
REVISTA DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS / OUTUBRO–DEZEMBRO 2011 / ANO 13 – N.º 4 / € 5.OO

49
EM DESTAQUE

Presidente da SRNOM preocupado 
com as recentes medidas adoptadas 

no sector da Saúde 
   

Festa de Natal
Mais uma grande festa para os 
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MIGUEL GUIMARÃES
Presidente do CRNOM

EDITORIAL

UM ANO DE MANDATO EM 
DEFESA DA SAÚDE

Um ano após a tomada de posse dos actuais cor-
pos gerentes da Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, é o momento de fazermos uma 
reflexão.

Iniciámos este percurso com a expectativa de 
imprimir uma nova dinâmica à vida desta ins-
tituição, de unir a classe em torno de desafios 
e questões comuns, de consolidar uma atitude 
reformista e construir alicerces sólidos para o 
futuro.

Nem tudo foi conseguido. No entanto, perante 
a intensa actividade que desenvolvemos e a afir-
mação definitiva de uma nova postura de inter-
venção, acreditamos que concretizámos a maior 
parte dos nossos compromissos, tal como foram 
definidos no plano de actividades e respectivo 
orçamento para 2011.

Foi possível, através de uma política de gestão 
financeira controlada e de uma organização mais 
eficaz, reduzir as despesas e manter ou elevar a 
qualidade das acções desenvolvidas. A nível re-
gional, procedemos a uma reorganização de todos 
os processos e procedimentos, centrada na quali-
dade dos recursos humanos, da informação e da 
informatização, que permitiu patamares elevados 
de eficácia no combate ao desperdício e na melho-
ria dos tempos de resposta. A nível nacional con-
tribuímos de forma positiva e consequente para a 
discussão das matérias mais relevantes e demos 
um novo impulso para renovar o funcionamento, 
a imagem e a posição da Ordem dos Médicos.

Mobilizámos 500 médicos internos para uma to-
mada de posição clara contra a intenção da tutela 
em fidelizá-los ao Serviço Nacional de Saúde em 
condições adversas.

Voltámos a demonstrar coesão e consciência de 
classe na procura de consensos que viabilizassem 
uma melhor integração dos colegas no novo Hos-
pital de Braga.

Estivemos atentos às mudanças e acompanhámos 
com rigor informativo as questões mais importan-
tes, como aconteceu com a prescrição electrónica, 
em que juntamos centenas de médicos para escla-
recer todo o processo em curso. 

Reabrimos o debate sobre a prescrição por DCI 
numa fase ainda precoce do novo Governo, e con-
tribuimos para a apresentação de propostas no 
sentido de proteger os doentes e diminuir os cus-
tos com medicamentos.

Foi apresentada uma nova proposta de defini-
ção de acto médico, para que esta matéria possa 
ser novamente discutida e produzida legislação 
específica.

Na área da qualidade, demos um contributo im-
portante para estabelecer o protocolo com a Di-
recção Geral de Saúde, que permite a intervenção 
da OM na publicação de normas de orientação 
clínica e nas respectivas auditorias.

O reforço da segurança electrónica da actividade 
médica está em vias de ser uma realidade; dentro 
de poucos meses todos os médicos irão ver reno-
vadas as suas cédulas profissionais, que passarão 
a ser um cartão tipo cartão de crédito com chip e 
assinatura digital qualificada.

Reunimos regularmente com os representantes 
das escolas médicas e das associações de estu-
dantes de Medicina da região Norte, agregando 
importantes contributos contra as graves ameaças 
à qualidade do ensino médico pré-graduado.

Fomos organizadores e parceiros de várias con-
ferências sobre temas da actualidade médica e 
da política de saúde, avançamos com importan-
tes propostas no Conselho Nacional Executivo, 
interviemos publicamente em diversas matérias 
nos meios de comunicação social e valorizámos a 
nossa oferta cultural com novos eventos, como o 
Jazz na Ordem e o Leilão Solidário.
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Em suma, passámos das palavras aos actos e procu-
rámos concretizar aquilo a que nos propusemos. 

Hoje queremos renovar esta dinâmica. Dar continui-
dade ao que foi conseguido, num tempo particular-
mente sensível para os médicos e para a Saúde em 
Portugal. Um tempo que exigirá mais de todos nós, 
mas que impele à tomada de iniciativa e ao encontro 
de vontades. Este é, portanto, o momento de unir-
mos esforços e assumirmos em conjunto os desafios 
de todos nós. 

