18 de Maio, é utilizado o 
modelo de receita manual de medicamen-
tos, constante do anexo II da referida por-
taria.
3 – Para efeitos do disposto no número 
anterior, a situação de excepção deve ser 
identificada pelo prescritor na receita, sob o 
logótipo do Ministério da Saúde, através da 
aposição da palavra «EXCEPÇÃO» seguida 
da menção à alínea a que corresponde a si-
tuação excepcional: a), b), c) ou d) do n.º 2 
do artigo 9.º da Portaria n.º 198/2011, de 
18 de Maio.
4 – O presente despacho entra em vigor a 
1 de Agosto de 2011.
15 de Julho de 2011. – O Secretário de Esta-
do da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.
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2 — A prescrição electrónica de MCDT deve 
ser feita através de aplicações informáticas 
da Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P. (ACSS), ou através de aplicações 
de outros fornecedores que estejam em con-
formidade com os requisitos e especificações 
técnicas estabelecidos pela ACSS.
3 — A ACSS deve divulgar até ao dia 12 de 
Agosto de 2011, através do sítio www.acss.
min -saude.pt, os requisitos e especificações 
técnicas a que obrigatoriamente devem obe-
decer as aplicações informáticas supra -refe-
ridas.
4 — Os fornecedores das aplicações infor-
máticas utilizadas na prescrição de MCDT, 
passíveis de comparticipação pelo SNS, de-
vem, até ao dia 31 de Agosto de 2011, de-
clarar junto da ACSS que as aplicações in-
formáticas cumprem os requisitos estabele-
cidos pela ACSS, devendo a ACSS proceder 
de imediato à sua divulgação.
5 — A ACSS deve divulgar a lista dos for-
necedores e aplicações referidos no número 
anterior no sítio www.acss.min -saude.pt.
6 — A ACSS pode, a todo o tempo, solicitar 
aos fornecedores a demonstração da confor-
midade das aplicações com os requisitos exi-
gidos. Caso se verifiquem desconformidades 
das aplicações o fornecedor deve ser excluí-
do da lista a que se refere o número anterior.
7 — As entidades com convenção com o 
Serviço Nacional de Saúde para a presta-
ção de serviços na área dos MCDT devem 
obrigatoriamente adaptar os seus sistemas 
informáticos para que a factura e respectivo 
detalhe a emitir em Outubro de 2011, res-
peitante aos serviços prestados no mês an-
terior, seja efectuada a de forma electrónica, 
de acordo com as especificações disponíveis 
no manual de relacionamento disponível no 
sítio www.ccf.min -saude.pt.
8 — O processo de envio da informação 
electrónica e física e os procedimentos de 
conferência estão definidos no manual de 
relacionamento referido no número anterior.
9 — A conferência de facturas deve ser feita 
através do Centro de Conferência de Fac-
turas, de acordo com o disposto no despa-
cho, do Secretário de Estado da Saúde, n.º 
3956/2010, de 23 de Fevereiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 
4 de Março de 2010.
10 — A ACSS e cada uma das Administra-
ções Regionais de Saúde (ARS) devem pro-
mover durante o corrente mês de Julho ses-
sões de esclarecimento junto das Entidades 
Convencionadas em cada região correspon-
dente, de modo a apresentar o novo modo 
de relacionamento entre estas e o SNS.
12 de Julho de 2011. — O Secretário de Es-
tado da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.

APLICAÇÕES PARA 
A PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA DE 
MEDICAMENTOS 
NOTA DE IMPRENSA DA ACSS 
DE 21 DE JULHO 2011

A prescrição electrónica de medicamentos é 
efectuada recorrendo a aplicações informá-
ticas homologadas pela ACSS. 
Este processo de homologação está em cur-
so desde o passado dia 1 de Junho, data em 
que foram publicadas as especificações téc-
nicas que as aplicações devem cumprir. 
Em anexo à presente nota, divul-
ga-se a lista das 30 aplicações 
que, nesta data, já podem ser 
utilizadas para prescrever elec-
tronicamente. 
Contudo, dado o dinamismo 
do processo, a todo o momento 
novas aplicações poderão vir a 
ser incluídas, pelo que deverão 
todos os interessados consultar 
o sítio da ACSS – http://www.
acss.min-saude.pt/PEM a fim 
de obterem a lista mais actu-
alizada das aplicações que po-
dem ser utilizadas para pres-
crever electronicamente. 
A simplificação do processo de 
atribuição de credenciais para 
cada entidade prestadora de 
cuidados de saúde – Entidade 
Utilizadora, é efectuada atra-
vés de mero “Requerimento 
de atribuição de credenciais 
a locais de prescrição”, cuja 
resposta média é de 72 horas. 
Recorda-se que no próximo 
dia 31 de Julho deixam de 
ser comparticipados os medi-
camentos prescritos manual-
mente, com excepção das si-
tuações previstas na Portaria 
198/2011 de 18 de Maio. 
Estas situações foram objec-
to de regulação através do 
despacho n.º 3/2011 de 15 de Julho do Sr. 
Secretário de Estado da Saúde que estabele-
ce o seguinte: 
a) Compete à Ordem dos Médicos e à Or-
dem dos Médicos Dentistas a identificação 
dos prescritores abrangidos pela situação 
prevista na alínea d) da referida Portaria (in-
capacidade para utilização de software de 
prescrição electrónica de medicamentos); 
b) A prescrição manual das receitas no âm-
bito das excepções previstas no n.º 2 do ar-
tigo 9.º da Portaria 198/2011 de 18 de Maio 
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Aplicações Informáticas para a Prescrição Electrónica de Medicamentos 
Actualizado em 19-07-2011 

Aplicação 
Empresa ALERT® e-Prescription Tool ALERT Life Sciences Computing, S.A. CliniCare 

SPSI - Sociedade Portuguesa de Serviços 
Informáticos, Lda ClinicBase – Prescrição Electrónica Infortucano SI DOCbase 
MOBILWAVE . Tecnologias de Informação, SA e-medicar - Sistema de Prescrição Electrónica de Medicamentos Adminsaúde, Lda 

Essilor RX 
Essilor Portugal EvoluteFarma 
Evolute - Consultoria Informática, Lda Gestrato Receitas GESTRATO HP-HCIS – Prescrição electronica de medicamentos HP Enterprise Services Portugal, Lda iBeria healthcare Software Logibérica - Sistemas de Informação, Lda iCare-EHR 
Cimplecare, Lda iMED 
Academia de Informática Brava, Engenharia de Sistemas, Lda INOVAgest® - Gestão de Clínicas INOVAsis - inovação e Sistemas de Informação, Lda iReceita 
Cimplecare, Lda kiCLINIC - Gestão Clínicas Kiubo Consultoria Informática, Lda MedicineOne 
MedicineOne SA My MedicineOne MedicineOne SA Newsoft DS – Receituário Electrónico Imaginasoft HS, Sistemas de Informação para a Saude, Lda ORKOS 
Leverage, Lda Practis® 
Quidgest, S.A. PrEl – Prescrição Electrónica ST+I – Serviços Técnicos de Informática, 
Unipessoal, Lda Prescrição Electrónica Glintt - Healthcare Solutions, S.A. Prescrição Electrónica (SGICM-P) Glintt - Healthcare Solutions, S.A. Prescrição Global GlobalSoft BSC Q-Clinics 
Quidgest, S.A. Siemens ePrescription Siemens, S.A. Sistema de Informação Multidisciplinar Normática, SA SMD Express - Prescrição Electrónica para Clínicas Dentárias QuickPage Software, Lda 

TakeCare – Módulo de Prescrição Electrónica Process.net – Sistemas de Informação, Lda. TrakCare - Prescrição Electrónica de Medicamentos InterSystems Iberia S.L. TSR - Prescrição Electrónica TSR - Sistemas de Informação, Lda VITACARE 
HIS, e-Health Innovation Systems, S.A. wCLÍNICAS 
Wintouch - Sistemas de Informação, Lda WinGCS - Gestão de Cuidados de Saúde F3M Information Systems SA 

 

utiliza o modelo de receita manual de medi-
camentos constante do anexo II da referida 
Portaria; 
c) A situação de excepção deve ser identifi-
cada pelo prescritor na receita, sob o logóti-
po do Ministério da Saúde, através da apo-
sição da palavra “EXCEPÇÃO” seguida da 
menção à alínea a que corresponde a situa-
ção excepcional: a), b), c) ou d) do referido 
n.º 2 do artigo 9.º da Portaria 198/2011. 
Ao efectuar a dispensa as Farmácias deverão 
verificar que as prescrições impressas foram 
produzidas electronicamente e que as ma-
nuais cumprem o estabelecido no despacho 
acima referido do Sr. Secretário de Estado 
da Saúde.



nomeadamente de bons secretários de Es-
tado com um conhecimento profundo do es-
tado da saúde. 

Mas acredita que esta escolha prende-
-se, essencialmente, com a necessidade 
de cortes na Saúde de que temos vindo a 
ouvir falar nos últimos tempos?
O Dr. Paulo Macedo toma posse com um 
programa pré-definido, em resultado do me-
morando da troika, aceite pelo Governo. Esse 
entendimento diz, por exemplo, que as taxas 
moderadoras devem ser aumentadas e devem 
ser mais elevadas no serviço de urgência, 
sendo menores nas consultas hospitalares e 
nos centros de saúde. No entanto, vai ser da 
responsabilidade do novo ministro da Saúde 
decidir qual o valor que vai ser aplicado. Essa 
é a grande decisão e só posso esperar que não 
passe por estabelecer um valor que corres-
ponda a um pagamento efectivo da Saúde no 
acto, pois desta forma os portugueses passam 
a pagar duas vezes: através dos seus impostos 
e por acto. Mas existem outras questões onde 

o ministro da Saúde pode marcar a diferença. Ou-
tra das recomendações patentes no memorando da 
troika assenta na ideia de que os cargos de chefia e 
de direcção, nomeadamente nos hospitais, devem 
ser ocupados por pessoas escolhidas pelo mérito, 
tendo em conta a sua qualificação profissional e de 
gestão. Estamos numa altura de mudança partidá-
ria e todos nós conhecemos a expressão «jobs for 
the boys». Tem funcionado assim quando PS ganha 
as eleições e quando o PSD ganha as eleições. Va-
mos ver o que vai acontecer desta vez e perceber se 
mesmo aqueles profissionais que desempenharam 
bem os seus papéis de gestores, diminuindo o des-
perdício ou aumentando os níveis de eficácia dos 
serviços, vão ser substituídos. Esse vai ser um dos 
momentos da verdade. Ficaremos a saber se este 

Texto Patrícia Gonçalves  Vitor Silva

DEPOIS DE UMA MÉDICA, UM GESTOR. PAULO MACEDO AS-

SUMIU O MINISTÉRIO DA SAÚDE E HERDOU A DIFÍCIL TAREFA 

DE REDUZIR OS CUSTOS NUMA ÁREA SOCIALMENTE SENSÍ-

VEL. NO INÍCIO DA XII LEGISLATURA, O PRESIDENTE DO CON-

SELHO REGIONAL DO NORTE, MIGUEL GUIMARÃES, QUER 

ESPERAR PARA VER, MAS DEIXA UM APELO AO NOVO TITULAR 

DA PASTA DA SAÚDE: “OUVIR A ORDEM DOS MÉDICOS”. EM 

ENTREVISTA À NORTEMÉDICO, MIGUEL GUIMARÃES REVELA 

AS SUAS PRIMEIRAS IMPRESSÕES SOBRE O QUE PODE MUDAR.

«É IMPORTANTE QUE 
O NOVO MINISTRO 
OUÇA A ORDEM»

(nortemédico) – Como é que viu a nomeação de 
Paulo Macedo, um gestor que passou pela Direc-
ção-Geral dos Impostos, para ministro da Saúde?
(Miguel Guimarães) – Pessoalmente, não conheço o 
Dr. Paulo Macedo. Foi bastante elogiado pelo cargo 
que desempenhou enquanto Director-Geral dos 
impostos e na área da Saúde esteve ligado à Mé-
dis, muito embora não saiba exactamente qual é 
o seu conhecimento sobre as questões práticas da 
Saúde. Acho que temos de esperar para ver, mas 
quero acreditar que pode desempenhar um bom 
papel. Não sou dos que defendem que o ministro 
da Saúde tem de ser, obrigatoriamente, médico. 
Penso, isso sim, que tem de ser uma pessoa de bom 
senso, que saiba tomar decisões e que saiba dialo-
gar. Depois, deve estar rodeado de uma boa equipa, 

8 EM DESTAQUE

PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DO NORTE, MIGUEL 
GUIMARÃES, ESPERA BOM SENSO 
E DIÁLOGO DO NOVO TITULAR 
DA PASTA DA SAÚDE



novo Governo tem de facto uma 
nova atitude, e respeita esta reco-
mendação da troika, ou se pelo 
contrário, a filiação partidária con-
tinuará a ser o principal factor para 
a escolha dos lugares de chefia.

Falou há pouco da importância 
da escolha dos secretários de 
Estado. Como é que viu a no-
meação de Manuel Teixeira, até 
agora presidente da Autoridade 
Central dos Sistemas de Saúde 
(ACSS), um organismo que tem 
sido amplamente criticado pela 
Ordem dos Médicos?
É verdade que a Ordem tem cri-

ticado a actuação da ACSS, não só pelo facto de 
não funcionar bem, mas também porque tem sido 
discricionária na forma de aplicação dos orçamentos 
na área da Saúde. Não é possível aceitar que um 
doente em Lisboa tenha direito a um valor superior 
para gastar em Saúde do que um doente do Porto 
ou de Coimbra. Por outro lado, ainda recentemente 
tivemos um exemplo típico da inoperância da ACSS. 
A 30 de Junho ainda não existiam sistemas infor-
máticos devidamente validados pela ACSS, quando 
estava previsto que a prescrição electrónica entrasse 
em vigor a 1 de Julho. Não sei qual a responsabili-
dade que o Dr. Manuel Teixeira assume nestas ma-
térias, o que não quer dizer que não possa vir a ser 
um bom secretário de Estado da Saúde. Agora, é 
evidente que o ministro da Saúde me merece mais 
confiança do que o seu secretário de Estado. 

E relativamente ao secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Leal da Costa, até agora 
o consultor do Presidente da República para os 
Assuntos da Política de Saúde?
Parece ser uma pessoa sensata e, sendo médico, é 
um homem que, em princípio, conhece bem os dos-
siês da saúde. Portanto, é uma pessoa que, à partida, 
me inspira confiança.

Na anterior legislatura, o Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro, era um 
homem do Norte. A perda desta ligação regional 
pode traduzir-se numa perda de influência do 
Norte? 
Sim, é verdade que o Norte perde alguma influên-
cia. Sempre foi possível manter um diálogo muito 
directo com o Dr. Manuel Pizarro, não só por ser 
do Norte, mas também pelo facto de ser médico e 
de ter trabalhado no Hospital de S. João. Mas isso 
não quer dizer que não seja possível estabelecer 
este tipo de diálogo com os novos secretários de 
Estado. Gostaria de sublinhar que a SRNOM está 

completamente disponível para colaborar com o 
Ministério da Saúde, defendendo os interesses da 
qualidade da Medicina em Portugal. Por outro lado, 
também espero abertura do Ministério da Saúde 
para ouvir a Ordem. A OM pode ter um papel ex-
traordinariamente importante na diminuição dos 
custos na Saúde, melhorando a qualidade. 

Como avalia o programa do Governo para a área 
da Saúde?
O programa do Governo levanta-me algumas dúvi-
das, sobretudo numa área nobre, em que o Governo 
não tem exactamente a mesma posição espelhada 
no memorando da troika. No âmbito das Parcerias 
Público-Privadas (PPP), o memorando da troika de-
fende uma avaliação do modelo, de forma a perceber 
a sua eficácia em termos de gestão e em termos de 
prestação dos cuidados de saúde aos doentes. Con-
tudo, o programa do Governo fala no alargamento 
das PPP na Saúde. Não me parece bem avançar com 
novas parcerias sem que exista uma avaliação efec-
tiva das que já existem.

Recentemente, o Presidente da República de-
fendeu a “reinvenção do conceito de serviço pú-
blico”, dando como exemplo os cuidados de saúde 
e a necessidade de os delegar a instituições como 
as misericórdias. Que comentário faz?
O melhor serviço público que existe em Portugal é o 
SNS. É aquele em que conseguimos obter os melho-
res índices a nível internacional. Uma das discussões 
actuais prende-se com o modelo de financiamento 
do SNS e a sua sustentabilidade. Em Portugal, vive-
mos num Estado social em que pagamos impostos 
que, consequentemente, são geridos de acordo com 
as áreas estratégicas e desviados para os sectores da 
Saúde, da Educação, da Justiça, etc … Contudo, o 
Estado nunca se preocupou em tentar perceber qual 
a área em que existem maiores problemas. A verdade 
é que o orçamento que tem sido destinado para o 
sector da Saúde não chega. Mas o Estado pode optar 
por abandonar este modelo social, passando a Saúde 
a depender directamente dos portugueses. É essa a 
sugestão que fica no ar das palavras do Presidente 
da República e até de algumas posições assumidas 
nesta matéria pelo Governo. Portugal pode, assim, 
seguir o exemplo dos EUA que tem hoje um mau 
serviço público de saúde. Quem tem dinheiro, com-
pra a saúde e vai aos melhores hospitais. Quem não 
tem, recorre ao serviço público e arrisca-se a esperar 
meses por uma cirurgia em casos tão graves como o 
cancro. Se é este tipo de modelo que se propõe, en-
tão discordo completamente. Recomendo, a propó-
sito, a leitura de um artigo recente de Paul Krugman, 
prémio Nobel da Economia em 2008, em que ele 
explica o que aconteceu nos EUA. Contrariamente 
ao que se possa pensar, o serviço de saúde privado 
fica mais caro do que o público. n
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UMA AUDITORIA DA INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS REVELOU 

QUE CERCA DE 40 POR CENTO DAS DESPESAS TOTAIS DO ESTADO 

COM MEDICAMENTOS, EM 2010, TIVERAM ORIGEM FRAUDU-

LENTA. MIGUEL GUIMARÃES, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIO-

NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, RECORDA QUE UMA 

DAS PROPOSTAS APRESENTADAS À ANTERIOR MINISTRA DA SAÚDE, 

ANA JORGE, AQUANDO DA NEGOCIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ELEC-

TRÓNICA, PASSAVA EXACTAMENTE PELA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA 

DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO ELECTRÓNICA QUE PODERIA EVI-

TAR MUITAS SITUAÇÕES DE FRAUDE.
Texto Patrícia Gonçalves

Fo
to

lia

de um cartão com um chip electrónico e com um 
código encriptado de acesso, como os existentes 
nos cartões multibanco”, explica. A partir de então, 
apontou, “passaria a ser praticamente impossível 
que um não médico passasse receitas médicas, pois 
se o cartão fosse roubado, bastaria dar baixa do 
mesmo, para que deixasse de ter acesso autorizado”. 
Apesar da Ordem se ter “disponibilizado para pagar 
o cartão e oferecê-lo aos médicos”, o Ministério da 
Saúde não aceitou a proposta, uma vez que tinha de 
garantir o investimento no sistema de codificação 
dos cartões. “Penso que valia a pena esse investi-
mento, pois como percebemos dos números reve-
lados pela Inspecção-Geral das Finanças, o Estado 
pode estar a ser lesado em milhões de euros”, alude 
Miguel Guimarães. 
Ainda sobre a prescrição electrónica obrigatória, 
recorde-se que a entrada em vigor do processo foi 
adiada para o dia 1 de Agosto, depois de a ACSS 
continuar sem divulgar os programas informáticos 
homologados. 

PRESCRIÇÃO POR DCI
No capítulo do medicamento, Miguel Guimarães 
mostra-se ainda preocupado com a proposta de ge-
neralizar a prescrição por substância activa ou DCI 
(Denominação Comum Internacional) no ambula-
tório com possibilidade de troca de medicamentos 
nas farmácias, uma medida defendida pelo CDS, 
mas que o PSD e o PS chumbaram no Parlamento, 
mesmo no fim da última legislatura. O presidente 
do CRNOM alerta que este é um assunto que “vai 
voltar a ser debatido na Assembleia da República” 
e reconhece que a Ordem tem de se antecipar: “Te-
mos de ter uma proposta concreta sobre este as-
sunto, de forma a não sermos surpreendidos”. Além 
disso, defendeu, “temos de promover uma grande 
divulgação pública em torno deste tema, para que a 
população perceba que o está em causa é a defesa da 
saúde dos doentes evitando a possibilidade de uma 
eventual troca de medicamentos nas farmácias”. n

FRAUDE NAS 
RECEITAS MÉDICAS

“Para um valor de comparticipação do SNS de três 
milhões de euros, cerca de 1,2 milhões de euros 
(40% daquele valor), foi identificado como poten-
cialmente irregular”. Esta é uma das conclusões de 
uma auditoria realizada pela Inspecção-Geral das 
Finanças ao sistema de prescrição e conferência de 
facturação de medicamentos do SNS e na qual se 
aponta que 40 por cento das despesas totais do Es-
tado com medicamentos, em 2010, podem ter tido 
origem fraudulenta. 
O problema mereceu reacção por parte da Ordem 
dos Médicos (OM), tendo o bastonário assegurado 
que no caso de haver clínicos envolvidos no pro-
cesso, estes irão ser “penalizados”. “Nós médicos, 
somos os primeiros interessados em que haja me-
canismos que possibilitem a detecção de médicos 
prevaricadores”, sublinhou José Manuel Silva. Uma 
posição partilhada pelo presidente do Conselho 
Regional do Norte, Miguel Guimarães, que quando 
questionado sobre qual o papel que a OM pode ter 
no combate à fraude nas receitas médicas recordou 
a solução apresentada à anterior ministra da Saúde, 
Ana Jorge, e que passava por avançar com a prescri-
ção electrónica com segurança máxima. “Quando a 
Ordem negociou a entrada em vigor da prescrição 
electrónica, apresentou como proposta a criação 

ORDEM APRESENTOU 
PROPOSTA PARA RESOLVER 
PROBLEMA DE SEGURANÇA
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A ORDEM DOS MÉDICOS LA-

MENTA NÃO TER SIDO OUVIDA 

SOBRE AS ÚLTIMAS PORTARIAS 

PUBLICADAS NO ÂMBITO DA 

REVISÃO DAS CARREIRAS MÉDI-

CAS, E QUE ENGLOBA A AVALIAÇÃO DE DE-

SEMPENHO. O PRESIDENTE DO CONSELHO 

REGIONAL DO NORTE, MIGUEL GUIMARÃES, 

ACUSA A EX-MINISTRA DA SAÚDE DE “TER 

UM PÉSSIMO DESEMPENHO” NESTA MA-

TÉRIA E DIZ NÃO COMPREENDER COMO É 

POSSÍVEL AVANÇAR COM A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO SEM HAVER UMA ACTUALIZA-

ÇÃO E EFECTIVA APLICAÇÃO DAS GRELHAS 

SALARIAIS.

Texto Patrícia Gonçalves

O presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM) considera que não 
existem condições para que a avaliação de desem-
penho avance no início de 2012, tal como está pre-
visto. Primeiro, diz, é preciso que o Estado res-
peite as Carreiras Médicas e actualize as diferentes 
posições remuneratórias a que todos os médicos 
têm direito há já muito tempo e simultaneamente 
seja feita a revisão das grelhas salariais. Depois de 
condenar a forma como o processo foi gerido, de-
signadamente o facto de a Ordem não ter sido ou-
vida tal como consignado no Estatuto da Ordem 
dos Médicos, Miguel Guimarães refere que “não 
faz sentido” aplicar a avaliação de desempenho, 
que é destinada à progressão nas diferentes posi-
ções remuneratórias dentro da mesma categoria, 
se as mesmas posições remuneratórias não forem 
de imediato aplicadas de acordo com a lei. De resto, 
continua, só deveria haver publicação da avaliação 
de desempenho juntamente com novas grelhas sa-
lariais, e não me parece que nos próximos anos seja 
possível negociar uma nova tabela salarial. Por isso, 
não faz qualquer sentido avançar com uma avalia-
ção de desempenho que vai ter uma grelha salarial 
completamente desactualizada, uma vez que esta 
ainda não foi negociada pelas estruturas sindicais”. 
“A senhora ministra da Saúde teve um péssimo de-
sempenho nesta matéria e terminou o mandato da 
pior maneira possível”, criticou.

“DISCORDO 
COM A 
AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 
SEM A 
CONCOMITANTE 
REVISÃO 
DA GRELHA 
SALARIAL E A 
SUA EFECTIVA 
APLICAÇÃO”

A Portaria 209 foi publi-
cada este ano, fruto de 
um processo negocial 

entre o Ministério da Saúde liderado por Ana Jorge 
e pelas estruturas sindicais. Procede à adaptação do 
subsistema de Avaliação de Desempenho dos tra-
balhadores da Administração Pública (SIADAP 3) a 
trabalhadores integrados na Carreira Especial Mé-
dica, instituída pelo DL 177/2009, de 4 de Agosto. 
Trata-se de uma Portaria de extensão aos médicos 
não sindicalizados, estando ainda para publicação 
idêntico diploma para os sindicalizados.
Para além da avaliação de desempenho, o Ministé-
rio da Saúde também fez publicar as Portarias 207 
e 217 que regulam, respectivamente, os procedi-
mentos para os concursos nas diferentes categorias 
da Carreira Especial Médica e para o grau de con-
sultor. n

ORDEM DOS 
MÉDICOS NÃO 
FOI OUVIDA 

AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO
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SRNOM ESTÁ 
CONTRA O NOVO 
REGULAMENTO 
DO INTERNATO 
MÉDICO

O presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM) está contra o novo 
Regulamento do Internato Médico publicado a 24 

de Junho em Diário da República, 
poucos dias após a saída da ex-mi-
nistra da Saúde do Governo. Mi-
guel Guimarães critica a situação 
criada por Ana Jorge numa matéria 
“tão importante para a qualidade do 
exercício profissional da medicina”, 
sem que tenha sido ouvida esta di-
recção da OM. “É uma situação pro-
fundamente lamentável, uma vez 
que é um regulamento estruturante 
e de extrema importância para a 
formação dos médicos. Contudo, 
a ex-ministra da Saúde não só não 

ouviu esta direcção da OM como não respeitou a 
proposta elaborada pela anterior direcção da OM.

«DOCUMENTO RETIRA À OM 
VÁRIOS PODERES NA ÁREA DA 
FORMAÇÃO MÉDICA»

Na opinião do presidente do CRNOM, o docu-
mento promulgado é “mau”, na exacta medida em 
que retira à OM algumas competências na área da 
formação médica, transferindo-as para comissões 
dependentes do Estado e por outro lado não é um 
documento que de forma clara proteja a qualidade 
da formação dos médicos internos das várias espe-
cialidades. Miguel Guimarães garante que não se 
trata de uma simples questão de ter mais ou menos 
poder: “Uma das funções básicas da OM passa, 
exactamente, pela área da formação. A Ordem é 
uma instituição apartidária que defende a quali-
dade da medicina e do exercício profissional, tendo 
como uma das suas principais competências definir 
quais os serviços com idoneidade e quais as suas ca-
pacidades formativas. Tem, na sua estrutura, todas 
as especialidades, sub-especialidades e competên-
cias reunidas em colégios ou comissões que são o 
garante da qualidade da formação dos jovens mé-
dicos. Não existe em Portugal nenhuma instituição 
comparável à OM e, por isso, amputar a participa-
ção Ordem em áreas relacionadas com a formação 
médica é errado”. Neste contexto, Miguel Guima-
rães apela, agora, a Paulo Macedo: “Espero que o 
ministro da Saúde suspenda este Regulamento do 
Internato Médico”. O dirigente da OM considera 
importante que o processo negocial com o Governo 
seja retomado e recorda que o Conselho Nacional 
Executivo da OM tem uma proposta concreta sobre 
esta matéria, pronta a apresentar. n

“ESPERO QUE O 
NOVO MINISTRO DA 
SAÚDE SUSPENDA O 
DOCUMENTO”

A ORDEM DOS MÉDICOS FOI SURPREEN-

DIDA COM A PUBLICAÇÃO DO NOVO RE-

GULAMENTO DO INTERNATO MÉDICO EM 

DIÁRIO DA REPÚBLICA. UMA DECISÃO DA 

EX-MINISTRA DA SAÚDE, ANA JORGE, JÁ CRI-

TICADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO 

REGIONAL DO NORTE, MIGUEL GUIMARÃES, 

QUE ESPERA, AGORA, QUE O NOVO TITU-

LAR DA PASTA, PAULO MACEDO, POSSA VIR 

A SUSPENDER O DOCUMENTO. 

Texto Patrícia Gonçalves
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POSIÇÃO DA 
ORDEM DOS 
MÉDICOS

CURSO DE MEDICINA 
NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

O CONSELHO REGIONAL DO NORTE 

DA ORDEM DOS MÉDICOS, PREOCU-

PADO COM A QUESTÃO DA QUALI-

DADE DA FORMAÇÃO MÉDICA PRÉ-

-GRADUADA E COM A DEMOGRAFIA 

MÉDICA, QUE PODERÃO RESULTAR 

NUMA DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA 

DA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE EM 

PORTUGAL, PROPÔS EM CONSELHO NACIO-

NAL EXECUTIVO QUE O TEXTO QUE A SEGUIR 

SE TRANSCREVE FOSSE ADOPTADO COMO 

POSIÇÃO PÚBLICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

SOBRE ESTA MATÉRIA, O QUE VEIO A ACON-

TECER COM PEQUENAS ALTERAÇÕES. ESTA 

POSIÇÃO, QUE ENQUADRA DE FORMA GENÉ-

RICA A DEFESA DA QUALIDADE DA MEDICINA 

E DOS DOENTES, TEM COMO OBJECTIVO IME-

DIATO IMPEDIR QUE A SECÇÃO AUTÓNOMA 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE 

AVEIRO DÊ INÍCIO AO CURSO DE MEDICINA 

EM PARCERIA COM O ICBAS DA UNIVERSI-

DADE DO PORTO.

Texto Nelson Soares

representado a Universidade portuguesa em diver-
sas áreas específicas, não podemos deixar de ma-
nifestar a nossa profunda preocupação pelo futuro 
da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. 
A curto prazo, a qualidade do ensino médico pré-
-graduado pode estar comprometida e o elevado 
número de médicos que a actual situação do ensino 
médico comporta pode conduzir a uma redução 
dramática na qualidade dos cuidados de saúde. Adi-
cionalmente, o actual contexto de crise económica 
e financeira suportada por uma profunda crise de 
valores e princípios, constitui o terreno fértil para 
que se mantenha a falência continuada do combate 
ao desperdício nesta matéria tão sensível como é a 
educação médica, situação aliás prevista nas me-
didas propostas pela troika. Será que nesta maté-
ria o dinheiro dos contribuintes vai continuar a ser 
desperdiçado?

Analisemos a actual situação da qualidade do ensino 
e da demografia médica em Portugal. 