Miguel Guimarães

JURAMENTO 
DE HIPÓCRATES 2012
PORTO, CASA DA MÚSICA, 18 DE DEZEMBRO

Destaques do discurso do Presidente do CRNOM

(…) não posso deixar de partilhar convosco algumas questões que 
considero preocupantes:

• O número excessivo de alunos nas várias Faculdades de Medicina, e o 
número excessivo de Escolas Médicas, o que poderá conduzir à formação 
de médicos que não cumpram a qualidade que a OM tem o dever e a 
obrigação de exigir, e comprometer o futuro dos jovens médicos e a 
qualidade dos cuidados de saúde em Portugal; 

 (…)
•	 As	Carreiras	Médicas,	que	são	a	garantia	de	um	SNS	em	que	a	qualidade	

da	Medicina	é	permanentemente	actualizada	e	renovada.	É	urgente	
concretizar	na	prática	a	existência	das	Carreiras	Médicas,	na	sua	
plenitude,	para	todos	os	médicos.	Para	que	também	aqui	não	existam	
médicos	de	primeira	e	médicos	de	segunda;

 (…)
• A proposta de Lei sobre prescrição por DCI em ambulatório (a este 

propósito, esperemos que a posição da Ordem dos Médicos, na defesa 
da saúde dos doentes, seja contemplada na Lei, e se evite que sejam os 
farmacêuticos a decidirem que medicamento o doente deve adquirir); 

• O valor das taxas moderadores no SNS;
 (…)

Neste momento, não posso deixar de relevar a importância fundamental de 
insistir na necessidade da publicação de uma Lei do Acto Médico, que respeite 
o perfil profissional do Médico 
(…)

A situação é grave e merece a atenção de todos os médicos na defesa da 
Saúde dos Doentes. Temo que em toda esta trajectória se pretenda envolver 
os médicos como bode expiatório, o motivo de todas estas mudanças. 
(…) 

Penso que este é o momento de nos reunirmos em torno dos médicos e da 
qualidade da Medicina. E da sua defesa sem quaisquer preconceitos ou 
“medos”. (…)
A Ordem dos Médicos é uma Instituição com o prestígio e a dignidade que lhe 
é conferido por todos os médicos (…)
São vocês, e todos os outros jovens médicos presentes e futuros, o cerne 
da massa crítica essencial que regularmente tem permitido a evolução 
da medicina portuguesa e de todo o Sistema Nacional de Saúde, 
conduzindo a saúde portuguesa a patamares elevados de qualidade a 
nível internacional.
(...) 
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XPOLÉMICA EM TORNO DAS 
HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
CONTINUA E HÁ MUITOS 
MÉDICOS QUE NÃO 
CONCORDARAM COM A 
DESCONVOCAÇÃO DA GREVE

“O PROTESTO 
CONTRA A 
DIMINUIÇÃO DO 
VALOR DA HORA 
EXTRAORDINÁRIA 
É DA MAIS INTEIRA 
JUSTIÇA”

ESTALOU A POLÉ-

MICA ENTRE OS MÉ-

DICOS E O GOVERNO. 

O SIM VOLTOU ATRÁS 

NA DECISÃO DE CON-

VOCAR UMA GREVE 

ÀS HORAS EXTRAOR-

DINÁRIAS E ALGUNS MÉDICOS, AGASTADOS 

COM A REDUÇÃO DRÁSTICA DA REMUNE-

RAÇÃO POR TRABALHO SUPLEMENTAR, 

NÃO SE REVIRAM NESSA POSIÇÃO. MIGUEL 

GUIMARÃES MOSTRA-SE CONVICTO DE QUE 

É POSSÍVEL UM ACORDO COM O GOVERNO 

QUE GARANTA MAIOR EQUIDADE SALARIAL. 

A greve convocada pelo Sindicato Independente 
dos Médicos (SIM) às horas extraordinárias, mar-
cada para o dia 2 de Janeiro, foi desconvocada  após 
reabertura das negociações por parte do Ministério 
da Saúde. A inversão de marcha do SIM gerou uma 
forte onda de contestação junto da classe médica, 
por entenderem tratar-se de uma cedência que difi-
cilmente será revertida a seu favor. 
Miguel Guimarães, presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos, junta-se 
aos colegas que contestam a expressiva redução do 
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pagamento por hora extraordinária e diz que o seu 
protesto “é da mais inteira justiça”. “Não fazia parte 
do memorando da troika reduzir o valor pago pelas 
horas extraordinárias, o que fazia parte do acordo 
era a redução do número de horas extraordinárias. 
São coisas completamente diferentes. A maioria dos 
médicos não faz questão de realizar horas extraor-
dinárias”, justifica o dirigente da SRNOM que re-
corda que o pagamento pelo trabalho suplementar 
dos médicos estava estabelecido desde 1979. 
Sobre a desconvocação da greve decretada pelo 
SIM, Miguel Guimarães encara-a como uma me-
dida natural dado que “havia muitas dúvidas 
quanto à sua legalidade”. Já a iniciativa da FNAM 
de criar um formulário em que os médicos se po-
dem recusar a cumprir mais trabalho suplementar 
do que o que está previsto na lei, é considerada pelo 
presidente do CRNOM “uma atitude mais sensata” 
e que já foi subscrita por muitos profissionais. 
O dirigente não acredita que 
“seja possível melhorar o salá-
rio dos médicos no contexto 
actual”, no entanto aponta al-
gumas metas a atingir na ne-
gociação sindical que está em 
curso. “É possível negociar por 
forma a que os médicos que 
estão a trabalhar para o SNS 
tenham um salário dependente 
da sua qualificação e categoria 
profissional e que haja uma 
harmonização entre os con-
tratos individuais de trabalho 
e os contratos de trabalho em 
funções públicas”, sugere. Esta 
harmonização, no entanto, 
acrescenta Miguel Guimarães, 
“só vale a pena se for feita por 
cima”, porque se “implicar uma 
redução de vencimento aos mé-
dicos que estão em CIT, gerar-
-se-á mais um foco de tensão”. 
Outra das condições que Mi-
guel Guimarães gostaria de 
ver assegurada no acordo en-
tre sindicatos e Governo era a 
inclusão de todos os médicos 
nas carreiras médicas. “Não faz 
sentido termos alguns médicos 
no SNS que estão nas carrei-
ras médicas, e outros que não 
estão e que não usufruem dos 
mesmos direitos. Espero que se 
negoceie de forma a que as car-
reiras médicas sejam de facto 
para todos os médicos”.

XPREOCUPADO COM O 
FUTURO DOS JOVENS MÉDICOS 
E COM O ACESSO AOS 
INTERNATOS DE ESPECIALIDADE, 
MIGUEL GUIMARÃES QUER 
ORDEM DOS MÉDICOS A 
TOMAR MEDIDAS

“BAIXAR A 
QUALIDADE DA 
FORMAÇÃO É 
INADMISSÍVEL”

A ORDEM DOS MÉDICOS ESTÁ 

PREOCUPADA COM A POSSIBI-

LIDADE DE NÃO HAVER VAGAS 

SUFICIENTES NOS INTERNATOS 

DA ESPECIALIDADE PARA O ELE-

VADO NÚMERO DE MÉDICOS 

RECÉM-FORMADOS. MIGUEL 

GUIMARÃES ASSUME QUE ESTA-

MOS PERANTE UMA SITUAÇÃO 

COMPLICADA, UMA VEZ QUE A 

CAPACIDADE FORMATIVA NO SNS 

É CONHECIDA E TEM UM LIMITE, 

E QUE TERÃO DE SER TOMADAS 

MEDIDAS PARA QUE NÃO SEJA 

ULTRAPASSADA A FRONTEIRA DA 

QUALIDADE. 

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, na voz do seu pre-
sidente, mostra-se incrédulo com a 
iminente possibilidade de os futuros 
médicos não terem todos acesso a com-
pletarem a sua formação nos internatos 
da especialidade. Miguel Guimarães 
observa que “vivemos num país em que 
se diz que não há dinheiro, mas que 
tem cada vez mais escolas médicas e 
mais alunos em Medicina”, o que pode 
conduzir a que, no futuro, “hajam mé-
dicos que não entrem na especialidade”. 
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“A pior coisa que pode acontecer é 
existirem médicos que não são di-
ferenciados”, acrescenta. 
O dirigente da SRNOM antecipa 
um problema para a Ordem dos 
Médicos caso o número de médi-
cos não-especialistas aumente nos 
próximos anos. “Vai ter de aconte-
cer uma mudança, uma vez que a 
Ordem terá de os tornar aptos para 
o exercício profissional”, reflecte 
Miguel Guimarães, que volta a co-
locar a possibilidade de ser instituído um exame 
de inscrição com diferentes finalidades. “Pode ser 
um exame para o exercício autónomo da Medicina, 
pode ser um exame de seriação e simultaneamente 
de autonomia, pode ser um exame de excelência. 
Este último pode constituir uma mais-valia para os 
médicos que o vão fazer e é algo que está a ser adop-
tado, por exemplo, no Brasil”, observa o presidente 
do Conselho Regional. 
Miguel Guimarães entende que “exceder aquilo que 
é a capacidade formativa ao nível das faculdades 
significa diminuir a qualidade de formação dos alu-
nos e dos futuros médicos”, o que configura uma 
situação “inadmissível” e que a Ordem dos Médicos 
não pode nem deve aceitar. Ultrapassar os crité-
rios razoáveis nesta matéria, assegura o dirigente, 
“só poderia ser minimamente aceitável se houvesse 
falta de médicos em Portugal”, no entanto, lembra 
Miguel Guimarães, foi o próprio Ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, a afirmar que existem mil médicos 
a mais nos hospitais. “Se assim é, porque é que se 
estão a formar tantos médicos? Para irem para o 
desemprego? Será que Portugal está a apostar em 
exportar serviços médicos para o resto do mundo?”, 
questiona o presidente do CRNOM.

XRELATÓRIO DO GRUPO 
TÉCNICO PARA A REFORMA 
HOSPITALAR DENUNCIA 
GRANDES DIFERENÇAS NO 
DESEMPENHO DOS HOSPITAIS

“OS CORTES 
NÃO PODEM 
SER IGUAIS 
PARA TODOS”
O RELATÓRIO DO GRUPO TÉCNICO PARA 

A REFORMA HOSPITALAR (GTRH), DIVUL-

GADO NO INÍCIO DE DEZEMBRO, EVIDENCIA 

GRANDES DIFERENÇAS 

NO DESEMPENHO DOS 

HOSPITAIS DA REGIÃO 

NORTE E DA REGIÃO DE 

LISBOA E VALE DO TEJO. 