Todos os estudos públicos conhecidos demonstram 
de forma inequívoca que não existe necessidade de 
novos cursos de Medicina em Portugal. O actual 
numerus clausus dos sete cursos de Medicina, que 
já formam médicos de qualidade reconhecida há 
vários anos, ultrapassam claramente as necessida-
des futuras do País. De facto, para 10 milhões de 
habitantes seriam necessárias apenas 5 Faculdades 
de Medicina. As Faculdades de Medicina custam 
muitos milhões de euros aos portugueses. No actual 
contexto global, não faz qualquer sentido novas 
Faculdades de Medicina. 
Não é aceitável que a criação de qualquer novo 
curso de Medicina não cumpra na íntegra as exigên-
cias de qualidade da formação pré-graduada, que 
garanta uma formação médica sólida de qualidade 
inquestionável, em vigor nos cursos que já formam 
médicos há vários anos. Só assim é possível evitar 

O novo curso de Medicina da Universidade de 
Aveiro não foi antecedido por um período de dis-
cussão pública, no qual se pudesse debater a neces-
sidade de mais uma Escola Médica em Portugal e de 
um novo modelo de formação.
Sem colocar em causa a idoneidade formativa 
da Universidade de Aveiro, que tão bem tem 
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a existência de médicos de primeira e de segunda 
categoria. Quem representa a OM tem o dever de 
ter um papel mais relevante na defesa do direito 
dos doentes a uma medicina altamente qualificada 
e no aproximar em definitivo a formação pré e a 
pós-graduada.
Os critérios de selecção, a preparação de base dos 
candidatos a estes novos cursos, a importação de 
métodos de ensino de qualidade questionável, a 
ausência de um corpo docente que constitua uma 
massa crítica permanente, são indicadores preocu-
pantes que poderão conduzir à formação de médi-
cos que não cumpram a qualidade que a OM tem o 
dever e a obrigação de exigir. 
A OM, como responsável pela qualidade do exercí-
cio técnico da Medicina em Portugal, poderá sentir-
-se na obrigação de exigir a todos os mestres em 
Medicina um exame complementar para inscrição 
na OM.
Os dados mais recentes relativos ao número de 
médicos no nosso país, publicados recentemente 
no relatório anual de 2010 da OCDE, referem que, 
em Portugal, existem 3,7 médicos por cada 1000 
habitantes, valor claramente acima da média dos 
estados-membros (3,3), e este valor tem vindo a 
crescer nos últimos anos (como exemplo, refere-se 
que no relatório de 2009, os valores eram de 3,5 e 
3,1 médicos por mil habitantes, respectivamente). 
Infelizmente, Portugal já faz parte do restrito clube 
que está no topo dos estados-membros da OCDE 
nesta matéria.
Os estudos credíveis tornados públicos sobre as ne-
cessidades de médicos e a sua distribuição geográ-
fica e por especialidades mostram claramente que o 
problema essencial, no nosso País, não reside no nú-
mero total de médicos mas sim na sua distribuição e 
nos desequilíbrios em algumas especialidades, como 
é caso da Medicina Geral e Familiar. Na realidade, e 
quando a idade da reforma médica ainda se situava 
nos 60 anos, o Prof. Doutor Alberto Amaral (estudo 
do CIPES – Centro de Investigação de Políticas do 
Ensino Superior) demonstrou que Portugal neces-
sitava de formar cerca de 1000 médicos por ano. 
Como sabemos, estão a formar-se mais de 1700 
médicos por ano, a que acresce um número variável 
de médicos portugueses formados no estrangeiro e 
que legitimamente regressam a Portugal. Por outro 
lado, o estudo de necessidades provisionais de recur-
sos humanos em saúde realizado pela Universidade 
de Coimbra para a ACSS (coordenado pela Prof. 
Doutora Paula Santana), e tornado público em Abril 
de 2009, considerando o “cenário de manutenção” 
baseado nos actuais rácios de cobertura populacio-
nal, mostrou que existirá um excedente de médicos 
estimado em 6091 especialistas em 2020. Esta si-
tuação resultará em desemprego ou subemprego 

médico, com todas as consequências negativas que 
poderão ser esperadas em termos de qualidade do 
tratamento dos doentes e consequentemente de 
custos mais elevados para todo o Sistema Nacional 
de Saúde.  De resto, o próprio Governo de então, a 
propósito dos despachos de indeferimento das so-
licitações de cursos de Medicina por Universidades 
privadas, afirmou que “o número de estudantes que 
estão a terminar o curso de Medicina em cada ano 
é suficiente para as necessidades, e a médio trecho 
conduzirá a um excesso de oferta de mão de obra 
relativamente à procura”. Neste contexto, foi ainda 
afirmado que “o excesso formativo dificilmente será 
acompanhado pela manutenção da qualidade do 
ensino da Medicina praticado em Portugal”, e “os 
problemas organizativos de saúde em Portugal não 
se resolvem aumentando o número de médicos mas 
sim racionalizando o sistema”.
Como facilmente se entende, o problema não está 
no número total de médicos. A OM está disponível 
para dar um novo e decisivo contributo no sentido 
de definir claramente as necessidades de médicos 
das várias especialidades para os próximos 10 anos, 
tendo em conta, entre outros factores, a evolução 
da idade da população e dos médicos e dos métodos 
de diagnóstico e terapêutica, a variação da frequên-
cia das várias patologias e a distribuição geográ-
fica da população. Este objectivo é absolutamente 
essencial para que se possa definir, com a certeza 
dos números e estudos realizados, que médicos são 
necessários para os próximos anos, e assim defender 
a qualidade da Educação Médica e o direito dos 
doentes à Saúde.
Adicionalmente, já a partir de 2011, não é possí-
vel garantir que os médicos que saem das Escolas 
Médicas sejam colocados no internato da especia-
lidade tendo em conta a realidade das idoneidades 
e capacidades formativas dos vários serviços das 
Unidades de Saúde nacionais. Esta situação levará a 
que jovens médicos sejam impossibilitados de exer-
cer a sua profissão por não poderem concretizar a 
sua formação específica, e resultará a curto prazo 
num número elevado de médicos indiferenciados, 
situação completamente inaceitável.
A Ordem dos Médicos não pode deixar de manifes-
tar a sua oposição à criação de um novo curso de 
Medicina em Portugal. Um novo curso de Medicina 
constitui um investimento financeiro desnecessário, 
não é necessário e, sobretudo, não garante uma 
formação de qualidade inquestionável. Estamos dis-
poníveis para participar na planificação dos recursos 
médicos por especialidade e área geográfica no sen-
tido de proporcionar melhores cuidados de saúde, 
adequados às necessidades do nosso País.

O CNE da Ordem dos Médicos.
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ESCOLAS 
MÉDICAS 
DEFENDEM 
MENOS 
QUANTIDADE E 
MAIS QUALIDADE 
NA FORMAÇÃO
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O progressivo aumento 
de vagas em Medicina 
pode, a curto prazo, colo-
car em causa a qualidade da formação médica pré 
e pós-graduada. Esta foi a principal preocupação 
manifestada pelos representantes da Faculdade de 
Medicina da U. Porto (FMUP) e da Escola Superior 
de Ciências da Saúde da U. Minho, presentes na 
reunião promovida pela SRNOM. 
Nuno Montenegro, subdirector da FMUP e Nuno 
Sousa, director do curso de Medicina da U. Minho, 
reconheceram que, apesar das diferenças estrutu-
rais entre as duas instituições, a questão de fundo 
prende-se com a capacidade formativa de ambas. 
Nesse aspecto, os responsáveis convergiram na ne-
cessidade de se reavaliar o excesso de vagas nos 
cursos de Medicina e de privilegiar uma formação 

REUNIÃO NA SRNOM

DOSSIER ESPECIAL: QUALIDADE DA FORMAÇÃO MÉDICA PRÉ-GRADUADA

Texto Fotografia Vitor Silva

A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

DA ORDEM DOS MÉDICOS 

(SRNOM), REPRESENTADA PELO 

SEU PRESIDENTE, MIGUEL GUI-

MARÃES E PELOS DIRIGENTES, ANDRÉ LUÍS, 

CALDAS AFONSO E DALILA VEIGA, PROMOVEU 

UMA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS 

ESCOLAS MÉDICAS DA REGIÃO NORTE PARA 

DEBATER O PROBLEMA DA QUALIDADE DA 

FORMAÇÃO MÉDICA PRÉ-GRADUADA E DE-

MOGRAFIA MÉDICA. AS OPINIÕES CONVERGI-

RAM NUM APELO CLARO À PRIORIZAÇÃO DA 

QUALIDADE FORMATIVA, EM DETRIMENTO DO 

NÚMERO DE VAGAS. com qualidade e com rácios tutor/aluno 
mais equilibrados. 
As associações de estudantes do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
e da FMUP estiveram também presentes 
no encontro com a SRNOM, através dos 
seus presidentes, Agostinho Sousa e Hélio 
Alves, respectivamente. Os responsáveis 
alargaram o leque de preocupações a as-

pectos mais concretos, como a falta de infra-estru-
turas nas respectivas faculdades, as dificuldades 
sentidas pelos alunos no ciclo de formação clínica, 
a abertura de novas escolas médicas e o espectro do 
desemprego médico. A este propósito, questionou-
-se a abertura do novo curso de Medicina de Aveiro, 
cujo protocolo formativo com a Universidade do 
Porto ainda não está assegurado. 
Os dirigentes da SRNOM reiteram a intenção da 
Ordem em defender empenhadamente a qualidade 
do ensino médico e dos cuidados de saúde presta-
dos aos doentes, bem como em opor-se à abertura 
de novas Faculdades de Medicina, consideradas 
desnecessárias. n



PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO, HÉLIO ALVES

“NOVA LEGISLATURA É UMA 
OPORTUNIDADE 
PARA SENSIBILIZAR OS 
ÓRGÃOS DECISORES”

(nortemédico) – Com o aumento do numerus clau-
sus, quais são os principais problemas que os alu-
nos da FMUP enfrentam?
(Hélio Alves) – É indubitável que a qualidade do en-
sino sai prejudicada com o numerus clausus que ac-
tualmente se pratica na FMUP, que ascende a cerca 
de 300 estudantes por ano. Em primeiro lugar, ve-
rificamos uma clara insuficiência das instalações e 
infra-estruturas, que se encontram completamente 
saturadas. Aliás, o maior anfiteatro da FMUP tem 
capacidade para apenas 200 estudantes, sendo im-
possível acomodar todos os que pretendem assistir 
às aulas. A situação agrava-se ainda em relação aos 
locais de estudo, que são manifestamente insuficien-
tes. Contudo, o problema mais grave reside no ciclo 
clínico do curso. Torna-se absolutamente incompor-
tável ensinar e aprender Medicina com seis ou oito 
estudantes (ou até 14, nos casos mais críticos) por 
tutor. É contraproducente para os estudantes, que 
vêem diminuídas as suas oportunidades de praticar 
gestos clínicos básicos, e é indelicado para os do-
entes, que não raras vezes se sentem constrangidos 
com a presença de tantas batas brancas à sua volta, 
quebrando-se a confiança e a segurança que a relação 
médico-doente deve consagrar. Com esta exploração 
desmesurada da capacidade formativa da faculdade, 
verifica-se um distanciamento cada vez maior do 
ambiente ideal para o verdadeiro e profícuo ensino 
da Medicina e uma crescente dificuldade em manter 
uma formação prática de qualidade e compatível com 
um tratamento digno dos doentes.

De que forma é que a Associação de Estudantes da 
FMUP tem procurado resolver esses problemas?
A AEFMUP tem apostado numa melhor definição 
do plano curricular que ajude a colmatar os défices 
detectados. O modelo de ensino por blocos (em que 
os estudantes fazem rotações ao longo do ano lec-
tivo pelos vários serviços hospitalares) foi uma das 
soluções encontradas, e que permitiu encurtar as 
turmas e descer os rácios tutor/aluno para números 
que, embora ainda claramente excessivos, são bas-
tante melhores do que os que se verificam noutras 
faculdades de medicina. Adicionalmente, têm sido 
feitos esforços, juntamente com a direcção da facul-
dade, na tentativa de captação de docentes voluntá-
rios (aumentando o número de tutores disponíveis), 
e na celebração de um maior número de protocolos 
de afiliação com outras instituições de saúde que os 
nossos estudantes possam frequentar, com vista à 
diminuição da sobrecarga que actualmente se verifica 
no Hospital de S. João. Paralelamente, a AEFMUP, 
juntamente com as restantes associações de estu-
dantes das escolas médicas portuguesas, e em sede 
da Associação Nacional de Estudantes de Medicina 
(ANEM), tem trabalhado incessantemente na tenta-
tiva de sensibilização do poder central para esta pro-
blemática. Infelizmente, a via diplomática de diálogo 
com a tutela não tem surtido efeito.

Qual a sua posição sobre uma eventual abertura 
de outros cursos de Medicina, designadamente no 
sector privado?
Somos terminantemente contra a abertura de novos 
cursos, sejam no sector público ou no privado. Numa 
altura em que claramente não é necessário formar um 
maior número de médicos, não vemos vantagens em 
investir em mais cursos e em lançar jovens diploma-
dos para um mercado incapaz de os absorver, o que 
apenas poderia degradar as condições de trabalho 
dos mesmos, a dignidade da profissão, e, em última 
análise, a qualidade dos actos médicos prestados às 
populações.

Texto Patrícia Gonçalves

OS PROBLEMAS DA QUALIDADE DA FORMAÇÃO MÉDICA 

PRÉ-GRADUADA E A DEMOGRAFIA MÉDICA CONTINUAM 

A MARCAR A AGENDA POLÍTICA DA SECÇÃO REGIONAL 

DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. NA SEQUÊNCIA 

DAS REUNIÕES PROMOVIDAS NOS ÚLTIMOS MESES PARA 

FOMENTAR A DISCUSSÃO E DELINEAR ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO, A NORTEMÉDICO FOI OUVIR OS REPRE-

SENTANTES DOS ALUNOS. OS PRESIDENTES DAS TRÊS ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MÉDICAS DO 

NORTE DO PAÍS – FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

ABEL SALAZAR E ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO MINHO – DENUNCIAM OS PRINCIPAIS PRO-

BLEMAS QUE OS ALUNOS ENFRENTAM COM O AUMENTO DO NUMERUS CLAUSUS E APONTAM CAMINHOS PARA A 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA MÁ DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS.

VOZ ÀS 
ASSOCIAÇÕES 
DE ESTUDANTES
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De que forma, na sua opinião, os médicos mais 
novos podem e devem ser captados para as zonas 
do país mais carenciadas?
Todos os estudos que existem apontam para uma ver-
dade indesmentível e por demais evidente: não existe 
uma real e absoluta falta de médicos; existe, sim, um 
défice percepcionado e relativo, fruto de uma assi-
métrica distribuição geográfica e por especialidade. 
E esta é, indubitavelmente, a questão que mais pre-
ocupa o cidadão comum, que lida diariamente com 
os cuidados de saúde primários, definitivamente o 
sector onde esta má distribuição mais se faz notar. 
Neste sentido, penso que seria importante desmis-
tificar um pouco a ideia enraizada da ruralidade e 
isolamento que algumas zonas geográficas teorica-
mente implicariam; promover a MGF como uma área 
da Medicina com um elevado grau de especialização, 
completamente distante da tradicional e errada noção 
de área médica pouco diferenciada; adequar lenta 
e progressivamente os mapas de vagas de acesso à 
formação específica às reais necessidades do país, au-
mentando a percentagem de vagas destinadas a MGF 
em locais necessitados; prever reais incentivos sala-
riais e subsídios ou outras condições facilitadoras da 
obtenção de alojamento para os jovens médicos que 
escolhessem essas vagas; e arriscar definitivamente 
na aposta em USF modelo C, que poderiam consti-
tuir um desafio adicional, inovador e motivador para 
os profissionais de saúde que optassem pela fixação 
nas áreas carenciadas. 

Quais são as acções que a AEFMUP pretende 
desenvolver contra o excesso de médicos em 
Portugal? 
A AEFMUP entende que a nova legislatura constitui 
uma inigualável oportunidade para abordar nova-
mente a questão e sensibilizar os órgãos decisores 
para a demografia médica. Numa conjuntura de grave 
crise internacional, torna-se ainda mais gritante a 
premência de “projectar as necessidades actuais e 
futuras” e racionalizar recursos, em função dessas 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR, 
AGOSTINHO SOUSA

“CURSO DE AVEIRO ESTÁ 
ASSENTE EM ALICERCES 
MUITO FRÁGEIS”

(nortemédico) – Quais são as principais queixas dos 
estudantes do curso de Medicina do ICBAS, face 
ao aumento do numerus clausus?
(Agostinho Sousa) – As nossas instalações são cente-
nárias, sendo que as novas estão projectadas para 

mesmas necessidades, como dita o memorando da 
troika. O próprio programa do Governo refere, na 
secção dedicada ao Ensino Superior, “a importância 
de adequar a oferta formativa às necessidades do país 
em quadros qualificados e de racionalizar a rede de 
instituições de ensino” e, na secção dedicada à Saúde, 
é prevista a “revisão da estratégia de gestão de recur-
sos humanos em saúde com análise ponderada das 
necessidades”, bem como a “criação de programas 
que fomentem a capacidade de contratação de pro-
fissionais para geografias mais periféricas”. Decorre 
de todas estas afirmações a imperiosidade da dimi-
nuição do numerus clausus em Medicina, e acredi-
tamos que existirão vias de diálogo a explorar com a 
tutela neste sentido. Para alcançarmos este objectivo, 
é fundamental a criação de sinergias entre todos os 
agentes responsáveis pela formação médica em Por-
tugal, nomeadamente os estudantes, as faculdades de 
medicina e a Ordem dos Médicos. 

A aproximação à SRNOM tem sido importante?
Neste aspecto, a SRNOM tem desempenhado um 
papel crucial, ao promover um diálogo aberto e re-
almente plural com as associações de estudantes e as 
faculdades. É gratificante constatar que a relevância 
atribuída à demografia médica durante o período 
eleitoral para o Conselho Regional Norte da OM não 
foi esquecida, que constitui de facto uma prioridade 
para este mandato e que já se encetaram esforços 
para a realização de um verdadeiro estudo demo-
gráfico que seja um pilar para o planeamento dos 
recursos em saúde nos próximos anos. Só a união de 
esforços de todas as instituições reconhecidamente 
importantes para o processo formativo em Portugal 
poderá ditar a abertura governamental para dialogar, 
antes que esta situação se torne insustentável. Penso 
que a OM, nomeadamente através da SRNOM, tem a 
competência e a legitimidade para liderar e conduzir 
este processo, e reitero a disponibilidade total da AE-
FMUP para colaborar de forma activa e empenhada 
na persecução destes objectivos comuns.

menos estudantes do que os que existem na actuali-
dade. No entanto, estas serão muito melhores dos que 
as que existem no presente. Actualmente, o início do 
ano é marcado com auditórios completamente pre-
enchidos, com os estudantes obrigados a sentarem-
-se nas escadas ou no chão, caso queiram assistir à 
aula. Não acredito que seja uma boa recepção a no-
vos estudantes do Ensino Superior. É incomportável 
passarmos de 90 estudantes em 2000, para 179 em 
2011, com as mesmas instalações e o mesmo número 
de docentes. Se recuarmos no tempo, para o ano de 
1997, apenas entravam 50 estudantes por ano no 
curso de Medicina do ICBAS. Estes dados são bas-
tante alarmantes e espelham o descalabro que existiu 
e existe actualmente.
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Na sequência desse aumento do número de 
alunos, considera que a qualidade formativa dos 
estudantes de medicina diminuiu? 
Ao aumentar-se o número de estudantes, automa-
ticamente existe uma grande descida da qualidade 
formativa. É completamente diferente um docente 
leccionar para 90 estudantes ou para 180, ou mesmo 
ter uma turma de cinco estudantes para visitar um 
doente ou ter uma turma de 10. Nem é confortá-
vel para o doente, nem para o estudante. Aliás, já se 
torna um pouco habitual que os doentes recusem 
a cedência de informação clínica, por já terem sido 
entrevistados inúmeras vezes ao longo dos poucos 
dias de internamento. Um estudante deixa de ter 
um acompanhamento tão personalizado, tão pro-
dutivo, além de que, para um docente, é mais difícil 
avaliar uma turma de 10 estudantes. E a qualidade é 
severamente afectada com estes factores. No entanto, 
apesar de tudo isto, não existiu consciência por parte 
do Governo, do atentado à qualidade médica. Actu-
almente, o ICBAS tem vindo a procurar soluções no 
exterior, como o protocolo com o Centro Hospitalar 
do Nordeste, já que é cada vez mais complicado pro-
porcionar aos estudantes um ensino de qualidade 
no Hospital de Santo António. Somos demasiados! 
Apesar desta situação, ainda existem personalida-
des dos nossos órgãos de gestão que defendem este 
aumento do numerus clausus. Estamos seriamente 
preocupados com estas atitudes que só visam formar 
médicos em quantidade e não em qualidade. Refiro, 
a título de exemplo, o caso dos Países Baixos, em que 
existe desemprego médico, sem que tenha havido 
benefícios para os cuidados de saúde. Por outro lado, 
criou problemas sociais e, por isso, os organismos de 
gestão do SNS deste país estão em vias de criar um 
organismo independente que permita controlar o 
número de vagas. Este problema já existe actualmente 
em Portugal com diversos cursos do Ensino Superior. 
Esta posição é defendida pelo actual ministro da Edu-
cação, Nuno Crato, quando refere que “as pessoas 
querem sair da escola e depois trabalhar, por isso não 
podemos pôr de parte o emprego”, ao contrário da 
do anterior ministro da Ciência, da Tecnologia e do 
Ensino Superior, Mariano Gago, que tinha a obsessão 
de existirem duas mil vagas anuais para a entrada 
no curso de Medicina. Em conclusão, todo o ensino 
deve ser pensado em questões de qualidade, e não de 
quantidade. 

O que têm feito para denunciar os problemas que 
enfrentam?
É constante a preocupação dos estudantes de Medi-
cina do ICBAS relativamente a este tópico e relatam 
à Associação de Estudantes todos os problemas exis-
tentes. A AEICBAS tem realizado alertas constantes 
sobre a falta de condições formativas, que se têm 
vindo a agravar. As novas instalações não vão resolver 
todos os problemas. Para estabelecer o mesmo rácio 
docente-estudante que existia há alguns anos, seria 
ainda necessário aumentar o corpo docente - o nú-
mero de doentes também não aumentou. Também 
colaboramos activamente com a ANEM, uma vez que 

este problema não se localiza só no ICBAS, mas em 
grande parte das faculdades de Medicina. Resultado 
disso tem sido a constante pressão junto do Governo 
e das escolas médicas para que o numerus clausus 
seja reduzido para valores que se adeqúem à reali-
dade portuguesa. 

Como é que analisa o apoio que está a ser dado 
pelo ICBAS ao curso de Medicina de Aveiro?
Todo o curso de Aveiro está assente em alicerces 
muito frágeis. É completamente intolerável a ida de 
docentes do ICBAS para o curso de Aveiro, quando, 
durante anos, nos debatemos com a falta dos mes-
mos. Também é intolerável a utilização das instala-
ções do ICBAS por parte destes, já que mesmo nós 
não temos condições a nível de instalações, como 
já referi. Apesar de ser referido que “apenas” entram 
40 estudantes por ano, esse número será aumentado 
para 120 por ano. Assim, o ICBAS estará responsá-
vel, directamente e indirectamente, por 300 estu-
dantes de Medicina/ano. Não entendemos como é 
possível surgirem docentes e instalações de um ano 
para o outro, quando sempre nos garantiram que tais 
condições não existiam. E enganem-se aqueles que 
pensam que as novas instalações resolverão este pro-
blema. Já somos muitos para as futuras instalações. 
Também é intolerável tentarem comprimir três anos 
de formação básica em Medicina em apenas um. Ao 
contrário do que acontece na Faculdade de Medicina 
do Algarve, o estudo em Aveiro não será em PBL 
(Problem Based Learning), mas sim em formação 
clássica. No entanto, a magia aconteceu e foi possí-
vel comprimir três em um. Já temos conhecimento 
que algumas valências do curso de Aveiro serão lec-
cionadas no Hospital de Santo António. Serão 300 
estudantes para o mesmo número de doentes. O 
processo está a ser conduzido às escondidas, ba-
seado em informações contraditórias, sendo que a 
AEICBAS não foi ouvida aquando da abertura deste 
curso! Na opinião dos estudantes do ICBAS, este 
curso não poderá abrir, já que está fundamentado 
num protocolo inespecífico e assoberbado de falhas, 
em que o próprio ciclo de estudos ainda nem sequer 
está publicado em Diário da República. Não só piora 
o ensino actual de Medicina do ICBAS, como tam-
bém não providencia qualidade formativa para os 
estudantes da U. Aveiro.

Como é que a AEICBAS pode ter um papel inter-
ventivo nestas matérias?
 A AEICBAS será sempre uma voz activa contra o 
aumento descontrolado de médicos em Portugal. É 
necessário planear antes de agir. É necessário saber 
o que o país precisa. É necessário criar um futuro e 
a AEICBAS sempre lutará para que isso aconteça. 
Agradeço profundamente à SRNOM – nas pessoas 
do Dr. Miguel Guimarães, do Dr. André Luís e da 
Dra. Dalila Veiga – pelo apoio prestado nos últimos 
meses. A sua preocupação, coragem e motivação têm 
ajudado imenso a AEICBAS na defesa da qualidade 
médica, sendo que as reuniões realizadas nos últi-
mos meses têm tido resultados importantíssimos 
para o futuro de todos os médicos portugueses.
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PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO NÚCLEO DE 
ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO 
MINHO, ANDRÉ MIRANDA 

“É PRECISO DESMISTIFICAR A 
FALTA DE MÉDICOS”
(nortemédico) – O Prof. Doutor Nuno Sousa garantiu 
recentemente à Nortemédico que o curso de Medi-
cina da Universidade do Minho não enfrenta o pro-
blema de excesso de numerus clausus. Concorda?  
(André Miranda) – Apesar do grande aumento do nú-
mero de estudantes admitidos nos últimos três anos, 
entretanto estabilizado, a ECS-UM mantém o seu pro-
pósito inicial: um ensino baseado na auto-aprendi-
zagem. Como tal, apesar das necessidades acrescidas 
que este modelo de ensino exige, é capaz de dar res-
posta ao actual numerus clausus, quer em termos de 
infra-estruturas, quer em termos de disponibilidade 
de docentes. No entanto, como tudo, também a ECS 
terá o seu limite de capacidade, daí o nosso receio 
na existência de pressões externas que visem o au-
mento dos numerus clausus e, como tal, num compro-
metimento da qualidade formativa aqui ministrada. 

Na sua opinião, quais os principais perigos em 
torno do excesso de alunos no curso de Medicina?
A curto prazo, o excesso de número de estudantes 
irá comprometer, sem dúvida alguma, a qualidade 
do ensino. Muitas das actuais escolas médicas apre-
sentam, de momento, sobrelotação. Por outro lado, é 
inviabilizada a disponibilidade e o contacto próximo 
entre estudantes e docentes. Consequentemente, será 
impossibilitado o papel activo do estudante na sua for-
mação, essencial ao seu desenvolvimento individual, 
acto esse que requer um acompanhamento e orienta-
ção muito personalizados. A longo prazo, o excesso de 
médicos levará à deterioração dos cuidados prestados 
à população. Além disso, estariam a ser desperdiçados 
recursos na formação desnecessária de profissionais 
altamente qualificados.

Como é que têm promovido a discussão em torno 
desta problemática?
Além da discussão de temas pedagógicos nas Assem-
bleias Gerais, das quais resultam tomadas de posição 
representativas da opinião dos estudantes, o Núcleo 
tem apelado à informação e ao conhecimento destas 
temáticas. O Departamento de Educação Médica é 
responsável pela reunião dos vários delegados de ano, 
incitando à discussão de eventuais problemas que se 
venham a verificar nas várias unidades curriculares. 
Ainda nessa linha de acção, iniciámos recentemente 
uma campanha, na qual se pretende a informação e 
sensibilização dos nossos estudantes para as temáticas 
discutidas a nível nacional, sobretudo em termos do 
numerus clausus e abertura de novas escolas médicas.

Qual a sua posição sobre as novas faculdades de 
Medicina, nomeadamente os modelos de Aveiro e 
do Algarve, mas também sobre a possibilidade de 
abertura de outras?
Na minha opinião, o problema que Portugal en-
frenta actualmente baseia-se numa má distribuição 
de médicos. Como tal, não creio que será a abertura 
de novas faculdades que irá resolver o problema. A 
criação de novas escolas exige investimentos finan-
ceiros de grande escala, assim como o desenvolvi-
mento de novos modelos formativos. Não obstante, 
são ainda necessários outros elementos na criação de 
uma escola, nomeadamente centros de produção de 
conhecimento científico, hospitais com capacidade 
formativa, corpo docente altamente qualificado, en-
tre outros. Apesar de compreender que a sua criação 
conduza a um desenvolvimento local, o panorama 
actual não permite investimentos de tal magnitude. 
Relativamente ao sector privado, não me referindo 
especificamente à área da saúde, este deverá pri-
mar pela qualidade de ensino e no colmatar das ne-
cessidades formativas que se verifiquem, e não por 
interesses económicos. Nesse sentido, não antevejo 
a necessidade de abertura de faculdades privadas.

Já disse que o problema que Portugal enfrenta 
actualmente baseia-se numa má distribuição dos 
médicos. Que trabalho é que pode vir a ser feito, 
englobando as associações de estudantes e outras 
estruturas, no sentido de se apresentar propostas 
que contribuam para resolver essa situação?
O próximo passo será, certamente, reunir à volta 
da mesma mesa estudantes, escolas médicas, OM 
e órgãos de gestão. Só a partir duma discussão con-
certada e ouvidas todas as partes, serão elaboradas 
propostas efectivas. Além disso, é imperiosa a ne-
cessidade de sensibilização quer da população, quer 
dos estudantes de Medicina para a necessidade de 
uma redistribuição de recursos a nível nacional, 
desmistificando a falta virtual de médicos. Hoje, 
como nunca, urge a reunião deste consenso.

De que forma é que o Núcleo de Estudantes da 
UCS-UM pretende ser uma voz activa contra o 
excesso de médicos em Portugal? 
Além de incitar à discussão destes temas junto dos 
nossos estudantes, pretendemos, sobretudo, infor-
mar e sensibilizar a população relativamente ao 
panorama actual. Estamos ainda a ponderar que 
ferramentas iremos utilizar nas nossas acções. Por 
outro lado, a aproximação à SRNOM tem sido ex-
tremamente importante pela partilha de ideias e 
argumentos sobre este e outros temas, mas a nossa 
colaboração conjunta poderá ir muito mais longe. 
Creio que esta aproximação da SRNOM junto dos 
estudantes será importante na credibilização das 
matérias discutidas no meio estudantil. n
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Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

(nortemédico) – Quais são os objectivos imediatos 
da Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde 
(SPGS)?
(Miguel Neves) – Neste momento, a Saúde consome 
quase 10 por cento da riqueza produzida. O país 
tem uma dívida pública acima de 100 por cento do 
PIB, um défice do Orçamento do Estado gigantesco 
e o Tribunal de Contas diz, sistematicamente, que 
na área da Saúde há um desperdício de cerca de 20 
a 25 por cento. Tendo em conta este cenário, é im-
portante que existam mudanças radicais, mas com 
as quais é preciso ter algum cuidado. Gostaria de 

MIGUEL SOUSA NEVES, 
PRESIDENTE DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE GESTÃO 
DE SAÚDE

“OS MÉDICOS 
VÃO TER DE SER 
OS MOTORES 
DA REFORMA 
DO SISTEMA”

PLOS E LAMENTA QUE AINDA “SEJAM ES-

COLHIDOS GESTORES SEM SENSIBILIDADE 

PARA A SAÚDE E QUE SE AGARRAM A OB-

JECTIVOS QUE, MUITAS VEZES, NÃO SÃO OS 

MELHORES”.
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relembrar que o tempo é o nosso bem mais escasso 
e a Saúde o mais precioso. Não podemos descurar 
que os cuidados de saúde que oferecemos têm de ser 
centrados no utente e baseados na eficiência – “to 
do the things right” – e na eficácia – “to do the right 
things”. Temos de oferecer serviços de qualidade, 
baseados na evidência médica mais actual, e tem 
de haver um controlo regular dessa mesma quali-
dade. Depois, se imaginarmos que a Saúde pode 
ser um bem económico porque é útil, tem um valor 
extrínseco, é escassa e exige escolhas entre opções 
alternativas, então temos de pensar no que pode-
mos contribuir para que se possa fazer melhor. A 
SPGS pode, então, ser uma mais-valia neste sector 
tão importante das nossas vidas. Podemos ser uma 
ferramenta na consciencialização dos agentes nesta 
área para as especificidades do sector e na formação 
dos médicos em gestão relacionada com a saúde. 
Em termos de gestão, a competência na área da 
Saúde é basicamente as capacidades que temos em 
fazer face a acontecimentos imprevistos e aleatórios. 
Numa estrutura hospitalar o “core business” é a 
optimização da passagem do paciente pelo hospital, 
minimizando o tempo de estadia e maximizando 
a qualidade de tratamento. Por isso é que os médi-

cos têm de pensar em 
termos de avaliação de 
custo/benefício, custo/
efectividade, custo/qua-
lidade, gestão do risco 
e governança clínica. 
O segredo do sucesso 
das organizações está 
nas pessoas a quem nós 
oferecemos os serviços 
e se o médico perceber 
de que forma pode ge-
rir todos estes proces-
sos, então está a dar um 
contributo decisivo na 
gestão de uma unidade 
de Saúde. 

Ou seja, numa altura em que se prevêem medi-
das eventualmente polémicas, uma das ideias da 
SPGS será alertar as entidades políticas de que 
os médicos têm de estar envolvidos nas decisões 
de gestão?
Não há nenhuma reforma que consiga ter êxito sem 
incluir aqueles que estão no cerne da questão. Os 
profissionais de saúde têm de ser motivados e não 
estamos apenas a falar da vertente financeira. É uma 
questão de fazer sentir aos colaboradores que fazem 
parte efectiva da mudança. Enquanto continuarem 
a existir gestores hospitalares sem competência ou 
sensibilidade para o cargo e, por isso, incapazes 

de serem exemplos de motivação, os médicos irão 
continuar desmotivados e alheados da gestão dos 
serviços e unidades onde estão incorporados. É es-
sencial aumentar a motivação e o grau de satisfação 
dos profissionais para que possa haver uma melho-
ria sensível no desempenho. Para isso, os cargos de 
direcção devem estar associados à qualificação mé-
dica e à competência em gestão de saúde e os pro-
fissionais de saúde devem compreender e partilhar 
os desafios e impactos financeiros que se colocam, 
devem sentir que podem fazer a diferença e devem 
ver o seu trabalho reconhecido e valorizado.

Mas não se tem vindo a assistir a um aumento do 
número de médicos em cargos de gestão, nomea-
damente no sector hospitalar?
Os exemplos ainda são relativamente poucos. Uma 
coisa é certa. Se compararmos hospitais onde exis-
tem médicos na gestão activa da Saúde, os resul-
tados são relativamente bons, tendo em conta o 
passado. Agora, também é verdade que continua a 
existir um grande desperdício em muitos hospitais. 
Quando se começou a falar na mudança, nomeada-
mente com o Dr. Luís Filipe Pereira como ministro 
da Saúde, achava-se que os médicos tinham de ter 
um papel muito importante e, por isso, tentou-se 
que os médicos tivessem um lugar na decisão es-
tratégica da gestão das unidades onde estavam in-
cluídos. Depois, com Correia de Campos, muitos 
profissionais de saúde sentiram que estariam a ser 
preteridos em favor de administradores e gestores 
da confiança política do Governo, da Escola Na-
cional de Saúde Pública, e outras áreas de recruta-
mento cuja competência para a área da Saúde era 
algo duvidosa. Isso fez com que, na minha opinião, 
houvesse uma perda na qualidade de serviços ofe-
recidos à população. Em alguns sectores, nomea-
damente nalgumas urgências hospitalares, a quali-
dade efectiva de tratamento diminuiu.