MIGUEL GUIMARÃES 

GOSTARIA QUE HOU-

VESSE TRATAMENTO 

DIFERENCIADO ENTRE 

“AQUELES QUE CUM-

PREM E OS QUE NÃO CUMPREM”. NO EN-

TANTO, REVELA-SE DESCRENTE QUE TAL VE-

NHA A ACONTECER. 

Para o presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, a divulgação do relatório 
do GTRH “veio confirmar que nas unidades de 
saúde dependentes da ARS Norte houve mais efici-
ência na gestão e utilização dos recursos”. 
Esta conclusão, não sendo nova, levanta, na sua 
opinião, uma observação evidente: “os cortes não 
podem ser iguais para todos”. “Não é possível exigir 
aos hospitais que poupem todos o mesmo. Muitos 
já pouparam 15 ou 20%, chegaram a níveis eleva-
díssimos de eficiência e não conseguem poupar o 
mesmo que hospitais que não cumpriram as me-
didas que foram sendo propostas”, constata. Acres-
centa ainda que “esta reforma devia exigir mais 
aos hospitais que não cumprem e exigir menos aos 
hospitais que cumprem”, mas manifesta reservas 
que tal venha a ser feito. “Os estudos existem, mas 
só são válidos e consequentes se forem seguidos e 
cumpridos”, justifica.
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Um exemplo “paradigmático” da descrença pessoal 
que o presidente do CRNOM manifesta em rela-
ção às conclusões do GTRH é a leitura que delas 
fez o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, e que lhe 
permitiram afirmar na Assembleia da República 
que existem mil médicos especialistas a mais nos 
hospitais portugueses. “Quando o ministro diz isso, 
é o mesmo que dizer nada. É preciso saber em que 
critérios se baseia para fazer esta afirmação. Se os 
critérios são o número de procedimentos, de cirur-
gias, consultas e nada mais que isto; ou se se tem em 
conta o tempo para formação dos internatos médi-
cos, o tempo para a discussão dos casos clínicos, as 
reuniões de serviço, os trabalhos científicos, etc.”, 
replica Miguel Guimarães. 
O dirigente considera que este tipo de análises “de-
vem ser mais objectivas” e que o mesmo rigor se 
deve aplicar a outras matérias que o relatório da re-
forma hospitalar contém, nomeadamente no apelo 
que é feito à construção de um novo hospital em 
Lisboa. “Ninguém compreende como é que se diz 
que há hospitais a mais em Lisboa e a seguir se 
fale em abrir um novo hospital só porque já estava 
pensado e programado. Enquanto isso, continua 
a bloquear-se o avanço de um novo hospital fun-
damental no Algarve e um novo hospital nuclear 
para a região Norte, como é o de Vila Nova de Gaia”, 
denuncia Miguel Guimarães. 

XGOVERNO PUBLICOU NOVAS 
TAXAS MODERADORAS QUE 
AUMENTAM PARA O DOBRO 
O CUSTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS AOS UTENTES

“A QUALIDADE 
DO SNS 
ESTÁ A CAIR 
RAPIDAMENTE”
DOIS MESES APÓS O INÍCIO DOS RUMORES, 

EIS QUE A SUBIDA DAS TAXAS MODERADO-

RAS FOI ANUNCIADA, COM VALORES MÉ-

DIOS QUE APONTAM PARA O DOBRO DO 

QUE ERA PRATICADO ANTERIORMENTE. 

MIGUEL GUIMARÃES CONSIDERA ESTAR-

MOS PERANTE “UMA ENORME INJUSTIÇA 

SOCIAL” QUE “NÃO AUGURA NADA DE 

BOM”. EM CAUSA PODERÁ ESTAR O SNS TAL 

COMO TODOS O CONHECEMOS.  

Tratou-se “da decisão mais difícil para este Go-
verno”, assegura. As taxas foram finalmente fixadas 
e apontam para subidas próximas dos 50% em ser-
viços como os de urgência polivalente (de 9,6 para 
20 euros), urgência básica (de 8,6 para 15 euros) ou 
urgência médico-cirúrgica (de 8,6 para 17,5 euros). 
Valores que, acrescenta o presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, “não 
se traduzem num income significativo para o SNS”, 
mas “têm um impacto financeiro enorme para as 
pessoas”. 
Crítico assumido desta medida, o dirigente consi-
dera que “estar a taxar ainda mais a saúde”, numa 
altura “em que as pessoas vão sofrer uma redução 
de salários e em que os impostos directos e indirec-
tos vão todos subir”, configura “enorme injustiça 
social”. “Está na altura do Governo decidir o que 
é essencial e o que não é essencial. E se a saúde é 
considerada, de facto, um bem essencial, deve ser 
última coisa a cair”, defende Miguel Guimarães. 
O presidente do Conselho Regional questiona a 
intenção política que está subjacente a este agra-
vamento e assume que “a subida das taxas mode-
radoras vai redireccionar a forma como a saúde 
é encarada em Portugal”. “O SNS ou é encarado 
da forma como está constitucionalmente consa-
grado – tendencialmente gratuito no acto e uni-

versal no acesso – ou 
então está-se a mudar 
o paradigma. E se o 
estamos a mudar, as-
sim como estamos a 
mudar o paradigma 
da educação, então 
eu pergunto: porque 
é que estamos a pagar 
tantos impostos?”. 

Miguel Guimarães entende que o Governo “não 
está a avaliar correctamente esta situação” e que se-
ria mais apropriado ter em atenção outras despesas 
do que cortar, uma vez mais, na saúde. “Não vejo a 
mesma preocupação com as nomeações para altos 
cargos nas empresas participadas pelo Estado”, ob-
serva. O dirigente assegura que este novo aumento 
das taxas moderadoras “não augura nada de bom”. 
“Estou convencido que desta forma o SNS está a 
cair rapidamente e, como diz o ditado, para se fazer 
uma coisa demora-se muito tempo, para a destruir é 
muito rápido”, conclui. n
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CEREBRAL 
DA CONSCIÊNCIA
DE ABEL SALAZAR A ANTÓNIO DAMÁSIO

outros fenómenos mentais que aqui ocorrem 
(atenção, memória, raciocínio e linguagem), a 
Consciência, que nos dá a noção de sermos os 
proprietários de todo o nosso psiquismo, não 
teria localização definida porque ela articu-
lava todos os dados psicológicos entre si, das 
sensações às ideias.

*
No segundo trabalho4 analisou o modo 
como os órgãos dos sentidos captam certas 
modalidades vibratórias da luz ou do ar e as 
transmitem aos córtices visuais ou auditivos 
e volta a frisar que o cérebro tem a misteriosa 
capacidade de transformar essas sensações 
em ideias, que nunca seriam inatas como Pla-
tão e Descartes pretendiam. Mas no último 
capítulo volta à Consciência que considera 
um dado psíquico intrigante, insusceptível 
de análise psicológica e verdadeiramente 
misterioso. Contrariamente a Descartes, a 
consciência de pensar e não o simples pensar 
(Cogito) é que nos daria a certeza da nossa 
existência. Aliás de acordo com os manuais 
de Filosofia que definem a Consciência como 
aquele conhecimento do Eu, dos seus actos e 
dos seus estados, que acompanha a explora-
ção do mundo exterior e nos dá a noção de 
que somos os autores dos nossos pensamen-
tos5. Faculdade responsável pela unidade da 
nossa personalidade, que segundo Abel Sa-
lazar é por assim dizer impossível de analisar 
porque não deriva de nenhuma outra mas se 
apresenta como o dado mental primordial 
para que tendem todos os outros, e que só é 
apreendido pelo próprio.

*
Foi preciso chegarmos aos fins do século XX 
para que a origem da Consciência, e muitas 
das características que a constituem, se tor-
nassem objecto da investigação dos psicó-
logos e dos neurologistas norte-americanos, 
no meio dos quais sobressai António Damá-
sio. Desta forma um problema mal explicado 

pela filosofia está a ser elucidado pela neurobiologia 
moderna.

*
Os novos investigadores começaram pelo velho mé-
todo tradicional de estudar os doentes que sofreram 
lesões em regiões confinadas do encéfalo da mesma 
forma que os neuroanatomistas franceses e alemães 
do século XIX. Mas enquanto a confirmação das 
lesões só então era conseguida na autópsia, agora, 
graças a novos métodos imagiológicos e outros, 
conseguem chegar ao diagnóstico in vivo. Assim, a 
ressonância magnética mostra num monitor toda a 
conformação anatómica do encéfalo (Fig. 2). Mais 
do que isso, o PET-scan e a ressonância magnética 
funcional (fMRI) permitem detectar zonas cerebrais 
limitadas onde ocorre um aumento da irrigação san-
guínea devido à activação dos neurónios locais por 
uma emoção ou qualquer outro fenómeno psíquico. 
Desta forma acumularam um extraordinário Corpus 
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Num artigo anterior1, salientámos que 
Abel Salazar, na sequência dos estudos 
neuro-anatómicos a que se dedicou entre 
1913 e 15, publicou dois livros que ter-
minam com reflexões sobre a natureza 
e a localização da Consciência. No pri-
meiro2, a ausência de evolução pós-natal 
dos córtices cerebrais de projecção (vi-
sual, auditivo, olfactivo e táctil) confirma-
ria o facto de tanto na criança como no 
adulto se formarem no cérebro com igual 
perfeição as percepções do mundo exte-
rior. Pelo contrário, a progressiva compli-
cação até à puberdade das circunvoluções 

do restante córtex (frontal, temporal e parieto-occi-
pital), onde segundo Flechsig3 residem os processos 
de associação de ideias, traduziria a longa matura-
ção que estes processos sofrem ao longo do cresci-
mento do indivíduo (Fig. 1). Mas ao contrário dos 



Figura 1. Face lateral do córtex. Desenho de Abel Salazar na ref. 2 com as zonas de asso-
ciação e projecção (picotado) de Flechsig. 