“OM PODE SER UMA MAIS-
VALIA NA GARANTIA DA 
QUALIDADE” 

De que forma é que se combate o desperdício?
Se os médicos forem competentes naquilo que fa-
zem e tiverem uma noção razoável, por exemplo, 
dos custos de cada tratamento ou das opções te-
rapêuticas, então poderão decidir ajuizadamente a 
relação custo/benefício e cortarem no desperdício. 
Se na saúde aceitarem o princípio de que temos que 
investir mais e melhor na formação dos profissio-
nais para obtermos um melhor rendimento, então 
essa gestão de capital humano estará indubitavel-
mente a criar valor acrescentado. E, neste capítulo, 
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estaremos a evitar práticas administrativas que pro-
curam eficiências apenas por vias de redução de 
custo, o que poderá ser extremamente redutor e não 
resolverá de modo nenhum o problema de conten-
ção de custos mantendo a qualidade de serviços. 
Mas existem muitas outras maneiras de eliminar 
desperdícios. Sabemos que os blocos de cirurgia 
dos hospitais públicos podem ser mais rentabiliza-
dos. Sabemos que se existir uma central única de 
compra de medicamentos, materiais e equipamen-
tos podemos poupar. Se, porventura, os hospitais 
pagarem a horas aos fornecedores podemos vir a ne-
gociar preços mais acessíveis. Se conseguirmos pro-
mover a mobilidade dos médicos com um bom pla-
neamento estratégico de recursos humanos, tendo 
neles colaboradores activos, poderemos obter muito 
melhor eficiência. A interligação informatizada e 
optimizada de diferentes estruturas hospitalares 
em áreas como imagiologia deve ser incrementada, 
assim como a gestão de serviços em rede com auto-
nomia própria de rentabilização. Há serviços que, 
se calhar, são grandes de mais… Portanto, há uma 
série de medidas que podem ser tomadas ao nível 
das estruturas de saúde para melhorar a eficiência 
nos cuidados e eliminar desperdícios. Volto, no en-
tanto, a referir que estas mudanças têm de contar 
com o apoio activo dos profissionais de saúde, em 
particular dos médicos. Para mal dos seus pecados, 
os gestores não médicos não podem fazer o que os 
médicos fazem e, por isso, têm de colaborar con-
nosco. Os médicos vão ter de ser, necessariamente, 
os motores da reforma do sistema.

Que papel poderá ser reservado à Ordem dos 
Médicos (OM) na gestão de saúde?
Se a equipa do Ministério da Saúde acreditar que a 
OM pode ser uma mais-valia como garantia da qua-
lidade de serviços médicos prestados à população, 
apostando numa cooperação descomplexada, na 
formação contínua e monitorização activa dessa for-
mação, então poderemos ver a OM e as suas secções 
a contribuírem ainda mais para um melhor desem-
penho na gestão da saúde em Portugal.

“SER BOM GESTOR 
SIGNIFICA TER SENSIBILIDADE 
PARA A SAÚDE”

O novo ministro da Saúde, Paulo Macedo, é um 
gestor não médico, embora já tenha tido uma 
ligação à área da Saúde, como administrador da 
Médis. Quais podem ser as expectativas?
O Dr. Paulo Macedo é uma pessoa unanimemente 
reconhecida como um bom gestor, com uma fo-
lha de serviços excelente, embora sendo mais co-
nhecido do grande público pelo seu trabalho na 
Direcção-Geral dos Impostos. Penso que é preciso 
dar o benefício da dúvida e esperar que possa ser 
um excelente líder na Saúde. Ser bom líder significa 
ter sensibilidade para esta área e saber rodear-se de 
uma equipa de colaboradores que perceba que não 
será apenas um mero trabalho de gabinete, à distân-
cia, avaliando a situação fiscal de cada um. Estamos 
a tratar de uma coisa bem mais delicada, que é a 
Saúde. Imagino que o novo ministro terá, necessa-
riamente, de promover a curto prazo uma série de 
medidas de contenção de custos, tendo em conta 
os acordos firmados com a troika, mas perceberá 
facilmente que o trabalho principal terá de passar 
por uma melhoria do desempenho clínico. Espero 
muito deste ministro pois tem tudo para poder vir a 
ser recordado como tendo sido uma mais-valia para 
a Saúde dos portugueses. 

O aumento das Parcerias Público-Privadas (PPP) 
pode ser um bom modelo de gestão da Saúde?
 É uma área que me incomoda, essencialmente por-
que nenhuma das experiências que existem em Por-
tugal foram avaliadas com a profundidade que se 
deve exigir. Pelo contrário, temos alguns exemplos 
não muito bons dessas parcerias. Ao entregarmos, 
por exemplo, a gestão de uma unidade hospitalar a 
um privado e acreditando que esse privado tem por 
objectivo o lucro, temos de imaginar que poderá 
haver doentes de primeira, outros de segunda e ou-
tros, até, de terceira. Não quero imaginar que, por 
exemplo, cirurgias ditas lucrativas como varizes, 
cataratas, desvios de septo, etc., tenham prioridade 
absoluta nestes hospitais, enquanto doenças cró-
nicas e debilitantes na área da medicina interna e 
geriatria sejam atiradas para hospitais sob a égide 
directa do SNS ou para unidades do sector social. 
Sou do sector privado e não tenho nada contra as 
PPP, desde que sejam alvo de uma análise exaustiva, 
de forma a perceber qual a sua mais-valia para o 
sistema de saúde, nomeadamente na qualidade do 
serviço prestado a todos os utentes. Caso contrário, 
corremos o risco de perder o controlo da situação 
relativamente à qualidade dos cuidados de saúde 
prestados à população. Curiosamente, no programa 
de Saúde deste Governo fala-se na “concessão da 
gestão de serviços públicos ao sector privado, desde 
que se prove a sua eficiência”. O problema é que a 
parte do “desde que se prove a sua eficiência” pode 
ser tudo ou nada. Infelizmente, no nosso país são 



23

produzidas diariamente estatís-
ticas para todos os gostos. É pre-
ciso demonstrar claramente que 
é benéfico para a população a 
passagem de um serviço público 
para o sector social ou privado. 
Agora, também é dito nos objec-
tivos do programa para a Saúde 
do Governo que se mantém a 
“garantia de acesso equitativo 
tendencialmente gratuito”. E 
esse é um aspecto importante 
que nos mantém solidários num 
mundo de contrastes cada vez 
mais gritantes.

Como analisa o programa de 
Saúde do Governo?

O programa quer reforçar a transparência de gestão 
dos dinheiros públicos, a imparcialidade objectiva 
e eficaz das decisões a tomar e a responsabilização 
pelos resultados que, na saúde, são muitas vezes 
diferentes de outras realidades do mundo puro e 
duro da gestão financeira. Neste programa há coi-
sas que são relativamente boas, como a liberdade 
de escolha que, na minha opinião, deve ser sempre 
um dos objectivos finais. O utente, mais tarde ou 
mais cedo, deverá ter liberdade total de escolha. O 
envolvimento das autarquias é outra boa ideia que 
consta do programa, mas fala apenas na parte do 
equipamento, do espaço físico. As autarquias têm 
de estar mais envolvidas do que isso, não só como 
parceiros activos no desenvolvimento de progra-
mas que visem prevenir doenças crónicas como 
também na definição de estratégias de saúde nas 
suas áreas de influência. Outra coisa que fala é na 
conclusão do Programa Nacional de Saúde 2011-
2016. Acho que deve ser concluído rapidamente, 
muito embora pense que estes programas têm sido 

realizados quase sempre pelas mesmas pes-
soas. Acho que é tempo de mudar e ouvir 
outros especialistas, igualmente válidos e 
competentes, que possam dar um contri-
buto na área. Tendo em conta a progres-
siva massificação tecnológica em saúde, 
teremos de criar estratégias pró-activas que 
antecipem as necessidades de informação/
formação dos profissionais. O Programa 
Nacional de Saúde, para além das medi-
das específicas na prevenção e tratamento 
das doenças, deveria promover uma cul-
tura de gestão de performance e encarar 
o capital humano como um investimento 
com retorno. Também me parece positivo 
que apareça no programa do Governo, por 
duas vezes, a intenção de se incrementar 

a relação com a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), pois é uma experiência de co-
operação activa e de intercâmbio importante para 
os médicos. Por fim, não posso deixar de notar que 
neste programa do Governo não se fala da Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS). Estou curioso em saber 
o que o novo ministério pensa da ERS. 

Como é que os gestores, médicos e não médicos, 
podem fazer face à saída dos médicos do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente para o 
sector privado?
Tem de se oferecer aos profissionais de saúde condi-
ções para que possam desenvolver o seu trabalho da 
melhor maneira. Não passa apenas por uma ques-
tão financeira. É preciso motivá-los. Quando che-
guei de Inglaterra, em 1990, o sector privado tinha 
muita dificuldade em contratar médicos, porque as 
pessoas sentiam-se bem a trabalhar para o Estado. 
Tinham, não só, uma garantia de emprego, mas 
também as condições para um exercício satisfatório 
da sua actividade. Actualmente, os profissionais es-
tão desmotivados não só no aspecto financeiro, mas 
também nas condições que lhes são oferecidas para 
a exercer a sua actividade profissional e acabam por 
optar por um sector privado que está a crescer à 
custa do desbaratar do SNS. Aliás, acho importante 
que quem decide politicamente estude por que ra-
zão o sector privado está a crescer de uma forma ex-
tremamente rápida em Portugal, o que não acontece 
noutros países da Europa. Quem cria as estruturas 
privadas investe muito dinheiro, na expectativa de 
que o vai recuperar e ganhar mais. Parece-me que o 
sector privado vê no Estado uma boa maneira de fa-
zer negócio, porque não existiriam tantos hospitais 
privados se não houvesse uma abertura das estrutu-
ras estatais aos privados. Não nos esqueçamos que 
o principal fornecedor e financiador de serviços na 
área de saúde é o próprio Estado. n

A Sociedade Portuguesa de Gestão de 
Saúde (SPGS) foi criada há sete anos, com 
o apoio do bastonário e dos presidentes 
das três secções regionais da Ordem dos 
Médicos da altura. A organização nasceu 
por vontade de um grupo de médicos com 
formação na área de gestão de saúde, de 
forma a dar corpo a uma intervenção pú-
blica e tendo como ponto assente que os 
médicos têm de ser motores da mudança 
nas políticas da Saúde. A SPGS criou uma 
revista científica, um site, estabeleceu uma 
forte parceria com o INDEG/ISCTE, a par 
de outras instituições académicas com in-
teresse na gestão de saúde, e promoveu 
inúmeras reuniões de carácter pedagógico 
e científico. Depois de quatro anos de es-
tagnação, a estrutura volta agora a querer 
ser uma voz activa na defesa do papel dos 
médicos nas reformas da saúde as quais, 
para terem sucesso, terão que passar ne-
cessariamente por um melhor desempenho 
dos profissionais de saúde. Para além do site 
– www.spgsaude.pt – onde pode ser consul-
tada toda a informação disponível sobre esta 
área, a Sociedade publica ainda a “Revista 
Portuguesa de Gestão & Saúde» dirigida 
aos profissionais de saúde e irá organizar e 
colaborar em reuniões temáticas sobre ges-
tão de saúde. A SPGS é uma associação não 
lucrativa com o objectivo de ser um fórum 
de discussão e informação e não está ligada 
a qualquer grupo de interesses económico 
ou político.

A SABER
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O Dr. Rogério Manuel Barbeitos de Sousa nasceu no 
dia 28 de Fevereiro de 1928, na freguesia de Santa 
Maria dos Anjos de Valença, Viana do Castelo (5).
Ainda como estudante de medicina, contraiu matri-
mónio com a Ex.ª Senhora D. Odete Amável Fernan-
des de Castro, em 31 de Dezembro de 1949, conti-
nuando os seus estudos académicos até 1952, data 
em que se licenciou em Medicina e Cirurgia pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Desde logo iniciou a sua actividade no Serviço de 
Pediatria do Hospital de S. António, sobre a Direc-
ção do Prof. Doutor Fonseca e Castro, director da 
Pediatria Médica, e do Prof. Doutor Álvaro Rodri-
gues, responsável pelas actividades Cirúrgicas Pe-
diátricas (5).
Continuou a sua formação académica sempre com 
empenho e entusiasmo, adquirindo o título de es-
pecialista em Pediatria Médica, pela Ordem dos 
Médicos, em 1967. 
Entretanto, os Serviços de Clínica Cirúrgica e de 
Pediatria da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto foram transferidos, em 1959, do 
Hospital de S. António para o recém inaugurado de 
Hospital de S. João (5,8,9).
O Serviço de Clínica Cirúrgica era, e foi sempre, 
a sede da maioria das competências cirúrgicas 

É quase um imperativo de alma 
lembrar este meu estimado amigo 
com quem trabalhei muitos anos 
no serviço de urgência e durante 

três anos no internamento hospitalar 
de Pediatria Cirúrgica, por incumbência 
do Prof. Doutor Álvaro Rodrigues, meu 
director à época, do Serviço de Clínica 
Cirúrgica e Responsável pela Cirurgia Pe-
diátrica (6-9).

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

que mais tarde se individualizaram 
como especialidades autónomas, 
como as Cirurgias Vascular, Plástica 
e Pediátrica (8,9).
A Cirurgia Pediátrica era exercida 
no Hospital de S. António e, inicial-
mente, no de S. João, essencialmente 
pelos Doutores Ferreira de Abreu e 
Barbeitos de Sousa, coadjuvados pe-
los Professores Giesteira de Almeida 
e Amarante Júnior no bloco operató-
rio dos adultos (9).
A mudança operada e a evolução da 
Cirurgia Pediátrica obrigavam, po-

rém, à sua individualização em instalações próprias. 
Em face deste desiderato, ficou assente que se crias-
se uma secção de Pediatria Cirúrgica no Hospital de 
S. João, com internamento, bloco operatório, reco-
bro e tudo o que fosse necessário para a assistência 
em boas condições aos recém-nascidos e crianças 
até aos 14 anos, que ficaria anexa aos Serviços de 
Pediatria Médica.
Foram nomeados, pela Direcção do Hospital de 
S. João, os Professores Doutores Fonseca e Castro 
(pela Pediatria) e Álvaro Rodrigues, Giesteira de 
Almeida e Amarante Júnior (pela Cirurgia) para 
instalar e supervisionar o novo Serviço, na fase ini-
cial, que seria directamente coordenado pelo Dr. 
Barbeitos de Sousa, dado que não existia ainda a 
especialidade de Cirurgia Pediátrica (9).
A instalação iniciou-se e fui destacado para a Pedia-
tria Cirúrgica em 1964, na companhia dos Doutores 
Ferreira de Abreu e Aníbal Justiniano, meus colegas 
no Serviço de Clínica Cirúrgica à época, tendo mais 
tarde sido contratados muitos outros médicos como 
o Dr. Manuel Pavão Teixeira e muitos outros (6-9).
Formou-se assim o embrião do Serviço de Pediatria 
Cirúrgica do Hospital de S. João, que se foi desen-
volvendo e criando autonomia até à criação dessa 
especialidade.

HISTÓRIA DA CIRURGIA 
HOSPITAL DE S. JOÃO
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O Prof. Doutor Fonseca e Castro, um dos mais dis-
tintos Pediatras Portugueses, nomeou e incumbiu 
para dirigir, organizar e recrutar pessoal, o Doutor 
Barbeitos de Sousa, em 1960.
E em boa hora foi feita essa escolha, pois o Doutor 
Barbeitos era um homem empenhado, organizador 
e organizado até à minúcia, que lentamente se ro-
deou de médicos, enfermeiras e pessoal auxiliar de 
qualidade, que muito dignificaram a Cirurgia Por-
tuguesa pelos serviços distintos que prestaram na 
recuperação de crianças que necessitavam de trata-
mento cirúrgico.
Foi médico eventual do Hospital de S. João de 18 
de Janeiro de 1960 até 1 de Setembro de 1970, na 
Secção de Pediatria Cirúrgica do Serviço de Pedia-
tria, sendo contratado como médico especialista de 
1 de Setembro de 1970 até 2 de Maio de 1978 (5). 
Em 25 de Novembro de 1972 foi nomeado, por con-
senso, especialista de Pediatria Cirúrgica, quando foi 
criada a especialidade, continuando sempre como 
responsável directo do Serviço de Pediatria Cirúrgica.
Em 2 de Maio de 1978 foi nomeado Director do Ser-
viço de Pediatria Cirúrgica, lugar que desempenhou 
até à integração daquele Serviço no Departamento 
de Pediatria, em 19 de Dezembro de 1986, ficando, 

como Chefe de Serviço, responsável pelo Sector.
Concomitantemente fez parte de uma equipa do 
Serviço de Urgência, sendo notórios os resultados 
obtidos na resolução dos problemas cirúrgicos, o 
que o levou a receber um louvor especial do Prof. 
Doutor Álvaro Rodrigues, que em documento ofi-
cial, escreveu: «… nestas intervenções e tendo abor-
dado os mais variados campos da cirurgia, nas di-
versas idades, dedicou atenção especial à cirurgia 
dos recém-nascidos, departamento particularmente 
delicado, onde o Dr. Barbeitos de Sousa adquiriu 
considerável experiência e particular virtuosidade; 
e assim é que, tem efectuado com boa eficiência, cor-
recções cirúrgicas de atrésias de esófago, intestino 
(….). Na dinamização do Serviço de Cirurgia de 
que é um dos principais elementos tem notavelmente 
contribuído para a preparação e formação cirúrgica 
de outros elementos que colaboram no Serviço» (5).
 Foi alvo de referências elogiosas pelo seu desem-
penho profissional por parte dos chefes das equipas 
de que fez parte, Doutores Júlio Diogo e António 
Carlos Nunes da Ponte.
Paralelamente com a sua vida hospitalar exerceu 
funções como Pediatra na Unidade de Saúde de 
Nova Sintra (ARS do Porto), desde 14 de Dezembro 

de 1970 e durante 23 anos.
O Doutor Barbeitos era um homem 
sabedor, determinado e bom, que 
uma vez tendo delineado uma estra-
tégia de acção lutava por ela sem des-
canso, contra tudo e contra todos.
Era característica e paradigmática a 
teimosia que demonstrava quando 
estava convencido da certeza de de-
terminado facto, ou modo de proce-
der, o que lhe ocasionava, muitas ve-
zes, uma série de dissabores, atritos 
e mal entendidos com algumas das 
pessoas com quem convivia, que o 
contactavam ou procuravam.
A sua actividade científica foi notó-
ria. Além de disponibilizar os seus 
conhecimentos a todos os que o 
rodeavam, publicou, como autor e 
co-autor, dezenas de artigos infor-
mativos da sua actividade científica 
e cirúrgica, em revistas de Medicina, 
Cirurgia e Pediatria, que muito úteis 
foram a quem tinha e teve, o privilé-
gio de a elas aceder (1-4).
A humanização que exercia no 
Hospital e não só, é digna de real-
ce. Acompanhava as crianças com 
carinho paternal, deslocando-se aos 
feriados, Domingos e sempre que 
necessário de noite para acompanhar 
a evolução da doença, não declinan-
do o tratamento cirúrgico de emer-Dr. Barbeitos de Sousa. Fotografia de 1959, do Arquivo do Hospital de S. João.
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gência, nas equipes do Serviço de Urgência, mas 
sim trabalhando com a sua equipa, fora de horas 
de serviço normal, sem pedir ou querer qualquer 
remuneração (5).
As famílias dos pacientes reconheciam-lhe esta 
faceta, dispensando-lhe permanentemente o seu 
reconhecimento pessoalmente e muitas vezes por 
escrito, como testemunhei e constatei muitas vezes.
Trabalhou incansavelmente quase que até ao seu 
falecimento em 12 de Outubro de 1994.

Recordo a prática do sacerdote que presidiu às exé-
quias no seu funeral, que revelou, somente nesse 
momento, o que já se sabia há muito. Era, e cito, 
«um dos anjos da bondade da freguesia», tratando 
os pobres, ajudando-os económica e moralmente, 
resolvendo com a sua bondade, saber e bom senso, 
muitos dos seus problemas.
A igreja, no dia do seu funeral, não conseguiu rece-
ber no seu interior todos os que lhe quiseram pres-
tar homenagem e que comovidamente assistiram à 
cerimónia.
Quer o sacerdote, quer o agente funerário, fizeram 
questão de não aceitar qualquer óbolo ou remune-
ração pelos serviços prestados nas exéquias, sendo, 
em sua memória, todas as esmolas dadas na ceri-
mónia para os pobres da freguesia!
Era um dos médicos mais empenhados, dedicados 
e competentes com quem tive o prazer de muito 
aprender e trabalhar, em toda a minha vida.
O seu valor, porém, nunca foi reconhecido publica-
mente em vida, como seria de toda a justiça considerar.
Permito-me com esta memória repor um pouco da 
justiça que lhe é devida, e realçar que ocupa um 
dos lugares cimeiros no capítulo dos meus afectos.
Afirmo, sem falsa modéstia, que foi um dos meus 
melhores amigos, que sempre manifestou, na sua 
bondade e em todas as circunstâncias, a amizade 
que me dedicava.

O Doutor Rogério Manuel Barbeitos de Sousa foi 
um pioneiro e um dos fundadores da especialidade 
de Cirurgia Pediátrica, muito dando com o seu en-
tusiasmo, saber e dedicação à causa (5). 
Considero-o um dos homens que mais se empe-
nhou na sua profissão, deixando o seu nome escrito 
na História da Pediatria Cirúrgica Portuguesa.
É de salientar que o primeiro cirurgião pediatra 
que se doutorou em Portugal foi o Prof. Doutor 
José Manuel Estêvão Costa, em 1997, patrocinado 
pelo Director do Serviço de Pediatria, à época, Prof. 
Doutor Norberto Teixeira dos Santos e pelo Prof. 
Doutor Luís Morales da Universidade de Barcelona, 
que o orientaram na sua defesa de tese de douto-
ramento. 
Três anos antes, em 1994, já tinha feito as provas 
de aptidão pedagógica, sobre o patrocínio do Prof. 
Doutor Amarante Júnior. O Dr. Barbeitos de Sousa, 
já bastante doente, assistiu às provas e sempre em 
muito ajudou o Prof. Doutor José Manuel Estêvão 
Costa na sua carreira cirúrgica e académica, que re-
tribuiu com muita amizade e dedicação a alta esti-
ma de que era alvo pelo Dr. Barbeitos (5).  
Muitos cirurgiões pediatras se formaram sobre a tu-

tela do Dr. Barbeitos, sendo de referir os Doutores 
Costa e Silva, António Teixeira e o actual Director 
do Serviço de Pediatria Cirúrgica, Dr. Bessa Mon-
teiro.  
A excelência do Serviço de Pediatria Cirúrgica, na 
actualidade é testemunhada pela distinção atribu-
ída à iniciativa conjunta dos Serviços de Cirurgia 
Pediátrica do Hospital de S. João, Hospital Maria 
Pia e da Secção de Investigação em Ciências Ci-
rúrgicas do Instituto de Ciências da Vida e Saúde 
(ICVS) da Universidade do Minho, o projecto de 
investigação «Experimental studies for assessing 
esopheal atresia repair by N.O.T.E.S.», distinguido 
com o «IPEG 2010 Research Grant Award» (10). 
É o maior prémio internacional na área da Cirurgia 
Pediátrica minimamente invasiva. Foi anunciado no 
congresso de 2010 do Internacional Pediatric En-
doscopic Group (IPEG), realizado no Hawai, EUA.
Este projecto visa a correcção cirúrgica da atrésia 
do esófago com fístula traqueo-esofágica por via 
peroral, no recém-nascido. Representa um avanço 
técnico muito importante em relação às técnicas 
por via toracoscópica de que o Hospital de S. João 
foi pioneiro a nível nacional. Os galardoados inves-
tigadores são: Dr. Jorge Correia Pinto (Hospital de 
S. João e Universidade do Minho), Tiago Henriques 
Coelho (Hospital de S. João e FMUP) e João Mo-
reira Pinto (Hospital Maria Pia e Universidade do 
Minho) (10).

É gratificante, verificar que as novas gerações são 
não só continuadoras do pioneirismo dos médicos 
do século passado mas, mais ainda, os ultrapassam 
continuando a distinguir e a honrar o Hospital de 
S. João, a Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto e, indiscutivelmente, a Medicina e a Cirur-
gia Portuguesas.
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Senhora Ministra da Saúde
Senhor Director-Geral de Saúde

Não vou repetir o “Non sum Dignus”, o não 
sou digno de receber este Prémio Nacional de 
Saúde porque estaria a ser hipócrita.
Oitenta e três anos de vida, sessenta e quatro 
dos quais vividos dentro deste universo da 
saúde – como estudante na Faculdade de Medi-
cina, como Médico, como Patologista profissio-
nal, como Professor e como Director de Serviço 
Hospitalar – são tempo bastante para que tenha 
feito algumas coisas boas nas múltiplas activi-
dades ligadas à prestação de cuidados de saúde 
que fui cumprindo ao longo deste tempo.
Então, a atribuição do Prémio Nacional de 
Saúde significará o reconhecimento por al-
gumas dessas tais coisas boas que me foram 
atribuídas. A mim, nesta ocasião, cabe-me 
agradecer.
Mas há seguramente centenas de outros Profis-
sionais de Saúde merecedores desta distinção. 
Cabe perguntar: porquê eu?
Tanto quanto sei, um grande Médico, o Profes-
sor Henrique Lecour, terá tomado a iniciativa 
de apresentar o meu nome, e de fundamentar 
a apresentação, a um Júri, constituído pelos 
Presidentes das Ordens Profissionais da área da 
saúde – Médicos, Farmacêuticos, Enfermeiros 
– e por um representante da Direcção-Geral 
de Saúde. Júri este presidido por uma figura 
ímpar da ciência médica portuguesa que é o 
prestigiado investigador científico, Professor 
Walter Osswald.
São estes os responsáveis por eu me encon-
trar hoje nesta situação de recipiendário de um 
Prémio com o prestígio do Prémio Nacional 
da Saúde. E a recebê-lo, das mãos da Senhora 
Ministra no Dia Mundial da Saúde.
Estou muito grato a todos. E podia ficar por 
aqui dando jus ao aforismo latino Este brevis 
et placebis, “sê breve e 
agradarás”.
Mas o protocolo desta Ses-
são concede-me alguns 
minutos que vou aprovei-
tar para uma reflexão sim-
ples, em nome da ética.
Quando tive de estudar, 
nos anos noventa, com 
apurados critérios cien-
tíficos e não ideológicos, 
os vários sistemas de 
prestação de cuidados de 
saúde, para poder orien-
tar o Conselho de Refle-
xão sobre a Saúde, ao qual 
o Conselho de Ministros 
deu o encargo de funda-
mentar uma reforma do 
SNS, num horizonte tem-
poral de 15 anos, cheguei 
às seguintes conclusões 
que sintetizo:

PRÉMIO 
NACIONAL 
DE SAÚDE 
2010

DANIEL SERRÃO

O Prémio Nacional de Saúde 
foi este ano atribuído a Da-
niel Serrão. Conforme noti-
ciado no último número da 
revista «nortemédico» (Nor-
temédico 46, pág. 32), a ceri-
mónia de entrega do Prémio 
teve lugar a 7 de Abril (Dia 
Mundial da Saúde), no Mos-
teiro de São Bento da Vitória, 
na presença da então Minis-
tra da Saúde, Ana Jorge. Da-
niel Serrão aproveitou a oca-
sião para fazer uma reflexão 
sobre as reformas no SNS. 
Trancreve-se aqui o discurso 
que então proferiu.

1. Quer o modelo alemão, quer o do Reino Unido, 
quer o dos Estados Unidos, tinham uma história de 
pouco mais de 50 anos que, em todos os modelos, 
estava rigorosamente ligada às condições económi-
cas, sociais e políticas que ditaram a sua criação. A 
saber, a poderosa expansão da indústria alemã com 
mão-de-obra intensiva, a necessidade de repovoar o 
Reino Unido no final da guerra mundial e o reforço 
da doutrina do liberalismo económico na América 
do Norte.
Esta vinculação explica as diferenças entre os três 
modelos, na sua pureza originária. As diferenças 
nada tinham a ver com ideologias.
2. A segunda conclusão foi a de que, mesmo man-
tendo a sua pureza originária, todos eram plurais, 
porque as sociedades são plurais; e todos evoluíram, 
ao longo do tempo, por meio de reformas, porque as 
sociedades são evolutivas e reformam-se. As refor-
mas do sistema alemão, inglês e americano são estu-
dadas e planeadas cuidadosamente e são executadas 
com a participação activa e empenhada dos cidadãos 
e dos agentes profissionais.
Nunca houve pressa no Reino Unido e as reformas 
do NHS, pelo menos três grandes reformas, cruza-
ram, horizontalmente, a alternância no Poder, de 
Trabalhistas e de Conservadores.
Na Alemanha, como na Holanda, os custos dos cui-
dados de saúde são equilibrados, anualmente, com o 
valor da riqueza gerada pelo sistema produtivo.
Na América, o debate sobre a intervenção do orça-
mento do Estado da União em apoio dos desfavore-
cidos, atenuando a rigidez do sistema liberal, vem 
desde o Presidente Clinton e é uma promessa do 
actual Presidente, que está a ser difícil de concretizar.
Portugal tem um Sistema tendencialmente monopo-
lista e tendencialmente gratuito. Que terá de refor-
mar estruturalmente.
Sendo o mais justo é o mais difícil de gerir e de pagar.
Diminuir a oferta, em tempos de crise financeira do 
Estado, parece inevitável, dizem alguns especialistas.
Controlar a procura, por via administrativa, parece 

a melhor solução, para outros 
especialistas.
E as pessoas, como vão acei-
tar as limitações ao direito de 
acesso a cuidados gerais, uni-
versais e gratuitos? Que para 
elas não é um direito adquirido 
mas é, sim, um direito que lhes 
foi oferecido pela generosidade 
do Estado Social. E não cuidam 
de saber quem o paga.
São tempos difíceis que ape-
lam muito à coragem de quem 
tem de gerir este sector da 
governação.
Coragem que tem de ser agrade-
cida pelos cidadãos conscientes. 
E é o que eu faço neste momento 
à Senhora Ministra. Agradeço.

Daniel Serrão n



O DIA DO MÉDICO FOI CELEBRADO TENDO 

COMO CENÁRIO DE FUNDO A CONJUN-

TURA POLÍTICA E ECONÓMICA QUE O PAÍS 

ATRAVESSA. PERANTE UMA PLATEIA DE 

MÉDICOS QUE, ESTE ANO, COMEMORA-

RAM OS 50 E OS 25 ANOS DE INSCRIÇÃO 

NA ORDEM, O PRESIDENTE DO CONSELHO 

REGIONAL DO NORTE RECORDOU QUE O 

MOMENTO É DE CONTENÇÃO, MAS DEIXOU 

NO AR A PERGUNTA: “SERÁ QUE, DESTA VEZ, 

O DINHEIRO DOS CONTRIBUINTES VAI SER 

MELHOR APLICADO?”. PARA MIGUEL GUI-

MARÃES NÃO EXISTEM, CONTUDO, DÚVI-

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

CUSTOS NA SAÚDE DIMINUEM 
COM “REORGANIZAÇÃO DA 
GESTÃO CLÍNICA”
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DAS DE QUE É “ESSENCIAL CRIAR MELHORES 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E AUMENTAR A 

MOTIVAÇÃO DOS MÉDICOS”.

DIA DO MÉDICO 
COMEMORADO 
COM PREOCUPAÇÕES 
RELATIVAMENTE AO FUTURO

A “alteração do modelo de gestão dos hospitais, 
visando a reorganização da gestão clínica”, deve ser 
uma das apostas, no sentido de diminuir custos “de 
uma forma correcta e sustentada”. Numa altura em 
que o memorando da troika para o sector da Saúde 
prevê, entre as principais medidas, a redução da 
despesa nos hospitais em 15 por cento até 2013, o 
corte nas horas extraordinárias, o aumento das ta-
xas moderadoras e um ajuste significativo da ADSE, 



se possa, com rigor, “definir actividades e serviços 
médicos com o nível de qualidade abaixo do qual a 
medicina não é aceitável”. “Na realidade, a relação 
entre equidade no acesso universal aos cuidados de 
saúde, os custos e a qualidade dos serviços presta-
dos devem reforçar a defesa do SNS, devendo a me-
dicina privada e convencionada respeitar os mes-
mos princípios e valores”, advertiu, acrescentando: 
“O apelo continuado ao combate ao desperdício 
e muitas das medidas agora propostas pela troika 
levantam-me sempre a mesma pergunta: Será que, 
desta vez, o dinheiro dos contribuintes vai ser me-
lhor aplicado?”.
Num discurso de 10 páginas, o presidente do CR-
NOM pediu aos médicos para estarem atentos ao 
que se passa nos hospitais, centros de saúde e uni-
dades de cuidados continuados. É que, advogou, “a 
qualidade, em última análise, depende mais de nós, 
médicos, e menos dos outros, políticos”. 

o presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM), Miguel 
Guimarães, deixou alguns avisos ao sector 
político, durante as cerimónias que marcaram 
as comemorações do Dia do Médico. “É abso-
lutamente essencial criar melhores condições 
de trabalho e aumentar a motivação e o grau 
de satisfação dos profissionais, determinando 
como critérios essenciais para ocupar cargos 
de direcção de serviços, unidades ou departa-
mentos a qualificação médica e a competência 
em gestão clínica, promovendo a governação 
clínica no Sistema Nacional de Saúde (SNS)”, 
defendeu, considerando que desta forma será 

possível “melhorar os índices de gestão, qualidade, 
competência e organização dos serviços de saúde”. 
Ainda neste contexto, Miguel Guimarães chamou 
à Ordem “o dever” de implementar indicadores de 
qualidade por patologia e especialidade, para que 
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Também Daniel Serrão, que dá nome ao prémio 
atribuído ao melhor finalista do curso de Medicina 
das escolas do Norte do país [ver caixa], não esque-
ceu as medidas de austeridade que se vislumbram 
e as ameaças em torno do SNS: “Anda por aí a ideia 
de que se reduzíssemos as prestações de serviço pú-
blico conseguíamos obter uma espécie de sustenta-
bilidade do SNS. O problema é que o custo do SNS 
deve ser comparado com os outros bens sociais e 
isso não está a ser feito”, condenou, lamentando que 
o SNS continue a ser sub-financiado. Na defesa do 
SNS, Daniel Serrão sublinhou ainda que “o trabalho 
médico é uma actividade que deve ser reconhecida 
como, provavelmente, a mais importante em termos 
sociais e económicos”.