Figura 2. Ressonância magnética mostrando a face medial do encéfalo. 
(Cortesia da Dra. Daniela Seixas).
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de conhecimentos sobre a localização de toda a espé-
cie de actos mentais. As inúmeras investigações clí-
nicas e experimentais de António Damásio levaram 
à publicação de quatro livros principalmente dirigi-
dos à localização cerebral do mistério psicológico da 
Consciência que tanto impressionava Abel Salazar. 
O mais recente tem mesmo o título, na tradução 
portuguesa, de “O Livro da Consciência”6 e constitui 
uma síntese das conclusões a que chegou nos outros 
três, sobretudo em “O Sentimento de Si”7.

*
Em meados do século XX, a fisiopatologia experi-
mental revelara a capacidade de o cérebro formar 
mapas ou imagens dos objectos apreendidos pelos 
órgãos dos sentidos. Não se tratava já de mostrar a 
localização há muito conhecida das projecções do 
mundo exterior nos córtices visuais, auditivos ou 
tácteis, mas de perceber o mecanismo celular ine-
rente à transmissão das mesmas. Hubel e Wiesel, no 
gato, verificaram que a exposição de determinado 
objecto activava linhas horizontais de neurónios nas 

colunas verticais de células do córtex visual, 
cada um dos quais exibia potenciais de acção 
de acordo com a inclinação espacial do objecto 
contemplado8. Essas linhas eram os mapas ce-
rebrais dos objectos observados pelos animais 
durante a experiência. Fenómenos semelhan-
tes ocorriam na retina8 e nas outras estações 
da via óptica: corpos geniculados externos 
do tálamo e colículos superiores do tronco 
cerebral (Fig. 2). Outros locais de excitação 
neuronal foram detectados pela imagiologia in 
vivo no homem, sobretudo pela fMRI ou pela 
magnetoencefalografia, e no doente consciente 
pelo registo de potenciais electrofisiológicos no 
couro cabeludo ou no próprio córtex durante 
a extirpação cirúrgica de cicatrizes causadoras 
de epilepsia7. Além disso, a fMRI revelou a pos-
sibilidade de o cérebro também formar mapas 
de zonas do nosso próprio corpo assim como 
das ideias que afloram no raciocínio ou na re-
miniscência (memória), mostrando os sítios 
encefálicos em que esses fenómenos têm lugar. 

*
Das pesquisas de Damásio ressaltou a cons-
tatação de que a Consciência é inicialmente 
criada pelos mapas do nosso próprio corpo 
que desde tenra idade se formam na parte alta 
do tronco cerebral, aquele pedículo cilíndrico 
que sustenta o cérebro propriamente dito, e 
que prolonga para cima a espinal medula (Fig. 
2). Esses mapas constantemente nos informam 
sobre o estado dos tecidos, sobretudo o grau de 
contracção da musculatura lisa das vísceras ou 
dos vasos da derme e sobre a homeostasia do 
meio interno (pH sanguíneo, glicemia, etc.) – 
em suma tudo aquilo que no seu conjunto se 
designa por interocepção. 

*
A formação dos mapas corporais é realçada 
pela existência das emoções que o psicólogo 
norte-americano William James propôs em 

1884 não passarem de estados corporais determi-
nados por certos actos mentais9. Tratar-se-ia de res-
postas somáticas involuntárias e inconscientes, tais 
como rubor e sudação (que se podem detectar sem o 
sujeito saber pela medição da condutividade eléctrica 
cutânea), secreção lacrimal, dor abdominal, secreção 
de corticóides, – em resposta a certas situações como 
uma ameaça na vida real ou recordada pela memó-
ria. A percepção dessas alterações corporais pelo 
cérebro geraria o sentimento do medo ou da zanga. 
Estas teses de James foram muito contestadas porque 
parecia mais lógico imaginar que o estímulo psicoló-
gico inicial continha já em si a conotação emocional. 
Mas as neurociências vieram mostrar que ele tinha 
razão. No caso do medo, o estímulo primário “emo-
cionalmente competente”, captado num córtex de 
projecção, leva à excitação dum núcleo imerso na 
substância branca do lobo temporal – a amígdala, 
que por sua vez excita as áreas propriamente execu-
toras das alterações corporais: os núcleos dos nervos 
cranianos causadores dos fenómenos vasomotores 
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e das contracções dos músculos da face e da laringe 
e o eixo hipotálamo-hipofisário responsável pela 
secreção de corticosteróides, ocitocina e vasopres-
sina10. De facto, macacos com ablação dos dois lobos 
temporais que contêm as amígdalas na síndrome de 
Klüver-Bucy deixavam de mostrar o terror caracte-
rístico que ocorria nos animais normais quando se 
lhes aproximava uma cobra8. E a doente “S.” de Da-
másio, descrita em “O Sentimento de Si”7 com calci-
ficação amigdalar bilateral, apesar de descrever com 
precisão cenas tétricas que lhe eram mostradas, não 
exteriorizava qualquer horror nem exibia as reacções 
corporais características do medo. Outros mediado-
res de emoções, além da amígdala, são os córtices 
pré-frontais ventromedianos adstritos à compaixão 
ou à tristeza e também responsáveis pela noção de 
risco dos actos praticados. Toda a primeira parte de 
“O Erro de Descartes”11 descreve o célebre Phineas 
Gage que após a destruição daquelas áreas por um 
ferro projectado por uma explosão numa pedreira 
continuou lúcido e até intelectualmente brilhante 
mas desprovido de todas as emoções ligadas ao risco 
e ao compromisso, que acabaram por o levar à mi-
séria. Outros ainda são o córtex cingulado anterior 
(Fig. 2) e a área motora suplementar10 (Fig. 1). 