PATAMARES ELEVADOS DE 
QUALIDADE
O Dia do Médico serviu também para enaltecer o 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos 
clínicos portugueses, representados no dia 18 de 
Junho pelos que perfizeram 50 e 25 anos de ins-
crição na Ordem. Muitas vezes “alvos de injustiças 
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PRÉMIO 
DANIEL SERRÃO

Ricardo José Araújo Ladeiras Lopes
Prémio Daniel Serrão 2010

«Nasci no Porto, em 1986, mas cresci em 
Matosinhos e Leça da Palmeira. Obvia-
mente, sou um apaixonado pelo mar.
Concorri ao ensino superior com uma mé-
dia de 19,95. Entrei na Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto em 2004, 
tendo concluído o actual Mestrado Inte-
grado em Medicina em 2010, com uma 
média final de 17,6. Foi um percurso árduo, 
com muito trabalho. Sempre fui muito exi-
gente comigo mesmo. As duas estratégias 
fundamentais que caracterizam a minha 
abordagem aos problemas são a organiza-
ção e a auto-exigência. 
Neste momento estou a realizar o Ano Co-
mum na Unidade Local de Saúde de Ma-

tosinhos. É um ano de transição, que marca o início 
concreto da nossa vida profissional. Sinto que estou 
integrado numa estrutura dinâmica e inovadora que 
fornece a oportunidade de “emancipação” clínica.
A escolha da especialidade ocorrerá no fim do ano. 
As hipotéses equacionadas passam por Cardiologia, 
Gastrenterologia ou Nefrologia, ou seja, uma espe-
cialidade médica. Ainda tenho tempo para reflectir 
até à escolha definitiva. 
Ter a honra de receber o prémio Daniel Serrão é, 
sobretudo, um reconhecimento pelo trabalho de-
senvolvido ao longo dos últimos anos. Dedico-o 
aos meus pais e avós pela educação que me pro-
porcionaram e pelo apoio desde sempre. Dedico-o 
também à minha namorada, por tudo. Para além do 
reconhecimento pelo que já está feito, considero-o 
também um estímulo para o futuro. Apercebi-me 
ao longo do curso que não quero ser um “tecno-
crata” da Medicina. Considero que o exercício da 
Medicina, independentemente da especialidade, 
deve ser pautado por valores humanistas. 
Termino, reiterando que nunca estudarei nem tra-
balharei para prémios. “Qual o objectivo, então?” 
Construção pessoal e aperfeiçoamento da socie-
dade. Sempre a pensar no doente.»

«SEMPRE FUI 
MUITO EXIGENTE 
COMIGO 
MESMO»
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CARREIRAS MÉDICAS FIZERAM 50 ANOS
A SRNOM comemorou o Dia do Médico 24 
horas após se terem assinalado os 50 anos da 
criação das carreiras médicas, a 17 de Junho de 
1961. Miguel Guimarães recordou a efeméride 
e lembrou que na génese da sua implementação 
esteve o reconhecimento da “importância do de-
senvolvimento técnico e científico dos médicos 
do SNS, como factor crítico para o sucesso de 
todo o sistema de saúde”. Adicionalmente, “as 
carreiras médicas deram um contributo decisivo 
para a estabilidade profissional e salvaguarda dos 
direitos e deveres dos médicos”. “Não é por acaso 
que a Ordem e os sindicatos sempre acharam 
necessário preservar e aperfeiçoar o património 
das carreiras médicas em todas as instituições e 

estabelecimentos integrados no SNS, indepen-
dentemente da sua natureza jurídica”, apontou. 
Contudo, as últimas portarias publicadas já este 
ano sobre este tema, fruto das últimas negocia-
ções entre as estruturas sindicais e o Ministério da 
Saúde, não reflectem qualquer posição da Ordem 
que “lamentavelmente não foi ouvida” [ver mais 
informação na página xx].
O tema foi também abordado por José Mesquita 
Montes, convidado pela SRNOM para uma breve 
apresentação. Médico de reconhecidos méritos e 
figura ímpar na medicina portuense e portuguesa, 
recordou as histórias que estiveram na génese da 
criação das carreiras médicas.

várias, do Poder local ao Poder central, têm sempre 
resistido e elevado o nome da medicina e da quali-
dade da saúde em Portugal. São a massa crítica que 
tem conduzido a medicina e saúde portuguesas a 
patamares elevados de qualidade internacional”, 
elogiou Miguel Guimarães. 
Maior qualidade e inovação científica e tecnológica 
são, exactamente, duas das vertentes que os médi-
cos elegem na hora de falar sobre a evolução da me-
dicina. Maria Isabel Calvão comemorou 50 anos de 
inscrição na Ordem e recorda que ainda é do tempo 
em que, para obter a especialidade, “era necessário 
fazer os estágios de graça”. “A medicina de há 50 
anos era muito diferente, principalmente porque 
não tínhamos os meios de diagnóstico que hoje 

existem”, lembra a antiga pediatra. 
Não existiam meios de diagnós-
tico como os actuais, nem tão 
pouco acessibilidades de quali-
dade. António Francisco Serdoura 
exercia clínica geral em Arouca, 
“na aldeia”, como relembra. “Os 
carros não iam a todos os sítios”, 
brinca, garantindo ter tido um iní-

cio de carreira “cheio de aventuras”. Dificuldades 
que iam sendo ultrapassadas, sempre em prol dos 
doentes, com a ajuda, também, de muita dedicação: 
“A medicina foi evoluindo e eu tentei sempre acom-
panhar, estudando. O país atravessa grandes difi-
culdades económicas, mas a nossa medicina está 
no topo. Pode haver igual noutros países do mundo, 
mas não existe melhor”.

MAIS PELOS DOENTES
“Actualmente, é possível fazer muito mais pelos 
nossos doentes do que há 25 anos”. A psiquiatra 
Otília de Carvalho José concorda com a ideia de 
que a tarefa dos médicos conhece hoje, graças à 
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Ele deu os primeiros passos na Ordem 
há 50 anos e especializou-se em uro-
logia. Ela começou há 25 anos e optou 
pela radiologia. Mário e Luísa Reis são 
pai e filha e festejaram em conjunto 
duas datas com significados especiais, 
no passado dia 18 de Junho. 
“Lembro-me perfeitamente da pri-
meira consulta que dei. Foi uma con-
sulta de rotina, em minha casa, e 
guardei a nota de 20 escudos que, na 
altura, recebi”, recua o urologista que 
trabalhou no Hospital de S. João e fez 
carreira académica na Faculdade de 

CURIOSIDADE…

evolução científica e tecnológica, menos problemas: 
“As pessoas têm disponível informação médica 
muito mais estruturada e organizada. Além disso, 
foram criadas condições, ao nível da formação, para 
que seja praticada medicina de melhor qualidade”.
Mas é também, na opinião do oftalmologista Paulo 
Marques, uma responsabilidade acrescida. “Os cri-
térios de qualidade são mais exigentes quer da parte 
dos doentes, quer da nossa parte”, assinala.
Sobre a crise, os dois médicos que receberam as 
medalhas evocativas dos 25 anos de inscrição na 
Ordem mostram-se preocupados. “A medicina está 
muito bem do ponto de vista tecnológico e cientí-
fico. A nível social, é mais complicado. A escolha 
do novo ministro da Saúde foi uma surpresa, va-
mos ver o que vai acontecer”, comenta, reservado, 
Paulo Marques. Já Otília de Carvalho José é mais 
optimista: “As questões em torno do SNS preocu-
pam-me, mas, na minha opinião, se existir uma 
distribuição racional desses serviços e um reconhe-
cimento das verdadeiras necessidades da popula-
ção, os recursos acabam por chegar para todos”.
Problemas à margem, o Dia do Médico comemo-
rado pela SRNOM terminou com um porto de 
honra, uma forma de brindar ao trabalho desenvol-
vido por todos. n

Medicina da U. Porto. 
Hoje, cerca de 50 anos 
volvidos, a medicina 
está “muito diferente”: 
“Tudo mudou de uma 
forma espantosa e, 
quanto a mim, de uma 
maneira rápida. A co-
meçar pela humaniza-
ção dos hospitais. Na 
minha altura, as enfer-
marias chegavam a ter 
30 doentes”. 
Luísa Reis chegou ao 
Hospital de S. João, 
como radiologista, já 
sem enfermarias de 30 
doentes, mas influen-
ciada pelo pai. “Desde 

pequena que me habituei a consultar as 
cólicas renais que ligavam lá para casa”, 
conta, divertida. Apesar de mais jovem, 
faz questão de frisar as alterações sentidas 
desde que iniciou a profissão. “Em espe-
cial, os últimos 10 anos foram marcantes 
na minha área, com o aparecimento de 
técnicas de diagnóstico como a TAC e a 
ressonância magnética”, aponta. Actual-
mente a desenvolver radiologia apenas no 
sector privado, Luísa Reis mostra-se pre-
ocupada quanto ao futuro da Saúde em 
Portugal: “Vamos ver o que nos reservam 
as novas políticas”.

Esta data, 18 de Junho, é o dia comemora-
tivo da publicação do Estatuto da Ordem 
dos Médicos. Está consagrado no Regula-
mento Geral da Ordem dos Médicos, e é 

lembrado anualmente pela SRN como um dia de 
reflexão, de alegria, de aproximação da comuni-
dade médica, de comunhão de formas de sentir e 
de estar, muitas vezes ausentes no nosso dia-a-dia, 
mas a que é necessário regularmente regressar.

A Ordem dos Médicos é uma Instituição com o 
prestígio e a dignidade que lhe é conferido por 
todos os médicos, uns mais conhecidos outros me-
nos conhecidos, mas que diariamente exercem o 
seu papel na sociedade de forma diversa e deixam, 
naturalmente, a sua marca de cidadania indelevel-
mente associada à sua profissão, ao seu saber, ao 
seu sentir, ao seu ser. 

Ser médico deveria sempre ser responsável, ser 
atento, ser educado, ser paciente, ser informado, 
ser tudo aquilo que pensamos ser feliz. A felicidade 
pode e deve acompanhar-nos nos momentos bons 
e menos bons, e ser transmitida a todos aqueles que 
a procuram, de forma simples e sem hesitações.

Hoje, mais uma vez, vamos atribuir o Prémio Da-
niel Serrão ao recém-licenciado que terminou o 
mestrado integrado em medicina com a classifi-
cação mais elevada no último ano lectivo. Vamos 
igualmente celebrar, também através da atribuição 
de medalhas comemorativas, a carreira daque-

Discurso do Presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guima-
rães, na cerimónia do Dia do Médico.
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les profissionais médicos, mulheres e homens, que 
completam este ano 25 e 50 anos de inscrição na sua 
Ordem dos Médicos. 

O Prémio Daniel Serrão é este ano atribuído ao jo-
vem médico Dr. Ricardo José Araújo Ladeiras Lopes, 
que concluiu o mestrado integrado em medicina na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
em 2010, com a classificação final de 17,6 valores. 
Nascido na cidade do Porto há 24 anos, ingressou 
na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
com a classificação de 19,95 valores. 

A SRNOM congratula-se com o seu brilhante per-
curso académico, e aproveita esta circunstância co-
memorativa para dar os parabéns e desejar as maiores 
felicidades nas suas promissoras Carreiras a todos 
os jovens mestres em medicina pelas três Escolas de 
Medicina do Norte do País. São eles, e todos os outros 
jovens médicos presentes e futuros, o cerne da evolu-
ção da medicina portuguesa e do Sistema Nacional de 
Saúde nos anos vindouros. 

O Prof. Doutor Daniel Serrão é o exemplo vivo da 
imagem e postura que tem marcado a medicina por-
tuguesa e poderá servir de exemplo a todos estes 
jovens médicos. É o Mestre, com letra grande, que de 
forma sábia e simples nos tem mostrado que a Medi-
cina tem limites que é preciso conhecer e respeitar, 
e que para além da Medicina existe o ser humano e 
toda a sua complexidade. 

Foi distinguido este ano com o Prémio Nacional de 
Saúde 2010. 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 em 

diversas áreas, para o desenvolvimento da Saúde em 
Portugal. 

Por isso, quero publicamente expressar-lhe, em nome 
da SRN, o sentimento de orgulho que gera em todos 
nós o prémio que justamente lhe foi atribuído e since-
ramente felicitá-lo pelo excelente contributo positivo 
que dá à sua cidade, aos médicos e ao País.

Os médicos que perfazem a bonita data de 25 e 50 
anos de inscrição na Ordem dos Médicos represen-
tam naturalmente todos os médicos portugueses. 
Aqueles que, durante todo este tempo, mantiveram 
viva a arte do exercício da medicina nos hospitais, 
centros de saúde, clínicas ou consultórios. São os 
médicos, muitas vezes anónimos, que dedicam uma 
parte substancial do seu tempo aos seres humanos 
doentes, muitas vezes alvo de injustiças várias, do po-
der central ao poder local, e mesmo até dos seus pa-
res. Mas têm sempre resistido e sabido elevar o nome 
da Medicina e da qualidade da saúde em Portugal. 

São eles os grandes responsáveis por muitas das vir-
tudes do Sistema Nacional de Saúde, pela existência 
de uma Ordem dos Médicos sólida e consequente, e 
em última análise pela passagem do testemunho aos 
mais novos. São a massa crítica que tem conduzido a 
medicina e a saúde portuguesas a patamares elevados 
de qualidade a nível internacional. Para eles o nosso 
sincero e sentido agradecimento por serem quem são 
e permitirem que ainda exista esperança, que a luz 
não se apague.

Contrariando um pouco a intervenção habitual nes-
tas circunstâncias, vamos hoje celebrar a medicina e 
os médicos portugueses através desta simples e sin-
gela cerimónia, com a atribuição dos prémios devidos 
e manifestamente merecidos.

Não quero no entanto deixar de salientar três maté-
rias, que de certa forma estão imbuídas do mesmo 
espírito que preside a este acontecimento. Estou a fa-
lar da demografia médica, das Carreiras Médicas, que 
atingiram os 50 anos no dia 17 de Junho deste ano, e 
também do papel que a OM poderá ter nos processos 
de gestão das unidades de saúde, em face do próprio 
memorando da troika para o sector.

Em primeiro lugar, a demografia médica, que pode 
resultar em desemprego ou subemprego médico 
a curto/médio prazo, com todas as consequências 
negativas que serão esperadas em termos de quali-
dade e consequentemente de mais custos para todo 
o Sistema Nacional de Saúde. De facto, os estudos 
conhecidos sobre as necessidades de médicos e a sua 
distribuição geográfica e por especialidades (nome-
adamente o estudo conduzido pelo Prof. Doutor Al-
berto Amaral no início desta década e realizado pelo 
CIPES – Centro de Investigação de Políticas do En-
sino Superior) mostram claramente que o problema 
essencial não reside no número total de médicos mas 
sim na sua distribuição geográfica e desequilíbrios 
em algumas especialidades, como é caso da Medicina 
Geral e Familiar. 

Na realidade, e quando a idade da reforma médica 
ainda se situava nos 60 anos, o Prof. Doutor Alberto 
Amaral demonstrou que Portugal necessitava de for-
mar cerca de 1000 médicos por ano. 

«Ser médico deveria 
sempre ser responsável, 
ser atento, ser educado, 
ser paciente, ser 
informado…»



Em segundo lugar, as Carreiras Médicas, que já têm 
a bonita história de 50 anos. Na génese da sua im-
plementação, foi reconhecida a importância nuclear 
do desenvolvimento técnico e científico dos médicos 
do SNS como factor crítico para o sucesso de todo o 
sistema de saúde.

De facto, as carreiras médicas têm sido um requisito e 
um estímulo para um percurso de diferenciação pro-
fissional, marcado por etapas exigentes, com avaliação 
inter-pares e reconhecimento institucional. 

Para o SNS, este processo tem possibilitado o desen-
volvimento de um sistema de especialização e forma-
ção pós-graduada de sucessivas gerações de médicos, 
com repercussões comprovadas na qualidade dos cui-
dados de saúde e nos resultados medidos por vários 
indicadores de saúde populacional. 

Adicionalmente, as Carreiras Médicas deram um con-
tributo decisivo para a estabilidade profissional e sal-
vaguarda dos Direitos e Deveres dos médicos.

Não é por acaso que todos os dirigentes da OM e dos 
Sindicatos Médicos sempre acharam necessário pre-
servar e aperfeiçoar o património das carreiras médicas 
em todas as instituições e estabelecimentos integrados 
no SNS, independentemente da sua natureza jurídica.

O Governo, após negociação com os Sindicatos Mé-
dicos, procedeu à revisão das Carreiras Médicas, e 
publicou em 2009 os DL 176 e 177 que estabelecem e 
regulamentam o regime da carreira dos médicos nas 
entidades públicas empresariais (EPE) e nas parcerias 
em saúde (PPP) e o regime da carreira especial médica. 
Ainda em 2009 foram publicados o Acordo Colectivo 
de Carreira n.º 2/2009 (DR, 2.ª série, n.º 198, de 13 de 
Outubro) e o Acordo Colectivo de Trabalho (Boletim 
de Trabalho e Emprego n.º 41, de 8 de Novembro) que 
entraram em vigor para os médicos sindicalizados no 
SIM ou na FNAM. 

Já em 2011 foram publicadas as Portarias 207, 209 e 
217 que, respectivamente, regulam os procedimentos 
concursais nas diferentes categorias da Carreira Espe-
cial Médica, a avaliação do desempenho baseada no 
SIADAP para os médicos com Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas não sindicalizados e o procedi-
mento concursal para o grau de Consultor. Lamen-
tavelmente, nestas Portarias, o Ministério da Saúde 
optou por não ouvir a Ordem dos Médicos, como 
deveria ter acontecido de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 282/77 (Estatuto da Ordem dos Médicos) artigo 
6.º, alíneas a), c) e f).

O Dr. José Mesquita Montes, médico de reconhecidos 
méritos e uma figura ímpar na medicina portuense 
e portuguesa, por diversas vezes dirigente de várias 
organizações médicas, incluindo a OM, conhece por 
dentro, e desde o início, a história das Carreiras Mé-
dicas. Tivemos hoje o privilégio e o prazer de assistir 
a uma apresentação sua, sobre a génese das Carreiras 
Médicas. 

Como sabemos, nos anos mais recentes têm-se 
formado em média 1600 médicos por ano, a que 
acresce um número variável de médicos portugueses 
formados no estrangeiro e que legitimamente regres-
sam a Portugal. 

Para além disso, o relatório “Health at a Glance 2010” 
da OCDE, publicado recentemente, refere que em 
Portugal existem 3,7 médicos por cada 1000 habi-
tantes, valor claramente acima da média europeia 
(3,3), e que este valor tem vindo a crescer nos últi-
mos anos. 

Por todos estes motivos, a OM deve dar um novo e 
decisivo contributo para definir claramente as neces-
sidades de médicos das várias especialidades para 
os próximos 10 anos, tendo em conta, entre outros 
factores, a evolução da idade da população e dos 
médicos, a evolução dos métodos de diagnóstico 
e terapêutica, a variação da frequência das várias 
patologias e a distribuição geográfica da população. 
Este objectivo, no qual os Colégios de Especialidade 
terão um papel determinante, é absolutamente es-
sencial para que a OM possa definir, com a certeza 
dos números e estudos realizados, quantos médicos 
são necessários para os próximos anos, e assim de-
fender a qualidade da Educação Médica e o direito 
dos doentes à Saúde. 

Actualmente, já existem mais Faculdades de Medi-
cina do que as que seriam necessárias para a popula-
ção do nosso País (lembro que os números definidos 
a nível internacional apontam para uma Faculdade 
de Medicina por cada 2 milhões de habitantes). 

As Faculdades de Medicina custam muitos milhões 
de euros aos portugueses. Neste contexto global, não 
fazem qualquer sentido as ditas “novas Faculdades 
de Medicina” – Algarve, Aveiro e na forja Madeira – 
que para além do mais não garantem uma formação 
médica sólida de qualidade inquestionável. 

Por tudo isto, é fundamental estabelecer um diálogo 
permanente e consequente com as Faculdades de 
Medicina, as Associações de Estudantes de Medi-
cina, as Sociedades e Associações Científicas e as 
Associações de Doentes. É necessário rapidamente 
adoptar uma estratégia comum que permita gerir de 
forma exemplar esta situação potencialmente grave 
para os doentes, para os médicos e para o País. 

A OM tem o dever de ter um papel mais relevante na 
defesa do direito dos doentes a uma medicina alta-
mente qualificada e na aproximação em definitivo 
da formação pré-graduada e pós-graduada que ga-
ranta uma educação médica continuada de elevada 
qualidade e contribua para o desenvolvimento da 
actividade de investigação básica e clínica.
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Prestamos, desta forma, uma pequena e sincera ho-
menagem ao pilar fundamental do nosso SNS. Muito 
obrigado Dr. Mesquita Montes pela sua lembrança e 
disponibilidade para estar sempre presente.

Em terceiro lugar, o estudo do ISEG, coordenado pelo 
Prof. Dr. Augusto Mateus, sobre sustentabilidade e 
competitividade na Saúde em Portugal e o memo-
rando da troika (FMI, BE e CE) para o sector da Saúde 
(reorganizar unidades de saúde e urgências hospita-
lares, mérito e transparência na escolha de chefias e 
Conselhos de Administração, existência de central 
de compras, implementar guias de orientação clínica, 
auditorias, reforço de uma política do medicamento 
racional e economicamente viável, revisão das taxas 
moderadoras, entre outras medidas), merecem da 
nossa parte uma reflexão séria e profunda sobre o pa-
pel que a própria OM pode ter nos processos de gestão 
das unidades de saúde. 

Na realidade, a relação entre equidade no acesso uni-
versal aos cuidados de saúde, os custos e a qualidade 
dos serviços prestados deve reforçar a defesa do SNS 
na sua determinação constitucional como base es-
truturante da organização da saúde em Portugal, de-
vendo a Medicina Privada e Convencionada respeitar 
os mesmos princípios e valores do SNS. 

A sua melhoria e eficiência deve ter como suporte 
essencial o respeito pelo direito à Saúde e liberdade de 
escolha, e a qualidade da Medicina consubstanciada 
na Formação, Investigação Médica e Desenvolvimento 
Profissional Contínuo. Nesta perspectiva, assume par-
ticular importância o legado das Carreiras Médicas 
que são a garantia de um SNS em que a qualidade da 
Medicina é permanentemente actualizada e renovada. 

De facto, é através da monitorização activa das con-
dições de funcionamento e qualidade dos internatos 
médicos e da formação médica contínua e da acre-
ditação eficaz e credível das actividades de formação 
que se conseguem níveis de qualidade no exercício 
da medicina que aumentem a eficácia e eficiência dos 
serviços de saúde com a correspondente diminuição 
dos custos. 

É apostando seriamente na qualidade que se dimi-
nuem os custos de forma correcta e sustentada. Por 
isso, é absolutamente essencial alterar o modelo de 
gestão dos hospitais visando a reorganização da ges-
tão clínica no sentido de criar melhores condições de 
trabalho e aumentar a motivação e o grau de satisfação 
dos profissionais, determinando como critérios es-
senciais para ocupar cargos de direcção de serviços, 
unidades ou departamentos a qualificação médica e 
a competência em gestão clínica, promovendo a Go-
vernação Clínica no Sistema Nacional de Saúde como 
forma de melhorar os índices de gestão, qualidade, 
competência e organização dos serviços de saúde.

E aqui, não posso deixar de relevar a importância cada 
vez mais actual (já se fala, como sabem, em prescrição 

feita por enfermeiros…) de insistir na necessidade da 
publicação de uma Lei do Acto Médico, que respeite 
o Perfil Profissional do Médico definido na legislação 
sobre as Carreiras Médicas e a formulação da União 
Europeia de Médicos Especialistas (UEMS). 

E realço o ponto 3 do artigo 9.º do Regime das Car-
reiras Médicas, que foca a necessidade da liderança 
médica nas equipas de saúde. Só assim é possível dar 
mais um passo em frente na gestão mais equilibrada e 
eficaz de todos os recursos humanos.

Por outro lado, e no mesmo sentido, a OM tem o 
dever de, junto dos Colégios e das Sociedades e As-
sociações Científicas, promover a implementação de 
guias de orientação clínica e manuais de boas práticas 
e a investigação, definição e implementação de indi-
cadores de qualidade por patologia e especialidade, 
que permitam estabelecer critérios de qualidade de 
base para o soalho da nossa Casa, sendo o tecto as 
‘guidelines’ definidas a nível internacional. 

Este papel é absolutamente essencial para que a OM 
possa com rigor definir actividades e serviços médi-
cos com o nível de qualidade abaixo do qual a medi-
cina não é aceitável. 

Adicionalmente, é imperioso promover a definição 
correcta dos padrões humanos e técnicos adequados 
ao exercício profissional, tendo em conta o nível de 
diferenciação dos actos médicos e das unidades de 
saúde. 

Temos de estar mais atentos ao que se passa nos hos-
pitais, centros de saúde e unidades de cuidados con-
tinuados. É possível melhorar a gestão apostando 
fortemente na qualidade.

Estas são seguramente algumas das principais me-
didas e contributos que a OM pode dar ao País e aos 
portugueses, no sentido de melhorar a qualidade da 
medicina e da gestão e simultaneamente contribuir 
para a diminuição dos custos nas unidades de saúde.

O apelo continuado ao combate ao desperdício e mui-
tas das medidas agora propostas pela troika, e já há 
muito tempo de todos conhecidas, levantam-me sem-
pre a mesma pergunta: será que desta vez o dinheiro 
dos contribuintes vai ser melhor aplicado?

A política de saúde começaria aqui e agora, se este 
fosse o local certo para discussão de muitas das ma-
térias que preocupam os médicos e os doentes. Não 
é o caso. Por isso resta-me apelar ao nosso modo de 
ser genuíno e pedir que a bandeira da qualidade dos 
actos médicos praticados prevaleça sobre todas as ou-
tras matérias. É que a qualidade, em última análise, 
depende mais de nós, médicos, e menos dos outros.

Bem Hajam e sejam todos muito felizes.

Muito obrigado pela Vossa atenção.

Miguel Guimarães. n
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MÉDICOS 
JUNTARAM-SE 
PARA FESTEJAR 
O S. JOÃO

A FESTA POPULAR PASSOU 
PELA SECÇÃO REGIONAL DO 
NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS

A FESTA POPULAR 
PASSOU PELA SECÇÃO 
REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS 
MÉDICOS

POR ALGUMAS HORAS, ESQUECEU-SE A 

CRISE, AS MEDIDAS IMPOSTAS PELA TROIKA 

E AS DÚVIDAS EM TORNO DO FUTURO DA 

SAÚDE. A NOITE FOI DE FESTA, TAL COMO 

MANDA A TRADIÇÃO DO S. JOÃO. CERCA 

DE 200 PESSOAS ENCHERAM OS JARDINS 

DA CASA DO MÉDICO, NUM EVENTO UM 

POUCO DIFERENTE DOS ANOS ANTERIORES, 

MAS ONDE VOLTOU A NÃO FALTAR A MÚ-

SICA, OS MANJERICOS E OS MARTELOS, AS 

SARDINHAS ASSADAS E O ESPECTACULAR 

FOGO-DE-ARTIFÍCIO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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popular colocada por um DJ. “Uma oculta 
semelhança/ No baile vi traduzida/ São vida 
os passos de dança/ São dança os passos da 
vida”, lia-se numa das muitas quadras popula-
res dos famosos manjericos espalhados pelos 

centros de mesa e que compu-
nham a decoração.
Na hora da sobremesa não fal-
taram as famosas farturas e, 
poucos minutos depois da 
meia-noite, o tradicional e es-
pectacular fogo-de-artifício. 
“Penso que as pessoas se di-
vertiram bastante e esse era o 
objectivo primordial. Quere-
mos que os médicos olhem 
para a Ordem e se sintam em 
casa. Estes momentos são, 
sem dúvida, uma forma de 

descompressão dos problemas do dia-a-dia”, 
referiu o presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, em 
jeito de balanço.
A festa de S. João deste ano sofreu, contudo, algu-
mas mudanças. A organização optou por abando-
nar a tenda gigante que era instalada na zona dos 
courts de ténis e que servia de espaço para o jantar. 
Em contrapartida, optou-se por utilizar as próprias 
instalações da Casa do Médico – jardins e galeria 
–, proporcionando aos convidados uma festa de 
elevada qualidade. “O campo de ténis é uma mais-
-valia que deve ser preservada. O Conselho Regio-
nal do Norte optou por apostar na requalificação 
dos courts e, neste sentido, oferecer aos médicos 
condições para que possam jogar ténis durante 
todo o ano”, explicou Miguel Guimarães. Por outro 
lado, acrescentou, “achámos importante aproveitar 
as infra-estruturas já existentes na Casa do Médico, 
o que nos permitiu poupar bastante em termos de 
investimento nesta festa”. n

Os jardins da Casa do Mé-
dico foram cuidadosamente 
decorados com sofás e cadei-
ras brancas e pouco passava 
das 20h00 quando a Banda de 
Música da Trofa começou a to-
car os primeiros acordes, para 
os convidados mais pontuais. 
Foi assim que começou a maior 

festa popular do 
Porto, a noite de 
S. João, promovida 
pela Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM). 
Numa noite claramente amena, a 
música juntou-se aos sabores da co-
mida tradicional portuguesa, com 
um serviço de aperitivos regionais 
– chouriço, presunto, alheira e sal-
gadinhos regionais – de entrada. 
Tudo para aguçar o apetite. Dos 
jardins para a galeria do Centro de 
Cultura e Congressos, passando pe-
los arcos e pela cascata Sanjoanina 
(ver caixa), 18 mesas preenchiam 
todo o espaço, onde por volta das 
21h30 começou a ser servido o jan-
tar: 1300 sardinhas, porco preto no 
espeto, caldo verde e broa foram al-
gumas das iguarias escolhidas para 
fazer o estômago aguentar a festa 
que se seguiu, ao som da música 

CASCATA S. JOANINA
Tradição obrigatória da festa de S. João 
são as cascatas Sanjoaninas. São várias 
as que se podem encontrar um pouco 
por toda a cidade, em homenagem ao 
santo padroeiro. À semelhança de anos 
anteriores, a Casa do Médico também 
teve a sua. Montada por três colabo-
radores da SRNOM – Fátima Antão, 
Graça Leça e Miguel Rodrigues –, fo-
ram necessários dois dias para organi-
zar e colocar nos locais certos as cerca 
de 100 peças que faziam parte da cas-
cata deste ano: a banda filarmónica, os 
coretos, a procissão e o andor, os arcos 
de S. João… entre muitas outras figu-
ras. Um trabalho que justificou, sem 
dúvida, a quadra popular: “Aos bene-
ficiários toca a agradecer/ Por traba-
lharem com coração/ Para não deixar o 
empenho esmorecer/ Aqui fica o meu 
tostão.”
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CONFERÊNCIA 
DO CNECV 
AS LEIS DA IVG E 
DA PMA – UMA 
APRECIAÇÃO 
BIOÉTICA

também vice-presidente do Conselho Nacional para 
a PMA observou que esta “constitui uma das gran-
des conquistas da medicina portuguesa” e afirmou 
não ter “pejo nenhum em ver o dinheiro público ser 
gasto no combate a infertilidade”. 
A única presença estrangeira na conferência, Sheryl 
Vanderpoel, abordou o problema da infertilidade à 
escala global com enfoque na diferença de impacto 
que a doença tem nos países desenvolvidos e não 
desenvolvidos. “Existem 186 milhões de casais com 
problemas de infertilidade, só nos países desenvol-
vidos. O estigma é enorme em todos os casos, mas 
em países subdesenvolvidos as pessoas escondem o 
problema”, observou a investigadora da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS). 

MATERNIDADE 
DE SUBSTITUIÇÃO
Vanderpoel centrou a sua apresentação na Fertili-
zação in Vitro, cuja “regulação apertada conduz a 
graves problemas”, considerou. A restrição quanto à 
maternidade de substituição é um problema, sendo 
proibida em 21% dos países filiados na OMS, pra-
ticada mas não legalizada em 23% e praticada sem 
qualquer regulação ou consciência em 42% dos 
mesmos. “É considerado o gesto mais altruísta que 
algum ser humano pode fazer pelo outro”, conside-
rou a convidada, lembrando que existem políticas 
antagónicas na maternidade de substituição, desde 

IVG CONTINUA A 
DIVIDIR OS ROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

AS LEIS DA INTERRUPÇÃO VOLUNTÁ-

RIA DA GRAVIDEZ E DA PROCRIAÇÃO 

MEDICAMENTE ASSISTIDA ESTIVERAM EM 

ANÁLISE NUM DEBATE QUE DECORREU NA 

SRNOM, PROMOVIDO PELO CONSELHO 

NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA 

VIDA (CNECV). AMBOS OS DIPLOMAS CON-

TINUAM A DIVIDIR A CLASSE MÉDICA E OS 

RESTANTES PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COM 

OS APELOS A VARIAREM ENTRE MAIOR ABER-

TURA E MAIOR RESTRIÇÃO LEGISLATIVA. 

Texto e Fotografia: Nelson Soares

A conferência “As Leis da IVG e da PMA – Uma 
apreciação bioética” trouxe ao auditório do Centro 
de Cultura e Congressos alguns dos maiores espe-
cialistas nacionais em Medicina Reprodutiva. No 
primeiro painel, dedicado exclusivamente à Pro-
criação Medicamente Assistida (PMA), o profes-
sor da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra Salvador Massano Cardoso lançou um dos 
temas fracturantes sobre a matéria ao considerar 
“natural” o acesso das mulheres solteiras à PMA. “Já 
Egas Moniz o defendia no seu tempo”, reiterou. O 
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a proibição vigente em Portugal, à prática de Baby 
Factory na Índia. “A questão essencial”, concluiu, 
“é perceber se estas pessoas devem ou não ser aju-
dadas. Temos de avaliar os riscos e os benefícios de 
legislar sobre esta matéria”. 