*
As imagens cerebrais das alterações emocionais cor-
porais, os denominados sentimentos, localizam-se 
em locais distintos dos córtices imagéticos de pro-
jecção que inicialmente captaram os acontecimentos 
exteriores que deram origem ao processo (Fig. 1). 
Assim, quando a contemplação duma cena trágica 
é transmitida ao córtex visual, a informação é co-
municada à amígdala e desta aos núcleos dos nervos 
cranianos que desencadeiam as reacções somáticas 
que denotam medo. Mas só nos apercebemos delas 
através dos respectivos mapas cerebrais que geram 
o sentimento correspondente. Tais mapas aparecem 
primeiro (fMRI) em certos núcleos do tronco cerebral 
(Fig. 2), a saber: o núcleo do tracto solitário (NTS) 
onde termina o nervo vago, os núcleos peribraquiais 
(PBN) que recebem aferências do resto do corpo via 
medula espinal, e os colículos superiores (estas in-
formações são coordenadas pela substância cinzenta 
periaqueductal – PAG); e daí para cima, via tálamo, 
no córtex da ínsula (Fig. 1) e na parte anterior do 
córtex cingulado (Fig. 2). 

*
Em conclusão, o nível mais elementar da consci-
ência, que nos torna conhecedores de tudo o que 

constantemente acontece dentro de nós, 
deve-se às imagens cerebrais dos estímulos 
oriundos do nosso corpo, realçados ou não 
pelas emoções. Esse nível primário consti-
tui, segundo Damásio, o Proto-Eu6. A dor 
física não é uma emoção porque não tem 
origem cognitiva, antes é devida a uma in-
flamação ou traumatismo e a sua imagem 
forma-se no córtex somatossensitivo ou tác-
til, mas é também acompanhada de medo 
ou angústia, cujo mapa tem localização 
na ínsula e no córtex cingulado7. Quando 

aqueles sentimentos emocionais são anulados por 
hipnose ou leucotomia, certas dores cruciais tor-
nam-se suportáveis7.

*
O estudo das crianças com hidranencefalia em que 
o córtex cerebral, o tálamo e os núcleos da base 
foram destruídos por um AVC fetal tornou-se um 
instrumento valioso destas investigações6. Os hi-
dranencefálicos têm visão e audição residuais ope-
radas nos colículos superiores (Fig. 2) que contêm 
projecções retinianas e do órgão de Corti, nos quais 
se reproduzem os respectivos mapas sensoriais. 
Antigamente os colículos superiores (ou tubérculos 
quadrigémeos superiores) eram considerados apenas 
parte duma colateral da via óptica que assegurava os 
movimentos conjugados dos olhos e o reflexo à luz 
com constrição da pupila12. Hoje sabe-se que podem 
formar mapas visuais imperfeitos de objectos em 
movimento6. Assim, os hidranencefálicos têm uma 
noção, embora confusa, do que vêem ou ouvem e nas 
camadas profundas dos colículos são informados 
das situações corporais agradáveis ou desagradáveis 
através do NTS e do PBN (Fig. 2). Eles têm assim 
uma vida de relação elementar, facilitada também 
pela preservação dum hipotálamo intacto que asse-
gura reacções vegetativas normais e uma sucessão 
regular dos estados sono-vigília. Assemelham-se à 
criança saudável até aos dois anos de idade em que 
só os núcleos do tronco cerebral e o hipotálamo estão 
mielinizados. A maior parte das imagens cerebrais 
que constroem são do próprio corpo, mas como nos 
colículos também recebem as tais imagens visuais 
e auditivas rudimentares do mundo exterior, neles 
se sobrepõem mapas intero- e exteroceptivos, de 
tal forma que conseguem ter uma Consciência ele-
mentar que leva os hidranencefálicos a reagirem aos 
acontecimentos ambientais, buscando quem as trata 
bem e rejeitando o que lhes desagrada. 