DADOS OCULTOS NA IVG
Um dos painéis mais aguardados na conferência, 
especialmente após a posição inicial do bastonário 
da Ordem dos Médicos (ver caixa), centrou-se na 
actual legislação da IVG. 
O deputado e ex-líder do CDS-PP, Ribeiro e Cas-
tro, analisou alguns indicadores após a criação do 
actual quadro legal em 2007 e lamentou a “omis-
são” de dados por parte do Ministério da Saúde: 

“continuamos sem sa-
ber quais os custos por 
utente para o SNS, qual 
a incidência de objec-
ção de consciência, qual 
a taxa de repetição de 
abortos e qual a taxa de 
comparência às consul-
tas pós-IVG”. Sobre este 
último aspecto, Ribeiro 
e Castro afirmou que “os 
depoimentos dos médi-
cos apontam para uma 
abstenção elevada às 

consultas e que apenas 1/3 das mulheres compa-
reçam à consulta obrigatória no prazo estipulado 
(15 dias)”. 
Joaquim Silva Neves, especialista em ginecologia e 
obstetrícia, fez o contraponto ao deputado centrista, 
questionando as complicações que o aborto clan-
destino acarretava para a mulher. “Cinco milhões 
de mulheres em todo o mundo sofrem complica-
ções por aborto”, anunciou o médico baseando-se 
em dados da OMS. A discussão subiu de tom, com 
Ribeiro e Castro a afirmar que, em 2010, 24,9% das 
mulheres que abortaram por opção já o tinham 
feito antes e concluiu observando que “tínhamos 
uma lei que protegia o direito à vida e mudamos de 
paradigma. O desejável era acabar com o objecto da 
lei: o aborto”. n

BASTONÁRIO DEFENDE 
TAXA MODERADORA 
PARA A IVG
Na abertura da conferência do CNECV, 
José Manuel Silva defendeu a existência 
de uma taxa moderadora para a Interrup-
ção Voluntária da Gravidez. “Não sendo 
a gravidez uma doença, penso que deve 
ser objecto de um tratamento semelhante ao de outro tipo de condições 
médicas, e deve ter naturalmente uma taxa moderadora”, vincou. Para 
o bastonário da Ordem dos Médicos a actual isenção “é questão mera-
mente política”.



Uma nova abordagem de posicionamento estraté-
gico das empresas num mundo global complexo. 
É este o desafio da inteligência competitiva que, 
de acordo com o economista Jaime Quesado, “im-
plica um compromisso claro e permanente entre a 
optimização interna da empresa e o seu dimensio-
namento de escala externo, numa lógica de valor 
partilhado entre os diferentes actores do sistema”. 
Durante a conferência «A Inteligência Competi-
tiva – Uma Solução Estratégica», Jaime Quesado, 
que tem repartido a sua vida profissional entre o 
sector privado (Grupo Amorim e AEP) e público 
(administrador da Agência de Inovação e Gestor 
do POSC – Programa Operacional Sociedade do 

DEBATE PROMOVIDO PELO 
FORNOP, COM JAIME QUESADO

NUM TEMPO DE CRISE, A APOSTA NAS NOVAS 

FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS DA INTELIGÊNCIA 

COMPETITIVA É FUNDAMENTAL PARA A MOBILI-

ZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA UM NOVO PROJECTO COLECTIVO. 

ESTE FOI O PONTO CENTRAL DA CONFERÊNCIA PROMOVIDA PELO 

FÓRUM REGIONAL NORTE DAS ORDENS PROFISSIONAIS (FOR-

NOP) QUE SE REALIZOU NA CASA DO MÉDICO. O ECONOMISTA 

JAIME QUESADO FOI O ORADOR DA SESSÃO E APRESENTOU OS 

CINCO NOVOS FACTORES COMPETITIVOS, ENTRE OS QUAIS AS 

NOVAS REDES COLABORATIVAS, OS NOVOS PROCESSOS DE IN-

TERMEDIAÇÃO E O NOVO MARKETING INSTITUCIONAL.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

«INTELIGÊNCIA 
COMPETITIVA – 
UMA SOLUÇÃO 
ESTRATÉGICA»

Conhecimento), traçou o diagnóstico de um país 
que “vive a duas velocidades”, apresentando simul-
taneamente níveis de capital educativo dos mais 
baixos da União Europeia e índices dos mais ele-
vados ao nível de doutorados. A “falta” de empre-
endedorismo e o “baixo” nível de qualidade de ges-
tão que Portugal apresenta foram ainda dois dos 
problemas enunciados pelo economista. “Hoje, a 
qualidade da gestão competitiva em Portugal é das 
mais baixas da Europa”, enfatizou durante a ses-
são, promovida pelo Fórum Regional Norte das 
Ordens Profissionais (FORNOP) no passado dia 12 
de Maio, na Casa do Médico.
Para contrariar o cenário e vencer a crise, Jaime 
Quesado acredita na necessidade de “introduzir e 
fazer da inteligência competitiva um verdadeiro sen-
tido educacional”. “A inteligência competitiva passa 
pela mobilização de uma nova atitude individual e 
colectiva, em torno da competitividade”, acrescen-
tou. Neste contexto, impõe-se a aposta num mo-
delo integrado inovador, centrado em cinco factores 
competitivos: as novas redes colaborativas; os novos 
processos de intermediação; a gestão dinâmica dos 
fluxos; o novo marketing institucional; e a gestão 
do valor partilhado. “Num país que se quer voltado 
para o futuro, as empresas, as universidades, os 
centros de competência políticos têm que protago-
nizar uma lógica de cooperação positiva em com-
petição para evitar o desaparecimento”, concluiu. n
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PROFESSOR PINTO 
DA COSTA, NO 
CENTRO DE CULTURA E 
CONGRESSOS

do médico e professor Pinto da Costa, o que 
realmente se passa no domínio das ciências 
forenses. “Trata-se de uma série de ficção te-
levisiva feita para aliciar o público e, por isso, 
existem duas ou três irrealidades necessárias, 
para cativar a audiência”, argumenta. Entre 
elas, exemplificou, “o facto de nunca haver 
moscas ou pó no local do crime e da investi-
gadora estar impecavelmente vestida e pen-
teada durante todo o processo”. O segundo 
reparo, acrescenta, “prende-se com o facto do 
crime ainda não ter acontecido e já estar tudo 
preparado para o resolver”. 
O êxito da série, contudo, tem como aspecto 
positivo desenvolver algum sentido crítico 
relativamente à exigência que, de acordo com 
o cientista forense, deve ser criada em torno 
dos investigadores. “O público que vê o CSI 
exige que os resultados sejam mais breves 
e mais ágeis, uma vez que a série fomenta a 
ideia de que o investigador deve fazer o im-
possível. Mas antes de chegar ao impossível, 
temos de passar por muitos degraus. Temos a 
obrigação de utilizar os meios científicos que 

temos ao nosso alcance, desde 
a física, a química ou a foto-
grafia. Não podemos trabalhar 
no século XX, muito menos na 
Idade Média”, observa.
Sobre a realidade portuguesa, 
no campo das ciências foren-
ses, Pinto da Costa reconhe-
ceu a falta de profissionais, 
dando como suporte as no-
tícias diárias dos jornais que 
apontam para o aumento da 
criminalidade. As consequên-
cias são os “atrasos” na resolu-
ção dos processos: “Se não há 
profissionais em número su-
ficiente, obviamente existem 
deficiências”. 
A conferência «Posição exacta 
do CSI» foi mais uma inicia-
tiva da Comissão de Activi-
dades Culturais e de Lazer da 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos. “Vi vá-
rios episódios da série e con-
cluí que existem vários etapas 
ao longo da investigação que 
fazem lembrar o método clí-

nico. Neste sentido, lembrei-me de convidar o Prof. 
Pinto da Costa para uma conferência, onde pudés-
semos discutir este tema”, explicou o organizador 
da iniciativa, Manuel Quintas. n

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

EM MAIS UMA INICIATIVA DA COMISSÃO DE 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA SEC-

ÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS 

MÉDICOS, O DEBATE «POSIÇÃO EXACTA DO 

CSI» TROUXE À DISCUSSÃO ALGUMAS DAS 

HISTÓRIAS QUE SÃO RETRATADAS EM SÉRIES 

TELEVISIVAS E A REALIDADE EFECTIVAMENTE 

VIVIDA PELAS CIÊNCIAS FORENSES. O ORA-

DOR CONVIDADO FOI O MÉDICO E PROFES-

SOR PINTO DA COSTA, QUE FALOU ESSENCIAL-

MENTE SOBRE OS MÉTODOS UTILIZADOS NA 

ANÁLISE DA CENA DO CRIME.

A «POSIÇÃO 
EXACTA DO CSI»

Qual é a posição exacta do CSI (Crime Scene Inves-
tigation): realidade ou ficção? Centrada na investi-
gação da cena do crime, a série policial norte-ame-
ricana identifica “muito pouco”, segundo a opinião 
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Miguel Guimarães, anfitrião da sessão de abertura, 
fez uma reflexão inicial sobre “o crescente interesse 
a nível europeu na discussão de serviços de saúde 
centrados no doente”, questionando, todavia, o 
“sentido prático” deste tipo de debate “e como che-
garemos até ele”. 
Para o presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos o memorando de enten-
dimento entre e “troika” e o Estado “merece uma 
reflexão profunda e séria sobre o papel que os mé-
dicos podem ter na gestão de saúde”. Miguel Gui-
marães considerou que o fortalecimento do Ser-
viço Nacional de Saúde passa “pela relação entre o 
acesso universal e equitativo aos cuidados de saúde, 
os seus custos e a qualidade dos serviços prestados”.
Nesse sentido, o dirigente apelou a “um investi-
mento em qualidade” como condição “para uma 
redução de custos sustentável”. “É essencial alterar 
o modelo de gestão hospitalar, para criar melhores 
condições de trabalho e incrementar a motivação e 
satisfações dos profissionais”, acrescentou.

SESSÃO DE ABERTURA DA 
CONFERÊNCIA ANUAL DA EHMA 
DECORREU NA SRNOM

QUALIDADE E CULTURA DE 
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE SAÚDE
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A CONFERÊNCIA ANUAL DA EHMA – EURO-

PEAN HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATION, 

QUE DECORREU NO PORTO ENTRE 22 E 24 

DE JUNHO, TEVE A SUA SESSÃO DE ABER-

TURA NA SRNOM. ENTRE OS ORADORES 

ESTIVERAM O PRESIDENTE DO CONSELHO 

REGIONAL, MIGUEL GUIMARÃES E O PRO-

FESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA DO 

PORTO (FMUP), RUI NUNES, COM APELOS A 

UMA MUDANÇA ESTRATÉGICA NA GESTÃO 

DE SAÚDE EM PORTUGAL. 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva
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DESCENTRALIZAR 
AS DECISÕES
Miguel Guimarães deixou ainda 
várias propostas tendo em vista 
uma gestão mais eficiente dos 
serviços de saúde. Entre elas a 
“governação clínica”, a “monito-
rização das condições de traba-
lho”, a “publicação da lei do acto 
médico” ou a “implementação de 
linhas de orientação e de manu-
ais de boas práticas clínicas”.
Por sua vez, em declarações à 

revista Nortemédico, o professor da FMUP e um 
dos organizadores da conferência da EHMA, Rui 
Nunes, alertou para o facto de “Portugal não ter de 
inventar a roda” em matéria de gestão de cuidados 
de saúde. “Sistemas de saúde como o inglês, o ho-
landês ou o alemão têm algumas das dificuldades 
que nós temos. Porque não olhar para essas expe-
riências e importar as boas soluções para que o 
nosso sistema de saúde tenha boa qualidade e seja 
sustentável a médio, longo prazo”, questionou. 
Para o docente, a preocupação deve ser pela via “da 
introdução de uma verdadeira cultura de eficiência 
na gestão” e da “descentralização administrativa”. 
“Não é possível continuar a gerir centralisticamente 

uma máquina que é responsável por consumir 12% 
da riqueza nacional”, admitiu. Rui Nunes preconiza 
ainda uma “priorização” dos cuidados de saúde, 
segundo a qual se privilegie os casos mais greves 
e urgentes e se “trate em tempo real, sem espera e 
com a maior qualidade”. 

O DESAFIO 
DA INTEGRAÇÃO
O presidente da EHMA, Aad de Roo, focou a ne-
cessidade de aperfeiçoar a integração na gestão dos 
cuidados de saúde, “numa altura em que existe uma 
pressão financeira muito grande e toda a gente pro-
cura soluções para fazer o melhor trabalho, ao me-
nor custo possível”. 
O investigador holandês apontou “dificuldades” 
por parte das instituições “em verem a rede de tra-
balho como um todo”, uma vez que “continuam a 
trabalhar para si próprias e têm departamentos que 
trabalham para si próprios”. O “trabalho integrado”, 
acrescentou “não é um fim em si mesmo, nem um 
objectivo abstracto. Diariamente somos confronta-
dos com problemas cada vez mais complexos, com 
um envelhecimento crescente da população e esse é 
o desafio para trabalharmos em conjunto. “Infeliz-
mente não temos essa tradição na Europa”, concluiu 
aquele responsável. n



O poder republicano, para 
se afirmar e para criar uma 
nova identidade, mudou a 
toponímia de grande parte 
das ruas do nosso país. O 
Porto não foi excepção e, 
após a Revolução de 5 de 
Outubro de 1910, mais de 
80 artérias da cidade viram 
os seus nomes alterados. 
Foram exactamente estas 
mudanças que o historiador 
César Silva deu a conhecer 
no passado dia 16 de Junho, 
na Casa do Médico. “Uma 
das formas de afirmação de 
um novo poder é apagar o 
passado. Foi isso que acon-
teceu depois do 5 de Outu-

bro e muitos dos nomes das ruas do Porto são ainda 
hoje figuras históricas da República”, salientou. Foi 
o que aconteceu com a antiga Rua do Príncipe Real, 

alusiva a D. Carlos, e que depois da revolução pas-
sou a ser conhecida, até aos dias de hoje, como Rua 
Latino Coelho, em referência ao militar, escritor 
e jornalista republicano. Ou ainda outro exemplo 
dos muitos que foram apontados por César Silva: a 
Rua Rainha D. Amélia, a última rainha portuguesa, 
que passou a denominar-se Rua Cândido dos Reis. 
Curiosamente, referiu o historiador, uma figura que 
assume protagonismo em Lisboa, mas com a topo-
nímia Avenida Almirante Reis. “No Porto houve 
sempre a característica de se optar por utilizar o 
nome republicano das pessoas, enquanto que em 
Lisboa se utilizava mais o nome militar”, explicou.
Porque parte da história das cidades está por detrás 
dos nomes das nossas ruas, Carlos Mota Cardoso, 
da Comissão de Actividades Culturais e de Lazer 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (SRNOM), decidiu organizar esta conferência 
«Toponímia do Porto e a República»: “Há um vazio 
cultural nesta área e penso que é importante que as 
pessoas conheçam de forma mais profunda alguns 
dos aspectos da toponímia portuense”. Esta terá 
sido, aliás, a primeira de algumas sessões dedicadas 
ao tema. Juntamente com César Silva, Carlos Mota 
Cardoso está a preparar informação sobre os mé-
dicos que deram nome a cerca de uma centena de 
artérias da cidade. “Alguns nomes nem sequer são 
conhecidos. Penso que será um trabalho muito in-
teressante que será, em breve, apresentado na Casa 
do Médico e que deverá dar origem a um livro”, 
antecipou o psiquiatra. Uma terceira conferência 
poderá, ainda, abordar o papel das mulheres na to-
ponímia portuense. As datas destas iniciativas serão 
anunciadas proximamente. n

CASA DO MÉDICO 
OUVIU HISTÓRIAS 
SOBRE A TOPONÍMIA 
PORTUENSE
CONFERÊNCIA TEVE COMO 
ORADOR O HISTORIADOR 
CÉSAR SILVA

DAS 2.289 RUAS DA CIDADE DO 

PORTO, 1500 MUDARAM DE NOME 

AO LONGO DOS ÚLTIMOS 200 ANOS. 

A MAIORIA DAS PRINCIPAIS ALTERA-

ÇÕES OCORREU APÓS A REVOLUÇÃO 

DE 5 DE OUTUBRO DE 1910. A “DANÇA 

DE NOMES” NA TOPONÍMIA POR-

TUENSE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA 

REPÚBLICA FOI O TEMA DE MAIS UMA 

CONFERÊNCIA PROMOVIDA PELA CO-

MISSÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E 

DE LAZER DA SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. 
Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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A INVESTIGAÇÃO QUE RELA-

CIONA OS ACIDENTES VASCULA-

RES CEREBRAIS COM A DOENÇA 

DE ALZHEIMER DEU A VLADIMIR 

HACHINSKI O GRANDE PRÉMIO 

BIAL DE MEDICINA 2010. NA CERI-

MÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO, 

O LÍDER DA FUNDAÇÃO BIAL, LUÍS 

PORTELA, E O PRESIDENTE DA RE-

PÚBLICA, CAVACO SILVA, VALORI-

ZARAM O PAPEL ESTRATÉGICO DA 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA PARA A 

ECONOMIA NACIONAL.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

Hachinski foi premiado pelo 
estudo “O longo rastilho: AVC 
silenciosos e a traiçoeira doença 
de Alzheimer”, onde descreve a 
interacção entre as duas doenças 
e abre caminho a novas perspec-
tivas terapêuticas. Na hora de 
recordar um trabalho extenso 
de investigação, o professor de 
Neurologia limitou-se a referir 
que “foi uma longa viagem desde 
um liceu do Ontario até aqui” e 
prometeu, com os 200 mil eu-
ros atribuídos pela Bial, fomen-
tar a criação de bolsas de estudo 
para os jovens estudantes da sua 
região. 

“A CIÊNCIA EVOLUIU 
MUITO NOS ÚLTIMOS 
15 ANOS EM 
PORTUGAL”
LUÍS PORTELA

Luís Portela, presidente da Fun-
dação Bial, sublinhou a impor-
tância da atribuição do prémio 
para “desenvolver uma relação 
de proximidade entre a comuni-
dade científica nacional e mun-
dial” e para estabelecer a ponte 
“com aqueles que podem acres-
centar conhecimento à empresa”. 
Para o antigo presidente execu-
tivo da Bial, o sector da investiga-
ção e desenvolvimento científico 
nacional “evoluiu muito nos últi-
mos 15 anos”, apresentando indi-
cadores que comparam bem com 
o que se faz na Europa”. Ao nível 
da Saúde, acrescentou Luís Por-
tela, o país conseguiu “aliar ao 
sucesso assistencial, uma inte-
ressante capacidade inovadora”. 
O apelo ao desenvolvimento do 
sector científico constituiu a nota 

dominante do discurso de Cavaco Silva. O Presidente 
da República considerou o Prémio Bial como um ga-
lardão “de grande projecção internacional” e um forte 
estímulo à afirmação da investigação nacional além-
-fronteiras. “Portugal é um país com investigadores 
de grande qualidade, com instituições de referência. 
Neste momento difícil não podemos deixar de va-
lorizar o trabalho dos cientistas para ultrapassar as 
dificuldades e acertar o desenvolvimento económico-
-social do futuro”, sustentou. 
Cavaco Silva deixou, no final, um forte apelo à mo-
bilização nacional: “Temos de perceber o futuro de 
Portugal, perceber aquilo que queremos daqui a 20 
anos. A ciência e a inovação não podem deixar de 
tomar um lugar decisivo no nosso futuro”. n

CAVACO SILVA 
APELOU À 
VALORIZAÇÃO 
DO SECTOR 
CIENTÍFICO

GRANDE PRÉMIO 
BIAL 2010

“A CIÊNCIA E A INOVAÇÃO NÃO 
PODEM DEIXAR DE TOMAR LUGAR 
DECISIVO NO NOSSO FUTURO”
CAVACO SILVA

Foi das mãos do Presidente 
da República, Cavaco Silva, 
que Vladimir Hachinski re-
cebeu o Grande Prémio Bial 
de Medicina 2010. O inves-
tigador nascido na Ucrânia 
e radicado no Canadá mos-
trou-se surpreendido pelo 
reconhecimento obtido em 
Portugal e confidenciou à 
plateia presente na Escola de 

Ciências da Saúde da Universidade do Minho o 
espanto com que recebeu a notícia: “Quando vi o 
e-mail da Bial pensei que era para agradecer a can-
didatura e mais nada”. 
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“A AORTA NÃO AVISA”. O ALERTA FOI DADO PELA CAMPANHA DA 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

(SPACV) LANÇADA NO DIA 23 DE JUNHO E QUE PROCURA SENSI-

BILIZAR A COMUNIDADE PARA A PREVENÇÃO DO ANEURISMA DA 

AORTA ABDOMINAL.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

Uma patologia silenciosa, que não 
provoca dor e que é mortal em mais 
de 50% dos casos. O diagnóstico pro-
fundamente reservado do Aneurisma 
da Aorta Abdominal (AAA) levou a 
que a SPACV lançasse uma campa-
nha de sensibilização inédita no país 
para a importância do rastreio na pre-
venção desta doença. 
Em Portugal registam-se anualmente cerca de 750 
novos casos de aneurisma da aorta abdominal. 

CAMPANHA DA 
SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ANGIOLOGIA E 
CIRURGIA VASCULAR

A AORTA 
NÃO AVISA

Segundo os dados da SPACV, estima-se que cerca 
de 5% da população masculina entre os 65 e os 74 
anos de idade – o principal grupo de risco – seja 
afectada por este problema de saúde. 
A campanha da SPACV foi lançada a 23 de Junho, 
em Viseu, e contará com uma unidade móvel de 
rastreio que irá percorrer as capitais de distrito até 
Março de 2012. 
Armando Mansilha, presidente da SPACV, desta-
cou, na apresentação da campanha, a originalidade 
da iniciativa, que coloca Portugal na vanguarda da 
prevenção do AAA. “Não existe nada de semelhante 
em muitos dos países da União Europeia e em al-
guns que temos como exemplo de desenvolvimento 
em saúde pública, como a Espanha ou a França”, 
observou. 
O presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM), Miguel Guimarães, 
esteve presente na cerimónia de apresentação da 
campanha e deixou um elogio ao trabalho desen-
volvido pela SPACV: “É este tipo de contributo que 
a Ordem espera das sociedades científicas e que 

desencadeiam importan-
tes melhorias na qualidade 
dos tratamentos que são 
prestados aos doentes”. O 
presidente do CRNOM des-
tacou ainda duas vertentes 
essenciais dos cuidados de 
saúde e que estão incorpo-
rados no projecto da SPACV: 

primeiro, as estratégias de prevenção e, em segundo 
lugar, “a criação de linhas de orientação para o diag-
nóstico e o tratamento”. n

“NÃO EXISTE NADA 
DE SEMELHANTE EM 
MUITOS DOS PAÍSES 
DA UNIÃO EUROPEIA”
ARMANDO MANSILHA



O HOSPITAL DE SÃO JOÃO HOMENAGEOU O REALI-

ZADOR MANOEL DE OLIVEIRA COM A ATRIBUIÇÃO 

DO SEU NOME A UMA DAS ENTRADAS PRINCIPAIS. 

UMA FORMA DE PRESTAR TRIBUTO À GRANDE FI-

GURA DAS ARTES E DO CINEMA NACIONAL E DE CE-

LEBRAR A VIDA, EM SIMULTÂNEO. 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

HOSPITAL DE SÃO 
JOÃO INAUGUROU 
PASSEIO MANOEL 
DE OLIVEIRA

Na cerimónia que antecedeu a inauguração 
do “Passeio Manoel de Oliveira”, junto à en-
trada da urgência pediátrica do Hospital de 
São João, o director da Faculdade de Medi-
cina, Prof. Agostinho Marques, mostrou-se 
honrado por acolher o nome do realizador. 
“Quando se atribui o nome de uma rua a al-
guém é, por via de regra, uma homenagem. 
Aqui é ao contrário. Pela sua obra, pela sua 
postura cívica e pela sua personalidade, aco-
lher o seu nome na nossa instituição é uma 
honra muito grande para nós”, sustentou. 
Também o presidente do Conselho de Ad-
ministração do Hospital de São João, Antó-
nio Ferreira, se mostrou orgulhoso por uma 
manifestação que “pode parecer estranha a 

alguns”, mas que não po-
dia, segundo a sua expli-
cação, fazer mais sentido. 
“Este lugar não é um mero 
repositório do homem e do 
seu sofrimento. É um lugar 
de vida, de saúde e de cul-
tura. O senhor Manoel de 
Oliveira, pela sua postura e 
pelo seu trabalho, promove 
diariamente o nosso bem-
-estar”, reflectiu o dirigente. 
António Ferreira deixou 
ainda um agradecimento fi-
nal ao realizador e reforçou 
a intenção em “pugnar por 
um hospital que seja lugar 
de vida”. 
Um dos pontos altos da 
sessão de homenagem a 
Manuel de Oliveira foi a 
projecção do documen-
tário “Sem cura – à saúde 
de Oliveira”, da autoria de 
Regina Guimarães e Sague-
nail. Uma obra que reflecte 
a presença do universo da 
saúde e dos médicos na 
obra do cineasta, com ex-
certos de alguns dos seus 
filmes de referência, como 
Vale Abraão ou a Divina 
Comédia.

Após a cerimónia, os participantes foram convida-
dos pela Administração do Hospital de São João 
a deslocarem-se até à Casa do Médico para um 
almoço-convívio. Acompanhado por sua mulher, 
Maria Isabel, Manoel de Oliveira perpetuou a sua 
passagem pela SRNOM com um pequeno testemu-
nho no livro de visitas. n

Perto de completar 
103 anos de idade, 
Manoel de Oliveira 
emocionou-se com “a 
manifestação simples 
e carinhosa” que o 
Hospital de São João 
lhe prestou. “Estou 
surpreendido por esta 
homenagem e por fi-
car com o meu nome ligado a este hospital. É um pré-
mio muito a propósito porque a primeira coisa que a 
vida nos pede é saúde e os médicos e os hospitais é 
que tratam disso”, sublinhou o homenageado, pouco 
depois de questionar o epíteto de cineasta que fre-
quentemente lhe é atribuído: “É um nome pomposo, 
mas eu ainda estou a aprender cinema”. 
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12.º 
CONGRESSO 
DE MEDICINA 
GERAL E 
FAMILIAR DO 
ALTO MINHO

NA SUA 12.ª EDIÇÃO, O CONGRESSO DE ME-

DICINA GERAL E FAMILIAR DO ALTO MINHO 

REUNIU EM MELGAÇO MAIS DE 150 ESPE-

CIALISTAS. ALÉM DOS TEMAS CIENTÍFICOS, 

OS WORKSHOPS E AS REFLEXÕES SOBRE A 

CONSULTA ABERTA E AS CARREIRAS MÉDI-

CAS MARCARAM O PROGRAMA.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

MÉDICOS 
DE FAMÍLIA 
UNIDOS 
POR CAUSAS 
COMUNS

O Hotel Monte Prado, em Melgaço, acolheu mais 
um Congresso de Medicina Geral e Familiar do 
Alto Minho. Na sua 12.ª edição, o evento organi-
zado pela delegação distrital de Viana do Castelo da 
Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral 
(APMCG) contou com a presença de mais de 150 
especialistas ao longo de três dias de trabalho. 
Nelson Rodrigues, membro da delegação distrital 
da APMCG, resumiu para a Nortemédico os vários 
objectivos do evento e a sua importância para os 
profissionais da região. “A actualização e o aperfei-
çoamento dos profissionais de Medicina Geral e Fa-
miliar é o principal objectivo. O Congresso permite 
dinamizar a especialidade no distrito de Viana, 
envolvendo os médicos locais na sua organização, 
promovendo uma participação activa e um grande 
enriquecimento profissional. Associamos ainda um 
segundo objectivo que é dar a conhecer a história e 
os locais de interesse do concelho”.
O também presidente do Conselho Distrital de 
Viana do Castelo da Ordem dos Médicos deixou 
algumas notas de destaque relativamente ao pro-
grama do evento, que não se restringiu à com-
ponente científica: “Tivemos dezenas de posters 
e muitas comunicações livres em sessões parale-
las, muitas delas com internos de especialidade de 
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vários pontos do país. Fizemos dois workshops, um 
sobre a utilização do SAM (Sistema de Apoio ao Mé-
dico) e outro sobre a gestão do ficheiro clínico, bem 
como uma mesa de debate sobre a consulta aberta”.

CARREIRAS MÉDICAS: 
PILAR DO SNS
Numa das sessões paralelas realizadas, a Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
e a Federação Nacional de Médicos (FNAM) foram 
convidadas a debater a evolução das carreiras mé-
dicas. Miguel Guimarães, presidente da SRNOM, 
começou por reflectir sobre a importância das 
carreiras médicas enquanto “suporte essencial do 
Serviço Nacional de Saúde”. “Promovem uma boa 
diferenciação e estabilidade profissional dos médi-
cos e determinam uma exigência cada vez maior na 
procura da qualidade. A Ordem dos Médicos sem-
pre defendeu e continuará a defender que se deve 
aperfeiçoar o património das carreiras médicas em 
todas as instituições do SNS”, acrescentou. 
Na comunicação que apresentou aos congressis-
tas, Miguel Guimarães recordou alguns dos di-
plomas que marcaram a evolução legislativa das 
carreiras médicas, com particular destaque para o 
que, em 2009, passou a regulamentar o exercício 

profissional nos hospitais EPE e 
SPA e determinou “a existência 
uma carreira médica única”. “En-
contramos aspectos muito positi-
vos”, sublinhou, como “a atribui-
ção de carreira aos médicos com 
contrato individual de trabalho, 
alteração da clínica geral para 
MGF e a criação das especiali-
dades de Medicina do Trabalho e 
de Medicina Legal”. Miguel Gui-
marães considerou ainda um ou-

tro avanço essencial no actual diploma das carreiras: 
a definição do perfil profissional do médico. “Vem 
de alguma forma colmatar a ausência de legislação 
sobre Acto Médico”, concluiu.

CRÍTICAS DOS 
RECÉM-ESPECIALISTAS
Merlinde Madureira, representante da FNAM, fri-
sou “o sentido de responsabilidade” que presidiu 
à negociação das carreiras médicas, numa altura 
em que “estavam em causa o contracto colectivo, a 
progressão na carreira e o reconhecimento da com-
petência”. Merlinde Madureira destacou também a 
questão do acto médico, como algo sobre o qual era 
“absolutamente necessário” legislar, atendendo a que 
“a necessidade de embaratecer os cuidados de saúde 
nem sempre garante a qualidade necessária e o res-
peito pelas competências”. 
Com a abertura do debate à assistência, surgiram 
muitas críticas por parte dos recém-especialistas 
relativamente à escassez de concursos para MGF e 
às dificuldades de progressão na carreira. Merlinde 
Madureira apelou aos jovens médicos para “serem 
exigentes, defenderem-se e organizarem-se”. “Quem 
mostrar fraqueza e vulnerabilidade, será o primeiro 
a ser afastado”, assegurou a dirigente sindical. n



IX EDIÇÃO DA 
ARTEMÉDICA 
CONTOU COM MAIS 
DE UMA CENTENA 
DE TRABALHOS EM 
EXPOSIÇÃO

MÉDICOS 
MOSTRARAM 
ÚLTIMAS 
CRIAÇÕES 
ARTÍSTICAS

A PINTURA ESTEVE, NO-

VAMENTE, EM DESTA-

QUE NA ÚLTIMA EDIÇÃO 

DA ARTEMÉDICA. DU-

RANTE O MÊS DE MAIO, 

VÁRIOS FORAM OS MÉ-

DICOS QUE DERAM A 

CONHECER OS SEUS ÚL-

TIMOS TRABALHOS NAS 

ARTES PLÁSTICAS, EM ÁREAS COMO A ES-

CULTURA, A FOTOGRAFIA OU A JOALHARIA. 

MAIS UMA VEZ, OS CLÍNICOS SOUBERAM 

DEMONSTRAR QUE TÊM UMA PREDISPOSI-

ÇÃO PARA A ARTE, NÃO SÓ COMO APRECIA-

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

A inauguração da IX edição da Artemédica foi um 
dos pontos altos da agenda cultural recente da Sec-
ção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SR-
NOM). A sessão de abertura, que decorreu a 3 de 
Maio, foi assinalada com um concerto de «Canto e 
Guitarra de Coimbra» (ver caixa). Com uma plateia 
vasta, o público que ocorreu ao Centro de Cultura 
e Congressos deixou-se encantar, primeiro, pelo re-
portório musical e, depois, pelas mais de 100 obras 

DORES, MAS TAMBÉM COMO CRIADORES. A 

FIGURA HUMANA APARECEU, POR DIVERSAS 

VEZES, COMO TEMA CENTRAL DAS OBRAS 

PICTÓRICAS.
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expostas nesta mostra, onde estiveram representa-
das as mais diferentes expressões artísticas e plás-
ticas, assinadas por médicos. “É sempre com um 
enorme prazer que percebemos que as pessoas es-
tão motivadas a participar na Artemédica. Este ano 
não foi excepção e, como sempre, foi possível ad-
mirar algumas obras de grande qualidade técnica e 
artística”, elogiou Miguel Guimarães, presidente da 
SRNOM. “Esta exposição comprova a grande tradi-
ção dos médicos na vertente 
cultural, seja na pintura, na 
fotografia, na música ou na 
literatura”, elogiou, também, 
Avelino Fraga, do Conse-
lho Regional do Norte, já na 
sessão de encerramento da 
mostra, que se realizou a 28 
de Maio e durante a qual os 
vários participantes da Arte-
médica receberam as respec-
tivas medalhas evocativas da 
participação no evento.
A história desta IX edição 
fez-se, mais uma vez, dos 
quadros, fotografias, alguma 
escultura, cerâmica, joalha-
ria e, obviamente, de todos os rostos que estão por 
detrás da obra. É o trabalho da imaginação. Ma-
ria do Céu Franco de Castro, neuroradiologista no 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 
abandona as imagens a preto e branco do dia-a-dia 
para se dedicar às paisagens que transporta para as 
suas telas e que apresentou nesta IX Artemédica. 
“Quando comecei a pintar, o tema das paisagens 
foi amor à primeira vista. Só faço quadros que me 
divirtam. É como voltar a ser pequena e brincar 

com os pincéis. É por isso que gosto imenso de 
espátula, porque é intensamente divertido e liberta-
dor”, descreve. E a formação em medicina até ajuda 
na interpretação de alguns temas: “Também gosto 
muito de pintar nus, sobretudo em tons de pastel. 
Talvez por ser médica e ter como formação básica a 
anatomia e a fisiologia tenho alguma facilidade na 
representação humana e não me é particularmente 
complicado pintar nus”.
Depois de a medicina ter vencido o curso de arqui-
tectura que ainda chegou ponderar seguir, Maria do 
Céu Franco de Castro começou a ter aulas no atelier 
do mestre Afonso Moreira, pintor profissional, em 
2008. A partir de então, nunca mais parou e hoje só 
lamenta não ter mais tempo disponível para dedicar 
à pintura: “Há semanas em que trabalho imenso 
para conseguir ter uma tarde livre para me dedicar 
à pintura. Mas duvido que, agora, alguma vez pare 
de pintar”. 
Sobre a Artemédica, a neuroradiologista não poupa 
elogios à organização. “Acho este tipo de iniciativas 
extraordinariamente interessantes, pois é dar-nos 
a oportunidade de mostrar uns aos outros o que 

fazemos em termos de 
hobbies”, alude.

ESPELHOS 
DA ALMA 
DE LUÍSA ROCHA

Luísa Rocha, outra par-
ticipante na IX Artemé-
dica, também valoriza 
o facto da SRNOM dar 
“espaço e voz a muitos 
médicos, no âmbito 
cultural”, para além das 
diversas outras activi-
dades voltadas para a 
comunidade médica e 

mesmo para a sociedade em geral. “Considero a 
Artemédica uma belíssima iniciativa, um ponto de 
encontro, um trocar de ideias. É frequente os mé-
dicos terem actividades nas mais variadas formas 
artísticas e a Ordem não tem estado alheia a essa 
realidade”, realça a especialista de medicina geral e 
familiar, actualmente reformada. 
Começou a pintar há cerca de três anos, mas con-
fidencia que desde muito nova que tinha apetência 
para actividades artísticas e a sua primeira opção, 
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CANTO E GUITARRA DE COIMBRA
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quando iniciou estudos secundários, foi seguir para 
a Escola de Belas Artes. A verdade é que o seu de-
sejo não era de todo do agrado da família e acabou 
por cursar medicina. Há alguns anos, “comecei a 
ficar desencantada com o trabalho profissional e ao 
mesmo tempo pensei começar a preparar a minha 
eventual reforma. Neste contexto, voltei ao meu 
gosto primordial”, justifica, acrescentando estar a 
frequentar um curso de desenho na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto.
A figura feminina é recorrente na pintura de Luísa 
Rocha. Porquê? “Não é fácil em poucas palavras 
responder, mas, de imediato, porque gosto da figura 
feminina. A mulher é um ser bonito e não me refiro 
apenas à beleza física. Considero mesmo que as 
mulheres são verdadeiras heroínas, quer pela sua 
capacidade de resistência e de trabalho, quer pela 
permanente procura do equilíbrio emocional pró-
prio e dos que lhe estão próximos... E têm o encanto 

da complexidade interior 
de tantas variáveis, de tan-
tas verdades e mentiras”, 
responde.
Os quadros que apresen-
tou na Artemédica fazem 
parte de uma série divi-
dida em dois grupos: ca-
ras e corpos de mulheres. 
Todos têm como caracte-
rística comum o apresen-
tarem o rosto dividido ao 
meio por uma linha e só 
estar patente um olho – 
dito “espelho da alma” – frequentemente fechado. 
“Pretendo com isto reflectir sobre o que é visível 
e o que não o é, apesar de lá estar. Nestes traba-
lhos identificam-se momentos da vida de mulheres 
em variadas épocas ou situações. As cores podem 

A inauguração da IX Exposição Arte-
médica ficou marcada por um concerto 
de Canto e Guitarra de Coimbra, no dia 
3 de Maio. Com dois médicos – Ferraz 
de Oliveira e Manuel Borralho (ambos 
na guitarra portuguesa) – a integrar  o 
grupo, aos quais se juntam o advogado 
Manuel Gouveia Ferreira (viola) e o es-
pecialista em ciências documentais Jorge 
Cravo (voz), o programa de originais 
incluiu temas como «Passos Perdidos», 
«Aos olhos do Mar», «O gesto à espera» 
ou «Contornos». “O canto de Coimbra 
é uma forma de expressão artística di-
fícil de encaixilhar e colocar na parede. 
Por isso, achámos que seria interessante 
apresentar o nosso trabalho ao vivo, 
ligando duas formas de arte, a música 
e as artes plásticas, que também têm 
médicos como protagonistas”, explicou 
Ferraz de Oliveira, também ele membro 
da Comissão Consultiva de Actividades 
Culturais e de Lazer da SRNOM.
Com excepção da primeira peça – «Pas-
sos Perdidos» –, um instrumental não 
editado da autoria de Manuel Borralho, 
Ferraz de Oliveira e Manuel Gouveia Fer-
reira, todas as outras composições toca-

das neste concerto integram os CD editados 
pelo grupo «Presença de Coimbra» «folha a 
folha» e «Canções d’inquietude». De qual-
quer das formas, apontou Ferraz de Oliveira, 
“apresentámos neste concerto novos arranjos 
sonoros e novos ritmos, para que a canção de 
Coimbra não morra e ajude a cativar novos 
públicos”. O imunoalergologista não esconde, 
ainda, a satisfação de actuar na Casa do Mé-
dico: ”Gosto imenso desta sala e do público 
que aqui nos recebe. Nas várias actuações 
que temos realizado na SRNOM conseguimos 
sentir que as pessoas 
que estão na sala gos-
tam e estão disponí-
veis para nos ouvir, 
criando um ambiente 
fantástico . A canção 
de Coimbra é uma 
forma de comunica-
ção muito próxima e 
delicada, em que os 
detalhes são valoriza-
dos e, por isso, exige o 
nível de interpretação 
que é possível atingir 
neste tipo de am-
biente”, explica.
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pinta, não se pensa em mais nada. É uma forma de 
nos abstrairmos dos problemas”.
A participar pela segunda vez na Artemédica, Ma-
nuel Pestana de Vasconcelos escolheu dois quadros 
– «O Beijo» e «Nos Bastidores» – de que gosta es-
pecialmente. Pintados a óleo, sobressaem as figuras 
humanas, nomeadamente a mulher e a criança. 
O nefrologista explica porquê: “O papel da mãe 
desperta-me um interesse particular no domínio 
da pintura, uma vez que tem uma beleza especial”. 
Apesar de a pintura ser recente e de apenas lhe 
dedicar um dia por semana, “às vezes ao fim-de-se-
mana se existir tempo livre”, o nefrologista já teve 
algumas solicitações para venda das suas obras. 
“Para já, ofereço-os. Não coloco de parte a hipótese 
de, no futuro, os vender, mas esse não é um factor 
que me esteja a estimular particularmente”, garante. 

EUGÉNIA TEIXEIRA: 
«MULHER DE SUCESSO»
Eugénia Teixeira é filha e neta de artistas e, por isso, 
acredita que um pouco da sua vocação deriva da 
herança familiar. Isto apesar da médica de clínica 
geral, reformada e a exercer apenas no sector pri-
vado, ter inicialmente pensado que nunca conse-
guiria expressar-se de forma artística. “De repente, 
houve um «click» na minha vida e comecei a pin-
tar. Primeiro, em casa, sozinha, e depois comecei 
a ter aulas com a professora de pintura Fernanda 
Felício”, revela, acrescentando: “Com afinco e in-
teresse comecei a pintar no ano 2000. Sou médica 
e não tenho nada a ver com a essência desta arte. 
Mas é um bichinho muito interessante que não nos 

denotar outros objectivos ex-
pressivos como serenidade 
ou paixão, ou dualidade ou 
caos, ou estupefacção…”, 
descreve. 
O tom amarelo utilizado nas 
telas é quente, luminoso e 
pode conectar-se com uma 
suposta loucura: “No qua-
dro «Brinco» aparece-nos 
um rosto sombreado por um 
chapéu que lembra os anos 
cinquenta (época em que a 
mulher nem direito de voto 

tinha) e o brinco remete para o poder de sedução 
mas não de entrega (verdadeiro poder mesmo que 
escondido). No quadro «Violino» sobre um chão la-
drilhado a preto e branco frequente em divisões que 
fazem parte da nossa memória, uma mulher nua dá 
asas à sua expressão artística”.

A PINTURA A ÓLEO 
DE PESTANA DE VASCONCELOS 
A pintura surgiu recentemente na vida de Manuel 
Pestana de Vasconcelos, tornando-se um factor de 
aproximação entre o nefrologista do Hospital de S. 
João e a mulher, também médica: “Há pouco mais 
de um ano surgiu a oportunidade de começar a 
pintar com a minha mulher e foi mais uma possi-
bilidade de nos encontrarmos e partilharmos uma 
actividade”. Trata-se, acrescenta, “de uma excelente 
forma de ocupar o tempo que não se ocupa com 
a actividade profissional. Até porque quando se 



larga”. Certo é que já 
perdeu a conta às suas 
obras, a quem chama 
“anti-depressivos”.  
Depois de já ter par-
ticipado em várias 
edições da Artemé-
dica, Eugénia Tei-
xeira apresentou na 
mostra deste ano dois 
trabalhos de grandes 
dimensões. O pri-
meiro, a que chamou 
«Duas versões» é um 
biombo pedido espe-
cialmente pela filha. 
“Não foi um traba-
lho fácil, até porque 
foi difícil encontrar 
quem fizesse estas 
telas duplas. Mas 
consegui e penso que 
ficou uma obra muito 
bonita”, reconhece.
Já em «Mulher de Su-
cesso», um trabalho 
em acrílico de 150 

por 120 centímetros, a clínica geral aborda um dos 
temas que mais gosta de transpor para a tela: “No-
venta por cento dos meus trabalhos são corpos nus, 
de preferência mulheres. Penso que tem a ver com 
a minha profissão de médica, porque, na verdade, 
pintar o corpo humano é um pouco trabalhoso”. 

Nas duas obras expostas, Eugénia Teixeira revela a 
paixão pelas cores fortes, como os vermelhos e os 
laranjas. “É o que eu gosto de fazer. Assim, como 
os trabalhos de grandes dimensões”, argumenta 
Eugénia Teixeira.

AS JÓIAS DE JÚLIA RIBAS
Júlia Ribas é uma veterana da Artemédica. Este ano 
voltou a deliciar as visitantes da exposição com as 
suas obras de joalharia. Uma paixão que há algum 
tempo deixou de ser simplesmente um hobby. Há 
cerca de cinco anos decidiu abrir um espaço, na 
marginal do rio Douro, perto da Ponte da Arrá-
bida, onde vende criações com a sua assinatura: 
“Achava que ia ter um hobby e passei a ter um tra-
balho intenso”. 
Mas tudo começou de uma forma mais simples. 
“Todas nós, mulheres, já fizemos as nossas próprias 
peças de ourivesaria. Eu comecei muito simples-
mente por alguns colares que idealizava para mim. 
Quando os começava a usar, tinha sempre as mi-
nhas amigas a dizerem-me que queriam um igual”. 
Nunca fez duas peças iguais e depressa se aperce-
beu do “gozo” que tinha em criar. “Faço o desenho 
inicial. Depois das peças serem produzidas, faço 
a montagem. Para além da prata e do ouro, utilizo 
todo o tipo de pedras preciosas e semi-preciosas, 
desde as esmeraldas, os rubis, as ágatas, entre mui-
tas outras”, descreve a estomatologista, acreditando 
que este processo “é um bom exercício anti-stress”. 
Depois de um  mês inteiro de exposição, a Arte-
médica volta no próximo ano, com outras histórias 
para contar. n

Nove anos após a primeira edição, a 
Artemédica pode conhecer novos desa-
fios a partir de 2012. Miguel Guimarães 
adiantou à Nortemédico que a orga-
nização desta mostra poderá decorrer 
em moldes um pouco diferentes já no 
próximo ano, nomeadamente a sua 
deslocalização para outros espaços do 
Porto. “Acredito que é possível inovar, 
sem perder qualidade. Penso que pode 
fazer sentido levar a Artemédica para 
fora do Centro de Cultura e Congressos, 
organizando-a em parceria com outras 
instituições culturais da cidade”, admitiu, 
considerando que essa será uma forma 
“de promover a arte dos médicos junto 
de novos públicos”.

MUDANÇAS…
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DEPOIS DA ESCULTURA, AGORA O QUADRO. 

A ESTÁTUA «CASA MÃE», CRIADA PELO AR-

TISTA DOMINGOS OLIVEIRA PARA HOME-

NAGEAR OS MEMBROS FUNDADORES DA 

CASA DO MÉDICO, SERVIU DE INSPIRAÇÃO 

A OLGA FIADEIRO, QUE NA ÚLTIMA EXPO-

SIÇÃO DA ARTEMÉDICA A APRESENTOU NA 

TELA. “ADORO-A E POR ISSO QUIS PINTÁ-LA”, 

JUSTIFICA. UMA OBRA QUE A ANTIGA FISIA-

TRA DECIDIU DOAR À SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS: “NÃO HA-

VERIA MELHOR SÍTIO PARA A COLOCAR”.
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Olga Fiadeiro conta com cerca de 400 obras pic-
tóricas no seu acervo artístico. Depois da última 
exposição individual na Casa do Médico em 2008, 
a antiga fisiatra tem marcado presença nas mos-
tras colectivas organizadas pela Secção Regional 
do Norte, nomeadamente na Artemédica. Este ano 
não foi excepção. Dois quadros, inspirados em duas 
obras de escultura, uma delas bem conhecida de 
todos os médicos: «Casa Mãe», a estátua criada em 
2010 pelo mestre Domingos Oliveira para home-
nagear os membros fundadores da Casa do Mé-
dico e que está instalada nos jardins das instalações 
da SRNOM. “É uma obra simplesmente magní-
fica. Adoro-a e acho-a maravilhosa. Pouco tempo 
depois de ter sido inaugurada, foi capa da revista 
«Nortemédico». Aproveitei a imagem e poucos me-
ses depois pintei-a”, conta Olga Fiadeiro. Antes, o 
desenho: “Faço sempre o desenho o mais perfeito 
possível. Como dizia Matisse, não há nada como 
um bom desenho para sair um quadro aceitável. 

Depois optei por uma 
pintura em acrílico 
que é a técnica que 
mais tenho utilizado 
nos últimos tempos”, 
acrescenta.
O resultado, com 
poucas alterações à 
escultura de Domin-
gos Oliveira, foi um 
quadro de 50 por 
70 centímetros que 
mereceu boas críti-
cas durante a Arte-
médica. No final da 
mostra, Olga Fiadeiro 
anunciou a intenção 
de a doar à SRNOM. 
“Tinha de a oferecer. 
Dado o que a obra sig-
nifica – uma home-
nagem aos médicos 
fundadores da Casa 

do Médico –, penso que não faria sentido colocá-
-la noutro lugar que não neste magnífico espaço”, 
justifica a médica. 
A paixão de reproduzir estátuas já é antiga. São vá-
rios os quadros em que Olga Fiadeiro se inspira nas 
obras de escultura e a prova disso está no segundo 
trabalho que apresentou na Artemédica, denomi-
nado «Beijos». “Foi outra obra que vi numa revista 
e que soube imediatamente que tinha de pintar”, 
confessa. 
Olga Fiadeiro dedica-se à pintura há cerca de 18 
anos. Actualmente, e por razões de saúde, pinta 
menos do que o que gostaria, mas mantém esta 
ocupação sempre que pode, criando quadros sobre 
os mais variado temas. “Pinto de tudo, desde que 
goste. Não me faz confusão nenhuma saber se sou 
realista, hiper-realista, surrealista… O que interessa 
é que me dê prazer”, advoga Olga Fiadeiro. n

FISIATRA OFERECEU A 
OBRA À SRNOM

ESTÁTUA «CASA MÃE» REPRODUZIDA 
EM QUADRO POR OLGA FIADEIRO

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto (AP) e Vítor Silva (VS)



O sugestivo título da peça mo-
tivou a curiosidade em perce-
ber a sua génese. José Carlos 
Sarmento recorda-a de forma 
simples, com o desafio lan-
çado a um colega de profissão 
e amigo, António Barbebo de 
Oliveira, para ilustrar em verso 
uma obra de início de carreira, 
há cerca de 40 anos. “Toda a 
minha pintura é baseada na 
imagem de uma cidade e o po-
ema começava precisamente 
assim: ‘Um dia saberás que a 
cidade não foi só isto que can-
tei”, relata. 
Inspirado pelo poema e pela vontade de construir 
um “quadro” a três dimensões, o médico pediatra 
lançou-se numa criação escultórica recente, onde 
cruzou inspirações com o fascínio pela urbanidade. 
“Comecei por três pilares verticais, fui colocando 
as peças, uma ia-me sugerindo a seguinte e fui 
acrescentado sucessivamente até que entendi estar 
próximo do que pretendia”. Seguiu-se o dilema de 
pintar a escultura ou deixá-la com a cor da ma-
deira. “Decidi pintar. Primeiro de branco, depois 
fazia como o Pollock, escolhia as cores e ia agre-
dindo a estrutura básica da peça”, confessa. Após 

a coloração, José Carlos Sar-
mento decidiu parar e esteve 
um mês sem observar o traba-
lho. Foi então que recorreu a 
uma outra admiração artística 
para o concluir: “fui comple-
tando com figuras do Miró e 
do Mondrian. Para terminar 
faltava-me a base e como gosto 
imenso de marcenaria, tam-
bém a fiz”. 

PINTURA POR 
GOSTO PESSOAL
O apelo das artes plásticas 
aconteceu em José Carlos Sar-
mento por incentivo de pes-
soas amigas. Sem formação 
académica na área, foi-se ali-
mentando pelo prazer de criar 
e admite que o único critério 
que segue nas suas obras é o 
seu gosto pessoal. “Não faço 
pintura nem escultura tendo 
em conta a opinião das pes-
soas, faço para mim, tem de 
me agradar”, explica. O mé-
dico, natural de Ovar, confessa 
ainda não seguir nenhuma es-

cola, ou tendência em particular. “A pintura é como 
a música: hoje estou apaixonado por esta, mas da-
qui a 15 dias já posso gostar mais de outra. Gosto 
de Miró, Picasso, de uma pintura que deixou de 
mostrar a forma para mostrar a ideia. A pintura não 
deve representar nada”, observa. 
Com a doação de “Um dia saberás que a cidade…” à 
SRNOM, José Carlos Sarmento pretendeu associar-
-se a uma casa que conhece bem, pela sua condição 
profissional e pelas sucessivas exposições. “Tive 
ofertas para comprar esta peça, mas fi-la com a in-
tenção de oferecer à Ordem. Quis perpetuar o meu 
nome na instituição”. n

“UM DIA SABERÁS QUE A CIDADE…”
ESCULTURA DOADA À SRNOM POR JOSÉ 
CARLOS SARMENTO

A ARTE ALGURES 
ENTRE POLLOCK E A 
MARCENARIA

UM POEMA, O IMAGINÁRIO URBANO E A VON-

TADE EM CRIAR A TRÊS DIMENSÕES LEVARAM JOSÉ 

CARLOS SARMENTO A PARTIR PARA UMA OBRA PE-

CULIAR. O GOSTO PELA MARCENARIA E PELA PIN-

TURA FIZERAM O RESTO. “UM DIA SABERÁS QUE A 

CIDADE...” É O RESULTADO DESTE TRABALHO QUE 

O AUTOR QUIS PERPETUAR NA SECÇÃO REGIONAL 

DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. 
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Texto Nelson Soares  Vitor Silva
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IMAGENS QUE 
SE CRUZAM

A CASA DO MÉDICO FOI O PALCO 

DA III EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE 

ARTE FOTOGRÁFICA. DURANTE O 

MÊS DE JUNHO, FOI POSSÍVEL VER E CONHE-

CER CERCA DE UMA CENTENA DE TRABA-

LHOS ASSINADOS POR MÉDICOS. A DIVER-

SIDADE DE TEMAS MARCOU ESTA GRANDE 

MOSTRA COLECTIVA E REVELOU QUE “NÃO 

HÁ DOGMAS NA FOTOGRAFIA”, COMO 

ENALTECEU ANTÓNIO PAES CARDOSO, UM 

DOS ORGANIZADORES DA INICIATIVA. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

“A FOTOGRAFIA É O 
MEU PROZAC”

Eduardo Castro é cirurgião vascular, mas aos fins-
-de-semana está proibido de utilizar a bata branca 
nas incursões que faz pelo meio da natureza, de 
máquina fotográfica ao peito, à procura da libélula 
que começa a emergir, ou da borboleta que acaba 
de nascer. É assim várias vezes no ano. Não tantas 
quanto o médico gostaria, mas cada vez mais. Al-
guns dos resultados destes périplos estiveram em 
destaque na III Exposição de Arte Fotográfica que 

III EDIÇÃO 
DA EXPOSIÇÃO 
DE ARTE 
FOTOGRÁFICA

CULTURA
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decorreu entre 7 e 28 de Junho, no Centro 
de Cultura e Congressos da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM).
Quando decidiu ir viver para o campo, Edu-
ardo Castro começou a dar os primeiros 
passos na macro-fotografia. “Surgiu casu-
almente. Gosto de natureza e sempre gostei 
de fotografia, apesar da minha actividade 
profissional não me permitir uma maior de-
dicação. Há cerca de quatro anos, comecei a 
fazer algumas experiências e a partir de en-
tão tenho-me dedicado à macro-fotografia 
nos meus tempos livres”, conta. 
Um hobby que requer tempo, paciência e 
estudo: “Posso perder um dia inteiro numa 
saída de campo e chegar ao fim sem qualquer foto-
grafia que me agrade. Por outro lado, é preciso co-
nhecer os hábitos dos animais de que vamos à pro-
cura, pois existem em determinadas alturas do ano 
e apenas em alguns locais”. Apesar da dedicação e 
de já ter conseguido que uma das suas fotografias 
tenha sido publicada no prestigiado site internacio-
nal «Onexposure» (www.1x.com), Eduardo Castro 
considera-se um “fotógrafo de fim-de-semana”, às 
vezes “sacrificando a vida familiar”. “Normalmente, 
preparo as minhas saídas com um pequeno grupo 
de pessoas, não mais de três, que partilham o gosto 
pela macro-fotografia. Vamos para locais onde nor-
malmente não anda muita gente e entramos em 
comunhão com a natureza. Costumo dizer que este 
é o meu prozac”, refere, em tom de brincadeira.
«Callophrys Rubi», uma das três fotografias que 
apresentou nesta exposição foi, exactamente, a que 
conseguiu ver publicada no «Onexposure». A ima-
gem retrata uma rela – uma espécie de rã – que 
o cirurgião vascular conseguiu «capturar» com a 
objectiva da máquina fotográfica num périplo pela 
Serra da Estrela. As outras duas – uma libelinha e 
uma borboleta –, foram «surpreendidas» perto da 
sua casa. 
Na cerimónia de inauguração da Arte Fotográfica, 
as imagens de Eduardo Castro foram das mais elo-
giadas. Uma oportunidade, como reconheceu o 
médico, “de conhecer a outra faceta dos colegas”. 
“Às vezes, conhecemo-nos do meio profissional e 
não sabemos que, por trás daquele médico, há uma 
pessoa que se dedica a uma outra actividade com-
pletamente diferente”.

“A MÁQUINA 
ACOMPANHA-ME 
SEMPRE”

Manuel Cabral Villas-Boas, ou-
tro participante da edição deste 
ano da Arte Fotográfica, garante 
que nunca teve grandes máqui-
nas. Uma das imagens que ex-
pôs, por exemplo, “foi tirada com 
uma comprada em Hong Kong 
em 1969 e que custou 120 dóla-
res”. Apesar da idade do equipa-
mento, a fotografia, recente, tem 
impacto. “Quem  me conhece vai 
dizendo que tenho jeito. E eu também acho que 
tenho algum, talvez me falte uma máquina melhor 
para me dedicar mais à fotografia”, diz, divertido. 
Certo é que alguns dos seus fãs são os próprios do-
entes que, após algum tempo de espera no consul-
tório de oftalmologia, chegavam à consulta menos 
«enfurecidos» pela demora: “Decidi colocar na sala 
de espera várias fotografias que fui tirando e a ver-
dade é que quando os doentes chegavam à consulta 
faziam boas críticas. Alguns até me diziam: Nós 
esperamos, mas ao menos esperamos com boas 
imagens”.
A máquina fotográfica acompanha-o quase sem-
pre, na mala do carro, para que Manuel Cabral 
Villas-Boas não perca uma boa oportunidade. 
Como a que não perdeu numa manhã do dia de 
Natal, quando decidiu ir dar um passeio até à Foz. 
“Decidi andar a pé e deparei-me com uma imagem: 
chuva, um cão enorme, um grand noir, e o seu dono. 
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Ao fundo, o mar. Achei que não podia passar sem 
tirar esta fotografia”. 
Na Arte Fotográfica, o oftalmologista apresentou 
ainda mais dois trabalhos. «Houve uma vez em 
que todo o sonho de Deus foi sonhado em portu-
guês» retrata a paisagem bonita do Douro, tendo 
em confronto a vegetação e o rio. Já em «Contraste 
(entre a feminilidade da janela e a austeridade do 
castelo», Manuel Cabral Villas-Boas conta ter re-
parado naquela imagem, enquanto tomava o pe-
queno-almoço. “Achei a imagem tão bela que quis 
logo fotografar. Tem sido uma fotografia bastante 
apreciada”, revela. 

VAZ OSÓRIO E AS PEDRAS 
DA SERRA DA ESTRELA

A ligação de Vaz Osório, especialista em genética 
médica,  à fotografia surge por influências familia-
res. O pai, garante, “era um excelente fotógrafo” e 

assim que começou a ter algum 
dinheiro, o investimento foi feito 
numa máquina fotográfica. Um 
hobby que divide com os filmes 
que também gosta de fazer. “Nor-
malmente, é por fases. Seis meses 
por ano ando à volta do cinema 
e do computador, onde monto 
os meus filmes, e nos outros seis 
meses dedico-me à fotografia”, 
confidencia.  
As paisagem e a natureza são 
dois dos temas que mais gosta de 
eternizar através da objectiva. A 
«Vista da varanda» tirada na Serra 
da Estrela, a «Muralha» Fernan-
dina captada a partir da Serra do 
Pilar e os «Pormenores» de flores, 
andorinhas e borboletas – todas 
obras expostas na Arte Fotográ-
fica –, são a disso prova. “É uma 
forma de esquecer os problemas 
do dia-a-dia. Para além das fo-
tografias que tiro de uma forma 
mais casual, quando passo por 
determinados lugares, também 
saio à procura de boas imagens. 
A imagem da andorinha a entrar 

para o ninho, por exemplo, consegui-a após várias 
tentativas, ao fim de dois ou três dias, quando an-
dava a experimentar a máquina fotográfica, sem uti-
lizar a macro-objectiva. No fundo, são experiências 
que vou fazendo e às quais me dedico nos tempos 
livres”, explica o especialista em genética médica.
Muito embora não tenha apresentado nenhum tra-
balho do género nesta edição, Vaz Osório revelou 
ter uma colecção de fotografias de pedras da Serra 
da Estrela e pensa mesmo em lançar um livro com 
essas imagens: “São pedras que assumem diferen-
tes formas e que parecem qualquer coisa. Reparei, 
aliás, que há um outro colega nesta exposição que 
também gosta deste tema. Já pedi o contacto e conto 
trocar algumas impressões com ele”. É por isso que, 
acrescenta, “estas iniciativas promovidas pela SR-
NOM são muito interessantes, na medida em que 
nos permite encontrar colegas de profissão com os 
quais, sem saber, partilhamos os mesmos hobbies e 
os mesmos gostos”.



«NOTAS SOLTAS» FECHARAM 
ARTE FOTOGRÁFICA

A III Edição da Exposição de Arte Fotográfica termi-
nou com um balanço “extremamente positivo”. Na 
sessão de encerramento, que decorreu a 28 de Junho, 
o presidente do Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, Mi-
guel Guimarães, elogiou 
a participação e chegou 
mesmo a assumir ter 
ficado “impressionado” 
com algumas das ima-
gens expostas. “É natu-
ral que, à medida que 
este tipo de iniciativas 
se vai consolidando, 
exista um crescimento 
qualitativo. Penso que 
foi o que aconteceu na 
edição deste ano. Al-
gumas fotografias im-
pressionaram-me pela 
qualidade apresentada”, 
sublinhou. 
Aproveitando a pre-
sença dos inúmeros mé-
dicos que participaram 
na sessão de encerra-
mento, e durante a qual 
receberam medalhas  
de participação na Arte 
Fotográfica, Miguel 
Guimarães lembrou o 
esforço que tem vindo 
a ser realizado pela SR-
NOM no domínio das 
actividades culturais. E, 
neste contexto, apelou a 
uma maior participação 
de todos: “Temos vindo 
a realizar um vasto con-
junto de actividades 
culturais, mas se não 
existir público estas ini-
ciativas acabam por morrer. Portanto, apelo a todos 
que participem e participem cada mais”.
A sessão de encerramento da Arte Fotográfica ficou 
ainda marcada pela breve conferência «Fotografia 
– Notas Soltas» de António Paes Cardoso, um dos 
organizadores desta mostra, e um apaixonado por 
esta área. Na sua exposição, o médico apontou alguns 
exemplos da manipulação fotográfica e das várias po-
tencialidades da fotografia, revelando a sua opinião 
pessoal sobre esta forma de expressão artística. “A 
Arte Fotográfica é livre. Não há dogmas na fotogra-
fia”, defendeu, concluindo a  sua intervenção com 
uma citação de Manuel António Pina: “A arte sem 
fronteiras pode sê-lo, desde que seja verdadeira arte”. 
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Cabral Villas-Boas, ou-
tro dos participantes no 
workshop. “O António 
Pinto tem uma óptima 
capacidade de explanar 
as suas ideias, sem pro-
curar marcar demais a 
posição dele. Diria que 
é um bom clínico geral”, 
brincou o oftalmologista.
Organizado pelo ter-
ceiro ano consecutivo, o 
workshop de fotografia 
contou com a participa-
ção de cerca de duas de-
zenas de médicos. Para 
António Pinto, a adesão 
“comprova que os mé-
dicos estão interessados em melhorar os aspectos 
técnicos e receptivos a discutir opiniões”. O tam-
bém fotojornalista da revista Nortemédico acredita 
que este tipo de encontros tem permitido instigar a 
curiosidade dos médicos que gostam da fotografia, 
levando-os a novas experiências com as suas má-
quinas fotográficas. n

61

WORKSHOP
DE FOTOGRAFIA

Como dosear a quantidade 
de luz que entra na câmara? 
Qual a quantidade de luz 
adequada? Como controlar 
essa luz? Estas foram algu-
mas das questões às quais 
o workshop de fotografia 
deste ano, realizado em 19 
de Maio, antecedendo a Ex-
posição de Arte Fotográfica, 
tentou responder, com a 
ajuda do fotógrafo profis-

sional António Pinto. “A fotografia é uma técnica 
de gravação por meios mecânicos e químicos ou 
digitais de uma imagem numa camada de material 
sensível à exposição luminosa, designada como o 
seu suporte”, começou por explicar, mostrando as-
sim a importância da luz no processo de captação 
das imagens. Depois, partiu-se à descoberta de mo-
mentos e situações concretas onde as condições de 
luminosidade fossem deficientes – por excesso ou 
ausência de luz – e com as quais os participantes 
deste workshop já se tivessem deparado. 
A segunda parte do workshop, à semelhança dos 
anos anteriores, foi dedicada a analisar imagens 
dos próprios participantes, com a ajuda profissio-
nal de António Pinto. “Tudo o que aprendi sobre a 
fotografia foi através dos livros e daquilo que vou 
experimentando. Ter a possibilidade de contac-
tar directamente com um fotógrafo profissional e 
colocar dúvidas é uma oportunidade excelente”, 
elogiou Eduardo Castro. Uma visão partilhada 
por Vaz Osório: “O «professor» é muito simpático 
e, acima de tudo, sabe muito de fotografia. Este 
workshop foi extremamente pedagógico, pois as 
críticas do António Pinto servem para nos ajudar 
a melhorar”. Igualmente satisfeito estava Manuel 

«TER A 
POSSIBILIDADE 
DE CONTACTAR 
DIRECTAMENTE 
COM UM 
FOTÓGRAFO 
PROFISSIONAL 
E COLOCAR 
DÚVIDAS É UMA 
OPORTUNIDADE 
EXCELENTE»



O CIRURGIÃO E COMPOSITOR RUI 

SOARES DA COSTA VOLTOU A ACTUAR 

NA CASA DO MÉDICO, DESTA VEZ ACOM-

PANHADO PELA JOVEM ANA ZÃO. NUM 

CONCERTO INESQUECÍVEL A QUATRO 

MÃOS, FORAM INTERPRETADOS TEMAS 

FRANCESES DOS SÉCULOS XIX E XX, NUM 

REPORTÓRIO DE GRANDE MUSICALI-

DADE. O DUO MEZZOPIANO ENCANTOU 

O VASTO PÚBLICO QUE MARCOU PRE-

SENÇA NO CENTRO DE CULTURA E CON-

GRESSOS. E PROMETE VOLTAR.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

DUO MEZZOPIANO 
ENCANTOU O 
PÚBLICO

RUI SOARES DA COSTA E ANA 
ZÃO ESTREARAM-SE NUM 
RECITAL A QUATRO MÃOS 
NA CASA DO MÉDICO

do Internato Médico no Hospital Curry 
Cabral. “Para além do estudo individual 
das peças, desde Janeiro temos vindo a 
ter ensaios conjuntos do programa que 
estreámos”, explicou Rui Soares da Costa, 
lembrando a complexidade técnica de um 
concerto a quatro mãos: “Apesar de no 
resultado final parecer fácil, é essencial 
haver um profundo conhecimento das 
obras e uma empatia em termos de reac-
ções e sincronismos que resultem numa 
harmonia musical”.
Depois de há sete anos ter interrom-
pido as suas actuações de piano a quatro 
mãos – por motivos de doença de Maria 
Margarida Teixeira, com quem chegou a 
actuar no auditório da Casa do Médico 
em 2003 –, Rui Soares da Costa “encon-
trou” Ana Zão que, apesar desta ser a sua 
primeira actuação no Centro de Cultura 
e Congressos, já deu provas no mundo 
da música. Iniciou os estudos musicais 
aos sete anos, tendo concluído o curso 
complementar de piano no Conserva-
tório de Música Calouste Gulbenkian 
(Braga) com 20 valores, na classe do Prof. 
Francisco Fiúza. Já na Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo do Porto 
estudou com a pianista Sofia Lourenço 
e apresentou-se a solo com a Orquestra 
do Norte, sob a direcção do maestro Fer-
reira Lobo. Um currículo que despertou 
a curiosidade de Rui Soares da Costa: “Já 
tinha ouvido falar muito da Ana Zão e, 

por isso, quis conhecê-la”. Foi em 
Julho de 2010 nos corredores do 
Hospital de S. João, onde a jovem 
terminava o último ano do curso 
de Medicina, que se cruzaram. 
Nessa altura, “o Dr. Rui Soares 
da Costa convidou-me para fazer 
um dueto e eu aceitei com muito 
agrado”, completa Ana Zão. 
A distância, nomeadamente a ida 

de Ana Zão para Lisboa, não deitou por terra o 
projecto. Com alguma flexibilidade e os fins-de-
-semana «hipotecados» por ensaios de três ou qua-
tro horas, o duo começou a preparar, em Janeiro, o 
programa que, agora, apresentou na Casa do Mé-
dico e que incidiu em músicas de compositores 
franceses dos séculos XIX e XX. “Penso que esco-
lhemos um programa  bonito, com uma grande 
musicalidade, que nos dá tanto gosto tocar que é 
sempre um prazer renovado, cada actuação”, des-
creve Rui Soares da Costa. 
Uma coisa é certa. Depois da apresentação na Casa 
do Médico e dos fortes aplausos do público que, em 
massa, assistiu a este primeiro concerto, outras se 
seguirão. O Duo Mezzopiano quer apresentar “um 
programa diferente” todos os anos. “É um projecto 
que queremos que tenha continuidade, porque nos 
dá muito gozo”, conclui Ana Zão. n

A noite de 28 de Maio 
ficou marcada pela ac-
tuação inédita do Duo 
Mezzopiano. Cinco me-
ses foram suficientes 
para preparar um pro-
grama exigente ao ní-
vel da destreza técnica, 
com interpretação de 
temas de compositores 
franceses tão conheci-
dos como Maurice Ra-
vel ou Gabriel Fauré. O 

recital de piano a quatro mãos juntou o já conhe-
cido cirurgião do Hospital de S. João Rui Soares 
da Costa e marcou a estreia no palco do Centro de 
Cultura e Congressos da jovem de apenas 26 anos 
Ana Zão, que actualmente frequenta o ano comum 
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O I CICLO DE JAZZ NA CASA DO MÉDICO FOI 

UM SUCESSO. EM RETROSPECTIVA, OS QUA-

TRO CONCERTOS REALIZADOS ATÉ À DATA 

DO FECHO DA NOSSA REVISTA TIVERAM UMA 

ADESÃO SUPERIOR À EXPECTÁVEL. “O JAZZ, 

ESTILO INCONFUNDÍVEL DA CULTURA MUSI-

CAL MUNDIAL, MOSTROU SER TRANSVERSAL 

E INTEMPORAL”, CONGRATULA-SE RUI RODRI-

GUES, DA COMISSÃO CONSULTIVA DE ACTI-

VIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA SRNOM.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

Depois do sucesso alcançado no primeiro concerto, 
tal como foi noticiado no último número da nossa 
revista, a história repetiu-se nas três noites em que 
a Casa do Médico voltou a abrir as portas ao jazz. 
Foi notória a tendência crescente de afluência entre 
cada concerto, com uma grande adesão por parte da 
população médica, desde jovens internos a especia-
listas, apesar de toda a escassez de tempo imposta 
pela responsabilidade profissional e social que a 
profissão exige. O I Ciclo de Jazz, uma iniciativa 
que juntou a Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) e a Escola de Jazz do Porto, 
apostou num programa ambicioso, com múltiplos 
intervenientes a representarem um trajecto histó-
rico e técnico deste estilo musical. “Penso que todos 

os objectivos foram cumpridos, entre eles que os 
espectadores não só desfrutassem da música, como 
também saíssem culturalmente enriquecidos”, re-
fere, satisfeito, o médico Rui Rodrigues, o grande 
organizador do evento. “A busca pela cultura – en-
fatiza – continua a ser um ponto de extrema impor-
tância para os médicos e o jazz, estilo inconfundí-
vel da cultura musical mundial, mostrou, também 
aqui, ser transversal e intemporal”. Em suma, “a 
SRNOM congratula-se com o evento e parece-me 
existir espaço e vontade para o jazz e para que no-
vas iniciativas culturais sejam criadas”, antevê. 

SEXTETO DE JOSÉ MIGUEL MOREIRA
Com dois concertos ainda por realizar à data de 
fecho desta edição [Combo “Horace Silver”, a 22 de 
Julho, e Combo “Billy Strayhorn”, a 29 de Julho], 
e depois do evento inaugural a 14 de Abril, o dia 
13 de Maio ficou marcado pela subida ao palco da 
Casa do Médico do Sexteto de José Miguel Moreira. 
Um concerto um pouco diferente dos restantes que 
compuserem o I Ciclo de Jazz e um dos momentos 
mais altos de todo este evento. “A minha interpre-
tação do conceito trabalhado por este sexteto é a 
da exploração mais profunda das possibilidades 
musicais”, avaliou Rui Rodrigues.
Com Miguel Moreira na guitarra eléctrica e 12 cor-
das, Mário Santos e João Mortágua nos saxofones, 
Alexandre Quintas no piano, Pedro Barreiros no 
contrabaixo e José Marrucho na bateria, “este con-
certou distinguiu-se por várias razões, nomeada-
mente o facto de todos os elementos serem docentes 
da Escola de Jazz do Porto e com um vasto currículo 
musical”. Por outro lado, o próprio alinhamento 

I CICLO DE JAZZ 
CONSEGUIU ENCHER 
A CASA DO MÉDICO 
DURANTE VÁRIAS 
NOITES

JAZZ NA ORDEM 
CONQUISTA PÚBLICO
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e repertório apresentados: 
“Não foi abordado um tema, 
um autor ou uma perspectiva 
da história do jazz, tal como 
ocorreu em todos as outras 
apresentações. Tratou-se de 
um trabalho original, no 
qual, tendo em conta os con-
ceitos universais e unânimes 
da teoria musical, foram ex-
plorados caminhos diferentes 
dentro da origem do jazz”. 

COMBO “BENNY 
GOLSON”

No dia 20 de Maio, o regresso aos «combo», isto é, 
pequena formação de jazz cujo número de elemen-
tos não excede os seis a oito músicos. Protagoni-
zado por Luís Batista no saxofone tenor, Guilherme 
Carvalho na guitarra, Ricardo Moreira no piano, 
Filipe Monteiro no contrabaixo e Miguel Sampaio 
na bateria, o Combo “Benny Golson” prestou home-
nagem a uma lenda viva da música jazz. Nascido no 
ano de 1929 em Filadélfia, trata-se de um músico 
multifacetado. Além de exímio saxofonista tenor, 
notabilizou-se como compositor e produtor. Tocou 
com alguns dos maiores protagonistas do jazz mun-
dial, dos quais se destacam Benny Goodman, Dizzy 
Gillespie, Lionel Hampton, Earl Bostic e Art Blakey.
O trabalho de Benny Golson impôs-se dentro do 
conceito do jazz. Fã do movimento hard-bop dos 
anos 60 criou músicas como “Killer Joe”, “Along 
Came Betty”, “Whisper Not” ou “Blues March”. 
Muitas tornaram-se ícones intemporais do jazz.

COMBO “JERRY BERGONZI”

Já a noite de 9 de Junho foi dedicada ao 
Combo “Jerry Bergonzi”, um saxofonista 
tenor de reconhecimento internacio-
nal. A sua música e técnica são únicas 
e inconfundíveis. Através de uma cria-
tividade e estilo visionários, introduziu 
inovação dentro do jazz. A sua música 
pode ser definida de múltiplas formas, 
no entanto, na opinião de Rui Rodrigues, 
notabiliza-se pela “integridade, subtileza 
e inovação”. 
Nascido em Boston, Jerry Bergonzi co-
meçou cedo a sua paixão pelos instru-

mentos de sopro. Aos oito anos de idade iniciou 
estudos de clarinete e aos 13 começou a digressão 
pelo saxofone, espalhando a sua música por palcos 
de todo o mundo. Paralelamente, desenvolveu a 
arte da pedagogia, sobretudo ao nível da técnica 
de improvisação que é usada por músicos de todo 
o mundo.
Para interpretar as músicas de Jerry Bergonzi, este 
combo foi composto por Agustin Castro no saxo-
fone tenor, Guilherme Carvalho na guitarra, Ri-
cardo Moreira no piano, Tiago Guerra no baixo 
eléctrico e José Nuno Almeida na bateria. n

Além das actuações 
já referidas, faz ainda 
parte do I Ciclo de Jazz 
da SRNOM o seguinte 
programa:

22 Julho 2011

Combo “Horace 
Silver”
29 Julho 2011

Combo “Billy 
Strayhorn”



A MÚSICA CONTOU 
HISTÓRIAS NA CASA 
DO MÉDICO
UMA VIAGEM MUSICAL POR OBRAS DE VERDI, GEORGES BIZET 

OU ANDREW LLOYD WEBBER. PELO SEGUNDO ANO CONSECU-

TIVO, A ORQUESTRA DO NORTE, SOB A DIRECÇÃO DO MAES-

TRO JOSÉ FERREIRA LOBO, PROPORCIONOU UM CONCERTO 

INESQUECÍVEL NOS JARDINS DA CASA DO MÉDICO, DESTA VEZ 

COM «MÚSICA PARA CONTAR HISTÓRIAS».

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

coisa…”, assinalou o presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, o anfitrião de mais uma iniciativa pro-
movida pela Comissão Consultiva de Actividades 
Culturais e de Lazer. 
O concerto ajudou a recordar essas e outras histó-
rias. «Aconteceu no Oeste» e a banda sonora cui-
dadosamente elaborada por Ennio Morricone, «O 
Fantasma da Ópera», com a música de Andrew 
Lloyd Webber, ou «O Feiticeiro de Oz» com o co-
nhecido tema «Over the Rainbow», merecedor do 
Óscar de Melhor Canção (original) em 1939, de 
Harold Arlen, passaram pela «tela» imaginária dos 
jardins da Casa do Médico, onde mais de 250 pes-
soas assistiram ao espectáculo. “É um estímulo para 
os músicos verem uma plateia como esta”, congratu-
lava-se Joaquim Valente, da Associação de Amigos 
da Orquestra do Norte. 
A noite, apesar de fria, aqueceu. A abrir, a ópera 
«Nabucco», de Verdi. Depois, a música de cena 
«L’Arlésiene», de Georges Bizet. “À beleza da obra 

CONCERTO 
DA ORQUESTRA 
DO NORTE

Era uma vez… Assim poderia 
ter começado o concerto da Or-
questra do Norte no passado 
dia 15 de Julho, na Casa do 
Médico. «Música para contar 
histórias» foi o mote deste es-
pectáculo, no qual foram inter-
pretados alguns dos temas que 
se tornaram famosos na sétima 

arte. “Alguém imagina o «007» sem as suas bond 
girls e o famoso tema musical que o acompanha 
desde o primeiro filme da série? Ou o «Titanic» 
sem a banda sonora que James Horner magistral-
mente compôs? Definitivamente, não era a mesma 
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musical juntou-se a capacidade de educar que o 
contar de uma história detém. Trata-se do artifício 
que estimula a imaginação dos ouvintes, faz com 
que tudo tenha vida, significado, emoção e prazer, 
convidando-nos a viajar nas estradas sedutoras da 
imaginação”, referia-se na apresentação deste con-
certo. E assim foi. Uma viagem musical, capaz de 
fazer história.
Depois de «Compassos de Dança», o primeiro con-
certo protagonizado pela Orquestra do Norte na 

Casa do Médico no ano pas-
sado, «Música para contar 
histórias» voltou a encantar o 
público. O reportório foi esco-
lhido pelo maestro José Fer-
reira Lobo, depois do desafio 
lançado pela Comissão Con-
sultiva de Actividades Cultu-
rais e de Lazer. Manuel Quin-
tas explica: “A 14 de Setembro 
vamos iniciar o II Ciclo de 
Cinema e quisemos antecipar 
esse evento, dedicando este 
concerto ao tema dos filmes. 
Foi a partir daí que o maestro 
José Ferreira Lobo construiu 
este espectáculo”. Tem havido 
a preocupação, acrescentou 
ainda, “de haver uma certa co-
erência na programação cul-
tural” que a Secção Regional 
do Norte oferece, “partindo-se 
sempre do princípio funda-
mental de que os médicos são 
cultos e gostam de cultura”.

MANTER A 
TRADIÇÃO
Este segundo concerto da 
Orquestro do Norte marca, 
ainda, a vontade da Comis-
são Consultiva de Activida-
des Culturais e de Lazer em 
manter a tradição. “De uma 
maneira cíclica, todos os anos, 
pela terceira sexta-feira do 
mês de Julho, haverá concerto 
com a Orquestra do Norte nos 
jardins da Casa do Médico”, 
avança Manuel Quintas, con-
vidando todos, médicos e não 
médicos, a assistirem aos di-
versos eventos culturais que 
regularmente são promovidos 
nas instalações da SRNOM.

No dia do concerto «Música para contar histórias», 
a Associação de Amigos da Orquestra do Norte 
recordou a campanha que está a promover de an-
gariação de novos públicos: através da subscrição 
de uma assinatura anual, no valor de 60 euros, 
os sócios têm acesso a concertos, descontos em 
espectáculos a realizar no Coliseu do Porto ou a 
possibilidade de inscrição para a reserva de lugares 
em toda a programação da orquestra, entre outras 
regalias. Fica o apelo. n
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traduzida para português e editada entre nós pelas 
Edições Sempre-em-Pé.
Os países desenvolvidos estão hoje, segundo a con-
vidada, confrontados com a necessidade de gastar 
inúmeros recursos, “com resultados pouco efica-
zes”. “Existe um grande fosso entre aquilo que são 
as expectativas e necessidades das pessoas e os re-
cursos disponíveis”, acrescentou o neurocirurgião, 
António Verdelho. “A realidade impõe um desafio 
de contenção das despesas, sem prejudicar a quali-
dade da saúde das populações”. 
Cristina Sales interpreta na obra de Robin Stott o 
“apelo a uma responsabilização individual”, se-
gundo a qual “cada um de nós tem de fazer aquilo 
que nos é pedido”, ou seja ter comportamentos e es-
tilos de vida mais saudáveis. E do plano individual 
para o plano comunitário, pequenos investimentos 
como as ciclovias ou os percursos pedestres podem 
trazer ganhos importantes para a saúde pública. No 
fundo, como observou António Verdelho trata-se de 
“agir localmente para pensar globalmente”.

NOVA RELAÇÃO MÉDICO-
DOENTE
Ambos os convidados sublinharam a necessidade 
de uma nova relação médico-doente. Cristina Sales 
defendeu uma “mesma língua” para ambos. “Tem 
de haver uma mudança de ‘liderança sobre’, para 

uma ‘liderança com’. A 
relação distante com o 
doente está completa-
mente ultrapassada. Te-
mos de colocar a respon-
sabilidade nele, porque 
estamos a envolvê-lo”, 
sustentou. António Ver-
delho sugeriu uma im-
plicação do doente que 
transmita confiança e re-

alismo à sua relação com 
o médico. “A escala local 
a que temos de tomar 
decisões passa por impli-
car mais as pessoas e por 
um maior acesso à infor-
mação. Quanto mais os 
doentes souberem, mais 
adequadas serão as suas 
expectativas”, justificou. 
A mensagem ecológica 
da obra de Stott foi o fio 
condutor de toda a dis-
cussão. Verdelho conside-
rou “contraproducente” a 
evolução dos tratamentos 
médicos, muitas vezes 
“prejudiciais aos ecossis-

temas”, que “lentamente deixarão de comportar as 
nossas exigências”. “A Ecologia da Saúde” poderá 
ser um bom ponto de partida para anteciparmos a 
mudança. n

“ECOLOGIA DA SAÚDE” 

É UMA OBRA PEQUENA 

COM OBJECTIVOS 

AMBICIOSOS. ROBIN STOTT, O AU-

TOR, PROPÕE A ADOPÇÃO DE NO-

VOS COMPORTAMENTOS QUE ALTE-

REM A RELAÇÃO DA COMUNIDADE 

COM A SAÚDE E COM A DOENÇA.
Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

UM SISTEMA 
DE SAÚDE EM 
ALTERNATIVA 
AO SISTEMA 
DE DOENÇA

A apresentação de “Ecologia da Saúde” resul-
tou numa discussão sobre as questões estru-
turais do sistema de saúde. Desde logo se a 
designação que lhe é atribuída é a mais cor-
recta: “Temos de parar para pensar se temos 
um sistema de saúde ou de doença”, questionou 
a especialista em Medicina Geral e Familiar Cris-
tina Sales que, com António Verdelho, especialista 
em neurocirurgia, fizeram a apresentação da obra 
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Robin Stott exerceu medicina no 
Reino Unido, e estudou tanto a 
medicina ocidental como a me-
dicina tradicional chinesa. Tra-
balha em várias organizações 
que procuram melhorar a co-
municação e compreensão en-
tre os vários sistemas de saúde. 
Quando escreveu este livro, pre-
sidia ao Medact – Grupo de Paz 
e Ambiente do Reino Unido e era 
porta-voz do Conselho Interna-
cional de Médicos para a Pre-
venção da Guerra Nuclear. Foi 
médico generalista consultor no 
Hospital de Lewisham, Londres, 
desde 1975 e foi Diretor Médico 
desse hospital de 1985 a 1997. 
Hoje está aposentado.

«ECOLOGIA DA SAÚDE», DE ROBIN STOTT, 
APRESENTADO NO CENTRO DE CULTURA    
E CONGRESSOS
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médico generalista consultor no 
Hospital de Lewisham, Londres, 
desde 1975 e foi Diretor Médico 
desse hospital de 1985 a 1997. 
Hoje está aposentado.

«ECOLOGIA DA SAÚDE», DE ROBIN STOTT, 
APRESENTADO NO CENTRO DE CULTURA    
E CONGRESSOS



UM HOMEM AUSENTE FOI CONSTRUÍDO COM 

TRAÇOS REAIS POR MÁRIO CLÁUDIO NUMA 

OBRA DE ANTOLOGIA QUE O ESCRITOR POR-

TUENSE APRESENTOU NA SRNOM. “TIAGO 

VEIGA – UMA BIOGRAFIA” MERECEU A PRE-

SENÇA DE GONÇALO M. TAVARES E UM APELO 

FORTE À IMAGINAÇÃO DO LEITOR.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

A BIOGRAFIA DE 
UM AUSENTE

O ambiente acolhedor da Sala Braga, no Centro 
de Cultura e Congressos da SRNOM, foi o espaço 
apropriado para uma apresentação despretensiosa 
da última obra de Mário Cláudio. “Tiago Veiga – 
Uma Biografia” é um relato dúplice, da figura de 
um poeta popular, desconhecido de todos, mas um 
amigo próximo do autor portuense e cuja vida er-
rante o fascinou ao ponto de lhe dedicar uma bio-
grafia romanceada. 
O convidado para a apresentação, o conhecido ro-
mancista Gonçalo M. Tavares, construiu a metáfora 
do Teatro Nô – peça dramática japonesa – para 
caracterizar aquilo que designou pela “dialéctica 
realidade-ficção”, presente na obra de Mário Cláu-
dio. “A figura do Teatro Nô é a figura do ausente, 
uma personagem que está em palco sem falar, sem 

se mexer, mas que é a personagem 
principal. O que Mário Cláudio faz 
é tornar o ausente Tiago Veiga numa 
figura presente no século XXI, diria 
até omnipresente”, justificou. 
O “leitor crente” absorverá, segundo 
Gonçalo M. Tavares “uma doença 
provisória que é acreditar na ficção 
e na imaginação”. A obra é forte em 
imagens, lugares, contextos que Má-
rio Cláudio concebeu como sendo os 
que Tiago Veiga vivenciou. O convi-
dado reconheceu que “nesta biogra-
fia conseguimos ver pormenores que 
não conseguimos ver naturalmente, 
que nos escapam”. “A imaginação 
consegue ser mais exacta do que a re-
alidade”, sugeriu. Gonçalo M. Tavares 
aludiu ainda aos inúmeros retratos de 
figuras da história da literatura por-
tuguesa e estrangeira, reconhecendo 
que “Tiago Veiga – Uma Biografia” é 
“uma história da literatura do século 

XX”. “A sua biografia é uma parte da biografia de 
Fernando Pessoa, uma parte da biografia de várias 
pessoas”, sustentou, antes de finalizar com uma 
analogia feliz: “O detective Quaresma, figura criada 
por Fernando Pessoa, dizia que ‘contra argumentos 
não há factos’. Tiago Veiga também sugere que “con-
tra os seus argumentos, os factos pouco importam’.
Mais sucinto na apreciação à sua própria criação, 
Mário Cláudio começou por ironizar sobre a exis-
tência real de Tiago Veiga, sugerindo “a prova de 
vida é muito difícil”. “Sugiro que vão aos lugares 
onde esteve Tiago Veiga e procurem documenta-
ção”. O autor recordou “cinco anos de devotamento 
total ao projecto” e recorreu de novo à ironia: “sinto-
-me como uma rola que esteve cinco anos no choco 
e olhou para trás e viu um ovo de avestruz”. n

MÁRIO CLÁUDIO 
APRESENTOU “TIAGO VEIGA – 
UMA BIOGRAFIA” NA SRNOM
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Dar notícia deste Livro, editado pelo Departa-
mento de Actividades Culturais da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto justifica-se por dois 
motivos principais. O primeiro é que Domin-
gos Braga da Cruz, nascido em 1899 foi um 
médico ilustre que passou muitos anos da sua 
longa vida no Porto. É uma figura portuense, 
que exerceu muitas funções de relevo, prin-
cipalmente como Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia. O segundo é que o Autor é 
também um médico ilustre desta nossa ci-
dade, cirurgião aposentado, com uma vasta 
cultura humanística e uma competência 

particular para estudos 
sobre as Instituições de 
solidariedade social de 
inspiração cristã e so-
bre as figuras que as 
serviram ao longo dos tempos. Uma 
delas é Domingos Braga da Cruz e, 
por isso, o Dr. Estêvão Samagaio se 
lançou a escrever este livro. 
O Livro impressiona pela investiga-
ção minuciosa da família Braga da 
Cruz, notável pelas figuras públicas 
que a têm constituído desde há qua-
tro gerações. Apresenta com porme-
nores afectivos a vida de Domingos 
com sua esposa Luísa, a fixação no 
Porto, em 1950, como médico de 
Saúde Pública e Chefe da Delegação 
de Saúde e Director do Hospital de 
Santo António; as actividades que de-
sempenhou nestas áreas, onde sem-
pre inovou; também o exercício do 
cargo de Governador Civil que tanto 

prestigiou, e outros cargos de relevância política. Mas 
a parte mais substantiva e pormenorizada do Livro 
refere-se à sua acção como Provedor da Santa Casa. 
Lendo-o, eu que vivi este mesmo período e conheci 
o Dr. Domingos, encontrei muita informação que não 
conhecia sobre a pessoa e sobre a acção do biografado. 
O Dr. Estêvão Samagaio escreveu uma biografia que 
é, simultaneamente, um livro da história cultural e 
social do Porto na segunda metade do século XX. 
Recomendo a sua leitura, também aos médicos mais 
jovens, porque Domingos Braga da Cruz foi um pa-
radigma do médico que em todas as suas actividades 
colocou sempre a pessoa doente e a sua dignidade 
antes de tudo o mais. Foi-lhe reconhecida em vida 
esta grande qualidade. Este Livro perpetua-a para o 
futuro. 

Daniel Serrão. n

ESTÊVÃO SAMAGAIO
Médico Especialista (aposentado) 

Publicista e conferencista, com colabo-
ração nos jornais Diário do Minho, O 
Comércio do Porto, A Ordem, na revista 
de Cultura e Cristianismo Brotéria, em 
O Tripeiro e no Boletim da Associação 
Cultural Amigos do Porto. É sócio da Real 
Associação do Porto e Irmão das Ordens 
Terceiras da cidade. 
Fez parte dos corpos gerentes da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto, entre 1996 
e 2001, na Mesa da Assembleia Geral, e 
foi Vice-Provedor, de 2002 a 2005, com 
os pelouros do Culto e Cultura, e do En-
sino. De 2005 a 2007 foi Comissário-
-Adjunto da Comissão Administrativa da 
SCMP. Desde 2003 é Presidente da Co-
missão de Ética para a Saúde do Hospital 
da Prelada – Dr. Domingos Braga da Cruz. 
É Presidente da Comissão Instaladora do 
Centro Cultural D. Francisco de Noronha 
e Menezes. 
Em 14 de Março de 2010 recebeu o Di-
ploma de Irmão Honorário da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto.

DOMINGOS BRAGA DA CRUZ 
O Homem e a Obra

Novo livro do Dr. Estêvão Samagaio

DOMINGOS CÂNDIDO BRAGA DA CRUZ
1899-1986 

Nasceu a 3 de Outubro de 1899, na Freguesia 
de Tadim, do Distrito e Arquidiocese de Braga, 
filho de José António da Cruz e de Emitia Rosa 
da Costa Braga. O nome de família "Braga 
da Cruz" diz respeito, desde o século XVIII, a 
uma das mais ilustres famílias católicas por-
tuguesas. […] Em 1923 começou a exercer 
clínica médica na Ilha Terceira, do Arquipélago 
dos Açores, tendo ocupado diversos cargos 
de índole assistencial e administrativa. […] 
fixou-se em Coimbra em 1946, ocupando os 
cargos de Delegado de Saúde de Coimbra e, 
simultaneamente, do Porto. Fez várias viagens 
a Inglaterra e aos Estados Unidos da América 
e, em Coimbra, foi Presidente da Junta Dio-
cesana da Acção Católica. Ao Dr. Domingos 
Cândido Braga da Cruz, a acção política não 
lhe foi indiferente, ocupando vários cargos, 
de grande prestígio na época do Estado Novo, 
entre os quais, em 1951, o de Governador Ci-
vil do Porto. Em Portugal foi homenageado e 
condecorado com a Ordem Militar de Cristo e, 
no Brasil, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Es-
panha, França e Itália distinguiram-no, respec-
tivamente, com a Ordem de Isabel a Católica, 
a Legião de Honra e a Ordem da República de 
Itália. Foi Provedor da Santa Casa da Miseri-
córdia do Porto em 1959-61, 1962-64, 1970-
72, 1973-74 e 1980-81, tendo desenvolvido 
uma acção tão notável que bem pode dizer-se 
ter sido, nestas últimas décadas, um dos mais 
prestigiados Provedores.

DO MESMO AUTOR:

José Joaquim Leite Guimarães
BARÃO DE NOVA SINTRA

Joaquim Ferreira dos Santos
CONDE FERREIRA

Disponíveis em:
www.scmp.pt
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do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), onde já se apresen-
tou por duas vezes. “A Casa do 
Médico é um espaço fantástico, 
porque oferece as condições ide-
ais para a realização de recitais, 
num ambiente que favorece a con-
centração tanto dos executantes 
como do público”, enaltece Nuno 
Cernadas.
No dia 16 de Setembro, pelas 
21h30, o pianista vai apresentar um 
repertório ambicioso: a primeira 
parte composta por obras de carác-
ter alegre e positivo com interpreta-
ções de Haydn, Ligeti e Beethoven e 
a segunda parte com obras de maior 
intimidade e nostalgia, de composi-
tores como Liszt e Schumann. “Ten-

tei que o repertório deste recital fosse abrangente, 
oferecendo a oportunidade para expressar variadas 
emoções e atmosferas musicais, tendo, com esse 
objectivo, escolhido obras de diferentes épocas”, 
explica à Nortemédico. 
Numa iniciativa organizada pela Comissão Con-
sultiva de Actividades Culturais e de Lazer da SR-
NOM, o único pedido feito a Nuno Cernadas foi 
que incluísse uma obra de Franz Liszt, no ano em 
que se comemora o bicentenário do nascimento da-
quele compositor e pianista húngaro. O desafio foi 
aceite, apesar da sua música, “tão recheada de pro-
blemas técnicos e de passagens complexas que, por 
vezes, causam grandes problemas ao intérprete”. 
No entanto, Liszt tem um significado especial para 
o jovem pianista português, uma vez que foi com a 
sua obra “Malédiction” que se estreou como solista, 
tocando com a Orquestra do Conservatório de Mú-
sica no Ateneu Comercial do Porto, em 2006. 
Filho de médicos – o pai é cirurgião e a mãe aler-
gologista –, Nuno Cernadas assegura não ter sido 
pressionado para seguir Medicina, pelo simples 
facto “de nunca ter sentido vocação para tal”. Em-
bora tenha começado a estudar piano aos cinco 
anos, só aos 16 sentiu que a música era algo ”tão 
fundamental” na sua vida que “não a podia pôr de 
parte ou num plano secundário, para seguir outra 
via académica”. “Hoje, penso que foi a melhor deci-
são que podia ter tomado!”, sublinha.
Nuno Cernadas tem, actualmente, 23 anos. Con-
cluiu o curso complementar de piano no Conser-
vatório de Música do Porto com 19 valores e ter-
minou a licenciatura em piano na Escola Superior 
de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) com 
20 valores. Participou em vários cursos interna-
cionais, integrou recitais de música contemporâ-
nea e, em 2010, no âmbito do Harmos Festival, foi 
convidado a tocar o Triplo Concerto de Beethoven 
com a Harmos Festival Orchestra, sob a direcção 
do maestro Dirk Vermeulen, tendo como parceiros 
Nadja Nevolovitsch (violino) e Povilas Jacunskas 
(violoncelo). n

RECITAL DE PIANO 
DE NUNO CERNADAS 
A 16 DE SETEMBRO

JOVEM PREMIADO 
INTERNACIONALMENTE 
ACTUA NA CASA 
DO MÉDICO

Com apenas 21 anos participou 
no concurso internacional “Pro-
-Piano”, realizado em Bucareste, 
na Roménia. Ganhou o pri-
meiro prémio, entre os 10 par-
ticipantes de vários países que 
concorreram na categoria mais 
avançada. Este foi apenas um 
dos momentos altos da ainda 
curta, mas promissora, carreira 
de Nuno Cernadas, actualmente 
a fazer o mestrado em piano na 
Hochschule für Musik Freiburg, 
uma das mais conceituadas es-
colas de música internacionais, 
na Alemanha. 
Já passou por vários palcos – en-

tre eles o da Casa da Música, onde actuou na Sala 2 
e na Sala Suggia –, e agora prepara-se para voltar ao 
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional 

O PAI É CIRURGIÃO, A MÃE ALER-

GOLOGISTA E O IRMÃO, MAIS VE-

LHO, FREQUENTA O CURSO DE 

MEDICINA. MAS NUNO CERNADAS 

ROMPEU A TRADIÇÃO E DECIDIU 

DEDICAR-SE À MÚSICA. HOJE, AOS 

23 ANOS, É UM DOS MAIS PROMIS-

SORES PIANISTAS PORTUGUESES, 

TENDO SIDO RECONHECIDO EM 

VÁRIOS CONCURSOS NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS. NO DIA 16 DE 

SETEMBRO, PELAS 21H30, VAI ESTAR 

NA CASA DO MÉDICO, PARA UMA 

ACTUAÇÃO ONDE INTERPRETARÁ 

OBRAS DE HAYDN, LIGETI, BEETHO-

VEN, LISZT E SCHUMANN. 

Texto Patrícia Gonçalves

PROGRAMA
J. Haydn (1732-1809) 
Sonata N.º 50 em Ré Maior Hob.XVI:37: I – Allegro con brio; II – Largo e Sostenuto; III – Finale. Presto ma non troppo.
Gy. Ligeti (1923-2006)
Do ciclo “Musica Ricercata”: I. Sostenuto – Misurato – Prestissimo; II. Mesto, rigido e cerimoniale; III. Allegro con spirito; IV. Tempo di valse (poco vivace – “à l’orgue de Barbarie”); V. Rubato. Lamentoso; VI. Allegro molto capriccioso.

L. v. Beethoven (1770-1827)
 Sonata N.º 26 em Mi bemol 
Maior, Op. 81ª “Les Adieux” I – Das Lebewohl (A despedida): Adagio - Allegro; II – Abwesenheit (A ausência): Andante espressivo; III – Das Wiedersehen (O regresso): Vivacissimamente.

F. Liszt (1811-1886)
 Estudo de Concerto “La Leggierezza”
R. Schumann (1810-1856)
 Bunte Blätter, op. 99: I – Nicht schnell, mit Innigkeit; II – Sehr rasch; III – Frisch; IV – Ziemlich langsam; V – Schnell; VI – Ziemlich langsam, sehr gesangvoll; VII – Sehr langsam; VIII – Langsam; IX – Novellette: Lebhaft; X – Präludium: Energisch.
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PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, A SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS VAI PROMOVER UM CICLO DE 

CINEMA ALTERNATIVO, APOSTANDO EM GRANDES FILMES QUE 

MARCARAM O MUNDO DOS WESTERNS. PARA ANTÓNIO VIEIRA 

LOPES, MEMBRO DA COMISSÃO CONSULTIVA DE ACTIVIDADES 

CULTURAIS E DE LAZER, SERÁ UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA 

VER OU REVER ALGUNS DOS CLÁSSICOS QUE PREENCHEM O 

IMAGINÁRIO DE MUITOS CINÉFILOS. A PARTIR DE SETEMBRO, 

«CINCO FILMES, CINCO OLHARES SOBRE O WESTERN» CHEGAM 

À SALA DE CINEMA DA CASA DO MÉDICO. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

Os westerns, também popularizados como “filmes 
de cowboys”, foram um dos géneros mais popula-
res da história do cinema. Apesar de serem uma 
expressão cinematográfica em extinção, marcaram 
uma época, nomeadamente os anos 50, e são defini-
dos por alguns críticos como o “cinema americano 
por excelência”, em torno de um imaginário ligado 
à fronteira e à viagem. Filmes como «A Desapare-
cida», de John Ford, ou «Rio Bravo», de Howard 
Hawks, são alguns dos ícones dessa época áurea e, 
por isso, irão compor o programa que a Comissão 
Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer pre-
parou para o ciclo «Cinco Filmes, Cinco Olhares 
sobre o Western». 
Já a partir do dia 14 de Setembro, sempre com hora 
marcada para as 21h00, a Casa do Médico vai trans-
formar-se numa sala de cinema, num ambiente 
descontraído e familiar, onde para além do visio-
namento dos filmes, será possível discuti-los. “Que-
remos criar um ambiente informal, onde os cinéfi-
los possam conversar e debater as suas ideias”, vinca 
António Vieira Lopes, da Comissão Consultiva de 
Actividades Culturais e de Lazer. Os médicos estão 
todos convidados. E depois do sucesso do I Ciclo de 
Cinema, subordinado ao tema do nazismo, espera-
-se que a adesão seja ainda maior. Em entrevista à 
Nortemédico, António Vieira Lopes antecipa um 
pouco do que se vai passar.

(nortemédico) – A primeira pergunta que se impõe 
é porquê a escolha destes cinco filmes? 
(António Vieira Lopes) – A ideia foi escolher westerns 
representativos de várias épocas, desde a época de 
ouro deste género nos anos 50, a alguns filmes mais 
recentes que revisitaram o tema, como é o caso de 
«Imperdoável», de Clint Eastwood, ou «Homem 

II CICLO DE CINEMA 
NA CASA DO MÉDICO A 
PARTIR DE SETEMBRO

A DESAPARECIDA
John Ford (1956)
14 de Setembro
 
RIO BRAVO
Howard Hawks (1959)
21 de Setembro
 
O BOM, O MAU E O VILÃO
Sergio Leone (1966)
28 de Setembro
 
IMPERDOÁVEL
Clint Eastwood (1992)
12 de Outubro
 
HOMEM MORTO
Jim Jarmush (1995)
19 de Outubro.
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para este II Ciclo de Cinema não 
foi complicada. Fui falando e tro-
cando ideias com várias pessoas 
e, com uma ou outra excepção, 
os títulos que escolhemos es-
tariam na lista da maior parte 
daqueles que apreciam cinema. 
Portanto, são cinco filmes que a 
maior parte das pessoas já viu, 
mas que, com certeza, vai gostar 
de rever, até porque não existem 
muitas oportunidades como a 
que a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
irá proporcionar. 

O I Ciclo de Cinema foi subordi-
nado ao tema do nazismo e, ape-
sar de ser um tema complexo, 
conseguiu cativar os especta-
dores. Agora, com o género dos 
westerns, acredita que poderá 
atrair ainda mais público?
Sim. Este tema é, certamente, di-
ferente e mais apelativo e haverá 
muita gente que gosta dos chama-
dos “filmes de cowboys”. A quan-
tidade de pessoas que possam 
assistir aos filmes não é, contudo, 
uma das nossas preocupações, até 
porque estamos a falar de géne-
ros que estão fora dos circuitos 
comerciais. Em contrapartida, 
um dos objectivos da organização 
desta iniciativa é mostrar às gera-
ções mais novas grandes marcos 
na história do cinema que muitos 
nunca tiveram ocasião de ver. No 
primeiro ciclo, apercebemo-nos 
que os jovens médicos não co-
nhecem muito desse passado do 
cinema, talvez porque são pou-
cas as oportunidades que existem 
para visionar estes filmes. O que 
queremos mostrar é que todos os 

filmes têm um enquadramento, têm uma histó-
ria e uma mensagem. O cinema é muito mais do 
que o simples divertimento, de ver efeitos especiais. 
Por isso é que também promovemos a tertúlia em 
torno dos filmes que são projectados, retomando 
a ideia dos clubes cinéfilos. Cada espectador é um 
comentador potencial do filme e essa é a maravilha 
do cinema. O interesse de haver salas de cinema e 
da Casa do Médico promover este ciclo reside num 
facto inegável: a visualização de um filme é sempre 
melhor com companhia. n

Morto», de Jim Jarmush. Os vários filmes retratam 
diversos estilos e formas de abordar este género 
cinematográfico e, na minha perspectiva, são cinco 
obras de arte, de cinco realizadores extraordinários. 

Tendo em conta que o ciclo é composto por ape-
nas cinco filmes, foi difícil chegar à programação 
final?
Acredito que cada pessoa terá a sua lista de cinco 
westerns preferidos. Nunca é fácil fazer uma pro-
gramação, mas, curiosamente, a escolha dos filmes 

CINÉFILO ASSUMIDO…
António Vieira Lopes é especialista de Me-
dicina Interna no Hospital de S. João e um 
cinéfilo assumido. Membro da Comissão 
Consultiva de Actividades Culturais e de 
Lazer é um dos grandes dinamizadores do 
ciclo cinema promovido pela SRNOM. 

Quando é que começou a paixão pelo ci-
nema? – Logo na infância, com os filmes 
mudos do «Charlot», do «Bucha e Estica» 
e do Buster Keaton.  

O que pensa sobre o encerramento das 
salas de cinema “tradicionais” na cidade 
do Porto? – É um reflexo de uma massi-
ficação cultural. O facto de não existirem 
salas que projectem cinema alternativo 
revela muito da “sociedade coca-cola” e 
de consumo em que vivemos actualmente. 
Há grandes realizadores afastados da 
sétima arte porque não têm meios para 
produzir filmes que não sejam os ditos co-
merciais. 

Costuma ir às salas de cinema dos gran-
des centros comerciais? – Não vou muito 
frequentemente, porque os filmes que me 
atraem são poucos.

Tem algum género de filmes que prefira?  
– Não. A capacidade do realizador é o mais 
importante.

Costuma ver os filmes de que gosta várias 
vezes? – Sim, costumo ver várias vezes, 
até porque uma das vantagens da tecno-
logia, hoje em dia, é podermos ter a nossa 
cinemateca. Eu tenho a minha, com alguns 
milhares de filmes. Revejo-os sempre com 
o mesmo prazer. 

Qual o seu filme preferido e quantas ve-
zes já o viu? – O filme que mais me mar-
cou foi «Ivã, o Terrível», de Sergei Eisens-
tein. Vi este filme em Moçambique, com 
o meu pai, e foi uma experiência extra-
ordinária. Já o vi uma dezena de vezes e 
ainda recentemente tive a oportunidade 
de o voltar a ver com o meu pai e o meu 
filho e encontro sempre detalhes novos.



OS MÉDICOS 
NA REITORIA 

100 ANOS DA 
UNIVERSIDADE 
DO PORTO
QUATRO ILUSTRES PERSONALIDADES 
DA HISTÓRIA DO ENSINO MÉDICO POR-
TUENSE CONTRIBUÍRAM, EM DIFERENTES 
PERÍODOS E DE DIFERENTES FORMAS, 
PARA A HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE DO 
PORTO. NO ANO EM QUE SE COMEMORA 
O 100º ANIVERSÁRIO DA MAIOR INSTITUI-
ÇÃO UNIVERSITÁRIA DO PAÍS, RECORDA-

MOS OS MÉDICOS QUE LIDERARAM 
A REITORIA. 

A 22 de Março de 1911 nascia a Universidade do 
Porto (UP). Incubada na Academia Politécnica do 
Porto e na Escola Médico-Cirúrgica, a nova institui-
ção respirava os ares democratizantes da Primeira 
República e o princípio da liberdade de acesso ao 
ensino.

CÂNDIDO DE PINHO
 (1918-1919)
Terminou o curso na escola Médico- 
Cirúrgica em 1877. Foi lente demons-
trador de Sessão Cirúrgica e de Medi-
cina Operatória. Foi eleito director da 
Faculdade de Medicina do Porto em 
1913, exercendo ainda os cargos de 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
do Porto e de Vice-Reitor entre 1914 e 
1917. Eleito Reitor em 1918, desempe-
nhou o cargo durante um ano apenas, 
coincidindo com a publicação do Esta-
tuto Universitário que assegurava au-
tonomia governativa às universidades. 

ALFREDO DE MAGALHÃES
(1926-1928)
Homem de grande prestígio e notorie-
dade, Alfredo Mendes de Magalhães 
teve uma vida preenchida pela activi-
dade académica e política. Doutorou-se 
na Escola Médico-Cirúrgica, foi Ministro 
da Instrução Pública em dois períodos 
(de 1917 a 1919 e de 1926 a 1928), Di-
rector da Faculdade de Medicina e Reitor 
no mesmo período em que exerceu fun-
ções governativas. Entre 1933 e 1936 
foi presidente da Câmara Municipal do 
Porto. Uma das suas grandes “obras” foi 
a construção da Maternidade Júlio Dinis. 

1911 19511921 19611931 1941

Texto Nelson Soares

Na primeira composição reitoral da UP, 
a Faculdade de Medicina foi reapresen-
tada pelo seu delegado António Plácido 
da Costa e pelo Vice-Reitor, Cândido de 
Pinho, que em 1913 assumiu a direcção 
da faculdade. Natural de Santa Maria da 
Feira, Cândido de Pinho formou-se na 
Escola Médico-Cirúrgica, foi vice-presi-
dente da Câmara Municipal do Porto e o 
primeiro Reitor médico da Universidade 
do Porto.
O professor catedrático da Faculdade de 
Letras, Cândido dos Santos recorda-o 
como um “homem notável, precoce-
mente desaparecido”. Iniciou o seu man-
dato como Reitor em 1918, no governo 
de Sidónio Pais, mas pouco depois do 
assassinato do Presidente da República 
acabou por sucumbir à doença, em Fe-
vereiro de 1919. O curto mandato de 
Cândido de Pinho coincidiu com uma importante 
reforma do sistema universitário português que 
preconizava a autonomia governativa das institui-
ções de ensino superior. Curiosamente, o dina-
mizador desta reforma foi um outro médico por-
tuense, Alfredo de Magalhães, que desempenhava 

o cargo de Ministro da Instrução 
Pública e que acabou, posterior-
mente, por ser o segundo Reitor 
da Universidade do Porto com 
formação médica. 
Reitor entre 1926 e 1928, minis-
tro por duas vezes, presidente 
da Câmara Municipal do Porto 
e republicano convicto, Alfredo 
de Magalhães foi, segundo Cân-
dido dos Santos “um homem 
extremamente dinâmico, que se 
bateu com grande empenho pela 
construção da Maternidade Júlio 
Dinis e que, enquanto Ministro 
da Instrução, foi responsável 
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AMÂNDIO TAVARES
(1946-1961)
Amândio Tavares foi o Reitor que mais 
tempo esteve em exercício. Antes de che-
gar ao cargo máximo da Universidade do 
Porto, foi docente e professor catedrático 
da Faculdade de Medicina, consagrou-se 
como um investigador e director do La-
boratório de Anatomia e Patologia Geral. 
Ao longo dos 15 anos na Reitoria, assis-
tiu à criação da Faculdade de Economia, 
inovou no apoio social com atribuição de 
bolsas e criação de residências estudantis 
e lançou as bases para a reabertura da 
Faculdade de Letras. 

ANTÓNIO DE SOUSA PEREIRA
(1969-1974)
Formou-se na Faculdade de Medicina em 
1930 e com apenas 40 anos atingiu a cá-
tedra. Notabilizou-se como investigador 
em diversas disciplinas como Anatomia, 
Técnica Operatória, Cirurgia Experimental 
ou Clínica Cirúrgica, tendo estagiado em 
prestigiados laboratórios internacionais. 
Iniciou o seu reitorado em 1969, tendo 
sido responsável pela institucionalização 
da Faculdade de Letras. Atravessou um 
período de forte contestação estudantil e 
acabou por ser Jubilado pouco antes do 
25 de Abril. 

Alfredo Magalhães 
reflectia o seu desâ-
nimo pela decisão 
tomada: “(…) Nunca 
deixei de pugnar 
pelo desenvolv i-
mento de todos ao 
graus de ensino e 
das Faculdades da 
nossa Universidade, 
incluindo a de Le-
tras, cuja extinção, 
que profundamente 
me amargurou, não foi, nem podia deixar de ser, da 
iniciativa do ministro que pouco antes a instalara 
em sede própria”. 
Em pleno período de afirmação do Estado Novo foi 
eleito Reitor da UP uma outra personalidade ligada 
à história da Faculdade de Medicina, Amândio Ta-
vares. Investigador de nomeada, o médico natural 
de Valpaços exerceu funções reitorais ao longo de 
15 anos e notabilizou-se pela construção da Facul-
dade de Economia – inaugurada em 1953 – pela 
construção de residências universitárias e por um 
empenho muito particular na reabertura da Facul-
dade de Letras. Por ocasião da sessão de abertura 
do ano escolar, em 1959, lembrou “a injusta mutila-
ção” de que a UP tinha sido alvo pelo encerramento 

daquela instituição. Em 1961 o objectivo de Amândio Tavares 
foi concretizado, já fora do seu período de vigência. 
O último médico a ocupar o principal cargo da UP foi An-
tónio de Sousa Pereira. Reputado investigador e Professor 
Catedrático da Faculdade de Medicina, o 11.º Reitor exerceu 
o seu mandato num período politicamente conturbado, entre 
1969 e 1974, em plena Primavera Marcelista. “Aposentou-se 15 
dias antes do 25 de Abril. Foi a sua sorte, caso contrário teria 
tido sérios amargos de boca” considera Cândido dos Santos. 
“O reitorado dele” acrescenta o historiador, “foi muito turbu-
lento, a Faculdade de Ciências foi invadida, o salão nobre foi 
vandalizado e houve diversas manifestações estudantis com 
óbvios contornos políticos”. Um ambiente muito tenso que se 
estendeu até Abril de 1974. n

pelas obras de alargamento da Facul-
dade de Medicina em 1925”. “Hoje é 
uma personalidade um pouco esque-
cida, talvez porque tenha aderido mais 
tarde ao Estado Novo. Se mantivesse 
sempre o lado republicano, seria uma 
figura mais lembrada e respeitada, mas 
isso não lhe retira o facto de ter deixado 
uma obra notável”, reforça o autor de 
“Universidade do Porto – Raízes e Me-
mória da Instituição”. 
O contributo de Alfredo de Magalhães 
para a história da universidade inclui 
ainda o lançamento da primeira pedra 
da Faculdade de Engenharia. No en-
tanto, o seu currículo ficaria irremedia-
velmente ensombrado por ter decretado 
o encerramento da Faculdade de Letras 
em 1928, cedendo às pressões governa-
tivas, numa altura em que acumulava as 

funções de ministro com o reitorado. “Caiu numa 
contradição enorme”, sublinha Cândido dos San-
tos, “até porque anos antes tinha conseguido uma 
verba para construção do edifício da Faculdade de 
Letras”. Em carta dirigida ao reitor, após ter cessado 
funções como docente da Faculdade de Medicina, 

PROF. CÂNDIDO 
DOS SANTOS

Professor catedrático da 
Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Cândido 
dos Santos escreveu várias obras 
de referência sobre a história 
da Universidade, entre as quais 
“Universidade do Porto – Raízes 
e Memória da Instituição” e 
“Para a História da Universidade 
do Porto”. A Nortemédico 
agradece o seu contributo na 
elaboração deste artigo. 
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VIAGEM A PORTUGAL 

José Saramago 

Para Saramago, “a 
viagem não acaba 
nunca”. E este livro 
também não acaba 
na nossa memória. 
P r i nc ip a l m e n t e 
para quem gosta de 
história e de arte. 
Saramago inicia a 

viagem no norte do país e desce até ao sul, 
com mil e uma histórias sobre igrejas e mu-
seus, ruínas e castelos, estilos arquitectóni-
cos e paisagísticos.
“O fim de uma viagem é apenas o começo de 
outras”, diz Saramago. “É preciso ver o que 
não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver 
na Primavera o que se vira no Verão, ver de 
dia o que se viu de noite, com sol onde pri-
meiramente a chuva caía, ver a seara verde, o 
fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a 
sombra que aqui não estava. É preciso voltar 
aos passos que foram dados, para os repetir e 
traçar caminhos novos ao lado deles. É pre-
ciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante 
volta já”. E Saramago voltou. Descobriu no-
vos caminhos e compôs esta obra magnífica 
para nos contar tudo.
No fundo, “Viagem a Portugal” é uma co-
lecção de crónicas escritas ao longo desta 
viagem fascinante por todas as regiões de 
Portugal continental. Do ponto de vista do 
leitor trata-se também de uma boa oportuni-
dade para desfrutar de uma peculiar e atra-
ente narrativa sobre os encantos das mais 
variadas localidades portuguesas. Uma obra 
a não perder.

À SOMBRA DA MEMÓRIA 
Eugénio de Andrade

Originalmente publicado 
em 1993, este livro é 
composto por pequenos 
textos em prosa, escritos 
por motivações muito 
variadas e que são uma 
sequência da obra de 
1968, “Os Afluentes do 
Silêncio”.
Em “À Sombra da Memó-

ria”, as emoções e sentimentos de Eugénio 
de Andrade estão bem presentes, não ape-
nas através dos apontamentos de carácter 
mais autobiográfico (quando fala da sua casa 
de infância na Póvoa da Atalaia ou quando 
conta histórias do avô), mas também através 
de referências que permitem traçar um perfil 
estético, político e ético da sua escrita. Neste 
volume destacam-se as imagens que Eugénio 
de Andrade nos transmite por palavras de 
grande beleza dos Açores e de Fão (Espo-
sende), além de uma descrição notável da 
cidade do Porto, para onde se mudou a partir 
de 1950.
Eugénio de Andrade é o pseudónimo literá-
rio de José Fontinhas, nascido em 1923 na 
Póvoa de Atalaia, Fundão, na Beira Baixa, no 
seio de uma família de camponeses. Fixou-se 
depois em Lisboa, em 1932, com a mãe, que 
entretanto se separara do pai. Publicou mais 
de duas dezenas de livros de poesia, além de 
obras em prosa, antologias, álbuns, livros 
para crianças e traduções para português 
de grandes poetas estrangeiros. Faleceu no 
Porto em 2005, tendo sido um dos mais re-
conhecidos e premiados poetas portugueses. 
Recebeu inúmeras distinções, entre as quais 
o Prémio da Associação Internacional de 
Críticos Literários (1986), Prémio D. Dinis 
(1988), Grande Prémio de Poesia da Associa-
ção Portuguesa de Escritores (1989) e Prémio 
Camões (2001).

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
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PEQUENA MEDITAÇÃO EUROPEIA 
Eduardo Lourenço

Livro que ilus-
tra a conferên-
cia profer ida 
no dia 23 de 
Janeiro de 2010 
em Guimarães, 
no âmbito da 
apre sentação 
da candidatura 
de Guimarães a 

Capital Europeia da Cultura 2012, um im-
portante projecto de desenvolvimento da ci-
dade e da região envolvente.
A propósito de Guimarães, diz Eduardo Lou-
renço: “Mais de mil anos antes de Portugal 
ter sido fundado, nós pertencemos a esse es-
paço europeu, nós somos dos europeus mais 
antigos, de maneira que não há nenhuma 
pretensão especial, não há nada de insólito 
no facto de uma pequena e maravilhosa ci-
dade de Portugal se ter proposto ser, como 
qualquer outra cidade do espaço europeu 
actual, uma capital da cultura. Aquilo que há 
cem anos era meditação sobre a cultura por-
tuguesa de então, levada a cabo pela Gera-
ção de 70, com laivos de certo masoquismo, 
ou certo pessimismo, não tinha razão de ser 
já naquela época, e tem menos razão de ser 
hoje.”
Neste livro, o professor e filósofo Eduardo 
Lourenço propõe-nos uma verdadeira lição, 
que começa por evocar a beleza histórica 
de Guimarães («para além de Évora, pou-
cas em Portugal se [lhe] podem comparar 
realmente»); faz também uma reflexão em 
torno da nossa condição europeia; passa em 
revista os momentos essenciais da história 
do Velho Continente; conclui com uma nota 
optimista acerca do “milagrinho” português 
da segunda metade do século passado.



AS ESCOLHAS DE JOÃO SERRA
ADMINISTRADOR DA FUNDAÇÃO CIDADE DE GUIMARÃES

João Serra é administrador da Fundação 
Cidade de Guimarães, responsável pela di-
namização da Capital Europeia da Cultura 
2012. Nascido em Carvalhal Benfeito em 
1949, João Bonifácio Serra foi professor no 
ensino secundário e depois no ensino uni-
versitário, onde se mantém desde 1978. 
Licenciado em História, está na génese da 
Escola Superior de Artes e Design das Caldas 
da Rainha. Membro do Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa e investigador associado do Insti-
tuto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa, foi também chefe da Casa Civil da 
Presidência da República no tempo de Jorge 
Sampaio. Depois de um vasto percurso pro-
fissional radicou-se na Cidade Berço perante 
o desafio de planear e executar o projecto da 
Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012.

3 DISCOS

THE WORLD’S GREATEST 
MOZART ALBUM 
Mozart

Quando aos cinco anos 
de idade Joannes Chry-
sostomus Wolfgangus 
Theophilus Mozart ma-
ravilhou toda a gente 
com a sua primeira 
composição, ele es-
tava longe de imaginar 
que iria provocar uma 
grande polémica 250 

anos depois. Investigadores descobriram que 
o ritmo “mozartiano” interfere positivamente 
na forma como os neurónios comunicam entre 
si, embora ninguém saiba ainda explicar tal fe-
nómeno. Mesmo sendo polémica, a teoria mais 
considerada no meio científico argumenta que 
as ondas cerebrais são semelhantes à música 
barroca. A história já mereceu capa da revista 
“New Scientist”, que chegou ao ponto de afir-
mar que quem ouvia Mozart com frequência 
alcançava índices mais elevados nos testes tra-
dicionais de inteligência. E outra experiência 
revelou que pessoas que sofrem da doença de 
Alzheimer trabalham melhor a ouvir composi-
ções “mozartianas”. Até mesmo os ataques epi-
lépticos ficam bastante reduzidos.
Polémicas à parte, não há dúvida que existe 
um “efeito Mozart”, pelo menos ao nível dos 
ouvidos. Uma sensação deleitosa, que desperta 
emoções e sintoniza a mente naquilo que a vida 
tem de prazenteiro. E, para isso, existe este CD 
duplo, que começa com uma serenata e acaba 
numa conhecida sinfonia (a n.º 41, “Jupiter”). 
É um disco com um pouco de tudo: desde as 
mais conhecidas sonatas de piano até a árias 
de óperas como “D. Giovanni” ou “As Bodas de 
Figaro”. Um interessante “passeio turístico” por 
alguns dos trechos mais conhecidos de Mozart. 
Bom para quem se quer iniciar na obra deste 
músico nascido há 255 anos. Interessante tam-
bém para aqueles que tratam a obra de Mozart 
por tu mas que querem reunir os momentos 
decisivos num único CD duplo.
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9.ª SINFONIA 
Beethoven

Peer Gynt é o per-
sonagem-t ítulo 
de um clássico 
do teatro mo-
derno, musicado 
de forma soberba 
pelo norueguês 
Edvard Grieg. A 
tarefa demorou 
dois anos, mas 

valeu a pena. No início eram 23 peças que 
serviam de suporte à banda sonora da peça. 
Mais tarde Grieg escolheu uma série de tre-
chos e organizou-os sob a forma de duas 
suites.
“Peer Gynt” foi escrito por Henrik Ibsen, dra-
maturgo e poeta norueguês, um dos princi-
pais representantes da literatura escandinava 
no século XIX. Dedicou toda a vida ao teatro 
como director e autor. Filho de um comer-
ciante arruinado, aos 20 anos já tinha escrito 
o seu primeiro drama. A sua obra conheceu 
êxitos e fracassos mas, no final da sua vida, 
Ibsen alcançou a glória e o reconhecimento 
dos seus contemporâneos.
Inicialmente, “Peer Gynt” não era para ser 
representado. No princípio até parece um 
poema épico baseado em lendas folclóricas. 
Mas, depois, acaba por se revelar um ardi-
loso estudo sobre as mudanças no Mundo e 
sobre a passagem do ser humano pela vida. 
Neste sentido, Peer Gynt é o homem comum 
do século XIX. Um homem nem bom nem 
mau, que é ao mesmo tempo um idealista e 
um materialista, um produto genuíno da era 
capitalista de crescimento rápido. Peer Gynt 
é também frontal e magnético, no fundo um 
homem-criança à procura de si mesmo.
Edvard Grieg (1843-1907) foi um dos mais 
célebres compositores noruegueses. Peer 
Gynt é uma das suas peças mais emblemá-
ticas, para além de uma outra muito conhe-
cida: a suite sinfónica Holberg.

COLECTÂNEA JOSÉ AFONSO 
Zeca Afonso

Esta colectâ-
nea faz parte 
do património 
a r t í s t ico da 
música popu-
lar portuguesa. 
Tr a t a - s e  de 
uma obra com 
as principais 
30 canções de 

Zeca Afonso. Uma excelente oportuni-
dade para revisitar o trabalho do criador 
de “Grândola Vila Morena”. Começa com 
“Canção de Embalar” e vai por aí fora, pe-
los anos 70 e 80 até”Milho Verde”, “Verdes 
São os Campos”, “Vejam bem”, “Cantigas 
do Maio” ou “Venham mais Cinco”.
Zeca Afonso deixou-nos em 1987 mas 
para a posteridade fica uma obra notá-
vel de um dos mentores da música de 
intervenção em Portugal. Um badaleiro/
compositor que sempre soube conciliar a 
música popular portuguesa com a palavra 
de protesto.
Compositor multifacetado, Zeca Afonso 
foi um cantor que marcou para sempre a 
cultura portuguesa. Trata-se, por isso, de 
uma referência importante no estudo da 
música portuguesa dos últimos 40 anos. 
Quase 25 anos depois da sua morte, o 
cantor continua a ser admirado também 
pela sua personalidade. No fundo foi um 
homem solitário, movido por causas e ide-
ais em que ele acreditava e lhe pareciam 
justos. Morreu em Setúbal ainda sem ter 
completado 60 anos. Deixou um legado 
que tem tanto de interveniente como de 
belo. n

Texto Rui Martins



ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS

28 e 29 Abril XXII Jornadas de 
Ortopedia do Hospital de São João

29 Abril Reunião Interhospitalar 
de Pediatria do Norte

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

02 Maio Reunião da Comissão 
Organizadora do 17.º CNMI

06 e 07 Maio I Congresso 
Internacional de Internos 
de Cirurgia

06 e 07 Maio Reunião 
da Direcção da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia

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

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

27 Maio Reunião Interhospitalar 
de Pediatria do Norte

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

18 Junho Jornadas do 
Joelho 2010, da Sociedade 
Portuguesa do Joelho

22 Junho Congresso da European 
Health Management Association 
(Annual Conference 2011)

27 Junho Reunião Internacional 
de Consenso sobre a Abordagem 
de Doentes com Lesões 
Precursoras de Cancro Gástrico

30 Junho e 01 Julho IX 
Seminário de Neonatologia 
do Hospital de São João

02 Julho Reunião de Médicos 
“Curso de Actualização 
Cardiovascular” (A. Menarini 
– Portugal Farmacêutica, SA)

05 Julho Reunião dos Grupos 
de Trabalho da Delegação 
Regional do Norte da USF-AN

06 Julho Reunião de 
Médicos sobre “Infecção 
no Transplante Renal”

08 Julho Reunião Científica da 
Unidade Autónoma de Gestão da 
Urgência e Cuidados Intensivos 
do Hospital de São João

08 Julho Reunião de 
Trabalho de Médicos de 
Medicina Geral e Familiar

09 Julho Reunião da Direcção 
do Clube de Anestesia Regional

11 Julho Reunião / Eleições da 
Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina no Estrangeiro

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

18 Abril Reunião – Prémio 
Corino de Andrade 

24 Maio Reunião com os 
Presidentes das Associações 
de Estudantes

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

03 a 15 Julho Exposição 
de Pintura e Escultura 
de Manuel Ribeiro

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 da Dra. Teresa Vasconcelos

03 a 28 Maio IX Exposição de 
Arte Médica. (Inauguração com 
Canto e Guitarra de Coimbra pelo 
Grupo Presença de Coimbra)

19 Maio III Workshop 
de Fotografia 

07 a 28 Junho III Exposição 
de Arte Fotográfica. (Sessão 
de Encerramento: “Fotografia 
– Notas Soltas” por Dr. 
António Paes Cardoso)

Concertos:

13 Maio Jazz na Ordem, Sexteto 
de José Miguel Moreira 

20 Maio Jazz na Ordem, Combo 
“Rhythm And Changes”

28 Maio Concerto de Piano a 
4 mãos, Duo Mezzopiano, Ana 
Zão e Rui Soares da Costa 

09 Junho Jazz na Ordem, 
Combo “Jerry Bergonzi”

15 Julho “Música para contar 
Histórias”, Concerto pela 
Orquestra do Norte, Jardins 
da Ordem dos Médicos

Outros Eventos:

05 Maio Apresentação de 
Livro “Ecologia da Saúde” 

26 Maio “Posição Exacta 
do CSI”, palestra por Prof. 
Doutor Pinto da Costa

16 de Junho “Toponímia 
do Porto e a República”

17 Junho Apresentação do livro 
“Tiago Veiga – Uma Biografia”, de 
Mário Cláudio com apresentação 
do escritor Gonçalo Tavares

18 Junho Dia do Médico – 
Homenagem aos Médicos 
com 25 e 50 anos de inscrição 
na Ordem dos Médicos

23 Junho Festa de S. João 

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
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MÚSICA PARA CONTAR 
HISTÓRIAS – A Orquestra do 
Norte voltou a encher os 
jardins da Casa do Médico, 
em mais um memorável 
concerto, no passado dia 15 
de Julho.

III EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA
7 – 28 de Junho

CANTO E GUITARRA DE COIMBRA
O grupo “Presença de Coimbra” 
abrilhantou a Cerimónia de 
Inauguração da IX Exposição de 
Arte Médica (3 de Maio).



VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS

22 Julho Assembleia-geral 
do Colégio de Pediatria

28 Julho Reunião de 
Trabalho de Médicos de 
Medicina Geral e Familiar

16 e 17 Setembro Reunião 
da Sociedade Portuguesa de 
Doenças Metabólicas 

22 Setembro Conferência “+ 
qualidade clínica =  -  recursos?” 
– Associação Portuguesa 
de Engenharia da Saúde 

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

20 Julho Reunião da 
Comissão de Cultura e Lazer 
da Ordem dos Médicos

21 Julho 1.ª Reunião da 
Comissão Consultiva Regional 
do Exercício da Medicina Livre

27 Julho 1.ª Reunião da Comissão 
Consultiva Regional para o 
Serviço Nacional de Saúde

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

17 a 31 Julho Exposição 
de Pintura e Desenho de 
Lina Carvalho [Galeria e 
Hall do Salão Nobre]

02 a 14 Setembro Exposição 
de Pintura de Ilda Maria 
Relvas [Bar e Corredores]

16 a 30 Setembro Exposição 
de Pintura de Marta Pinho Brito 
da Fonseca [Bar e Corredores]

22 Setembro a 02 Outubro 
Exposição de Fotografia da Ordem 
dos Economistas [Galeria]

Concertos:

22 Julho Jazz na Ordem – 
Combo “Horace Silver”

29 Julho Jazz na Ordem – 
Combo “Billy Strayhorn”

16 de Setembro Concerto de 
Piano, por Nuno Cernadas

Outros Eventos:

14 Setembro Ciclo de Cinema: “A 
Desaparecida”, de Jonh Ford, 1956

20 Setembro Lançamento do Livro 
“Antes e Depois do Cais de Seixas”, 
do Prof. José Eduardo Guimarães

21 Setembro Ciclo de 
Cinema: “Rio Bravo”, de 
Howard Hanks, 1959

28 Setembro Ciclo de Cinema: 
“O Bom, O Mau e o Vilão”, 
de Sérgio Leone, 1966
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2.º CICLO DE CINEMA

CINCO FILMES
CINCO OLHARES

SOBRE O WESTERN

14 de Setembro
A DESAPARECIDA
John Ford, 1956

21 de Setembro
RIO BRAVO
Howard Hawks, 1959

28 de Setembro
O BOM, O MAU E 
O VILÃO
Sergio Leone, 1966

12 de Outubro
IMPERDOÁVEL
Clint Eastwood, 1992

19 de Outubro
HOMEM MORTO
Jim Jarmush, 1995

SESSÕES ÀS 21H00 NO CCC.

,

Nuno Cernadas, ao piano no CCC. 
16 de Setembro



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.