*
Nos indivíduos normais essa integração é natural-
mente muito mais perfeita do que nos hidranen-
cefálicos, em que apenas ocorria nos colículos. Os 
mapas do corpo existentes no tronco cerebral, ín-
sula e cingulado anterior interaccionam através do 
tálamo com os mapas do mundo exterior que ocor-
rem nas áreas sensitivas corticais visuais, auditivas 
e tácteis, de tal forma que a visão do mundo está 
sempre informada acerca da visão do corpo. Esta 
co-informação origina o Eu nuclear (nuclear self) 
que é já a plena Consciência  – ao descobrirmos o 

Espinoza (1632-1677) William James (1842-1910)Descartes (1596-1650)Platão (427-347 a.C.)
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mundo temos sempre a noção de que esse descobri-
mento é feito pela nossa pessoa. O facto ocorre em 
pulsos, quer dizer, o mapa de cada novo facto cogni-
tivo exterior ou recordado acompanha-se sempre de 
um mapa do corpo, e este duplo nível de percepção 
constitui o Eu nuclear. Neste aspecto não devem ser 
esquecidas outras informações corporais tais como 
a proprioceptiva, relativa ao grau de contracção dos 
músculos voluntários captada no córtex táctil, e a 
dos portais sensoriais que rodeiam os órgãos dos 
sentidos (músculos do globo ocular e das pálpebras, 
tímpano, e outros), que nos dão a noção da posição 
do corpo ao vermos e ouvirmos, e projectam para o 
córtex táctil e, no caso dos visuais, também para os 
campos visuais suplementares na área 8 de Brod-
mann (Figs. 1 e 2).

*
O mais interessante é que estes dois conhecimen-
tos, o intero- e o proprioceptivo por um lado e o 
exteroceptivo por outro, podem estar dissociados. 
No automatismo epiléptico o doente atravessa bre-
ves períodos em que se movimenta e agarra certos 
objectos (portanto vê e ouve) mas não responde a 
qualquer pergunta e mostra total desconhecimento 
de quem é e de onde se encontra, carece de proto-Eu. 
Possui conhecimento do ambiente exterior que o 
rodeia, mas ignora totalmente a sua própria existên-
cia6. Na anosognosia de Babinski, após uma vasta 
lesão isquémica do hemisfério cerebral direito in-
cluindo o córtex da ínsula, as áreas parietais 1, 2 e 
3 e os córtices motores e prefrontais, o doente está 
paralisado do lado esquerdo mas nega-o firmemente, 
declarando-se sempre como perfeitamente saudável. 
Perdeu parcialmente o proto-Eu, isto é, está despro-
vido dos mapas da metade esquerda do corpo prova-
velmente graças à destruição da ínsula no hemisfério 
cerebral direito7. 

*
Como referimos, a moderna imagiologia mostrou 
que os dados fornecidos pela nossa memória, tais 
como factos do nosso passado, ou sentimentos de 
emoções não presentes mas recordadas, dão tam-
bém origem a mapas cerebrais. Estes mapas porém 
não são armazenados nos córtices imagéticos mas 
nos tais córtices associativos de Flechsig (Fig. 1) em 
formato disposicional, quer dizer sob a forma de có-
digos ou sinais, não imagens, capazes de reavivar nos 
córtices de projecção as imagens recebidas por eles 
no passado. O enorme conjunto de disposições ar-
quivadas no espaço dos córtices associativos consti-
tui o nosso Eu autobiográfico sempre a trabalhar em 
uníssono com os córtices imagéticos6 e que, conjun-
tamente com o proto-Eu, é capaz de construir pulsos 
de Eu nuclear no domínio da memória, da imagina-
ção ou do raciocínio. Defeitos graves daquela enti-
dade da consciência, o Eu-autobiográfico, ocorrem 

nas amnésias globais temporárias que acompanham 
certas enxaquecas, na amnésia pós-traumática e em 
fases adiantadas da doença de Alzheimer7. Uma área 
de grande actividade no espaço disposicional devido 
a manter conexões múltiplas com todos os centros 
intero e exteroceptivos parece ser o córtex postero-
medial (PMC)6 que pertence à parte medial do lobo 
parietal (Figs. 1 e 2). 

*
Desta muito breve perspectiva da génese da consci-
ência avulta o facto surpreendente de ser a moderna 
biologia a esclarecer o misterioso fenómeno a que a 
filosofia pouca explicação deu durante séculos. A in-
fluência do corpo no psiquismo justificou o título do 
primeiro livro “O Erro de Descartes”, o qual se bem 
tenha descrito a via sensitiva ascendente para justifi-
car a existência das sensações, dissociava totalmente 
os dados que se desenrolam no corpo, incluindo o 
cérebro, do conhecimento ideativo, o Cogito, a alma. 
Pelo contrário, no “Ao Encontro de Espinoza”, Damá-
sio demonstra que este genial filho de judeus por-
tugueses considerava os afectos, que no fundo são 
as emoções e os sentimentos, como essenciais aos 
processos cognitivos. 
A propósito da Consciência é curioso verificar que 
ela é enunciada como uma dramática interrogação 
por Abel Salazar, a que vem responder quase um 
século depois outro notável médico e biólogo portu-
guês, António Damásio. Enquanto o primeiro con-
sagrou a maior parte do seu labor à citologia micros-
cópica e praticamente nunca saiu do país (embora 
nos manuais técnicos americanos ainda apareça a 
descrição do seu método tanoférrico13), o segundo 
fez toda a sua extraordinária carreira nos Estados 
Unidos. São porém duas glórias científicas do nosso 
país que compartilham uma preocupação profunda 
com a noção de Consciência. n
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Ocorre ponderar a diferença entre 
ver e olhar. Ver (do latim videre) traz 
a ideia de apenas se descortinar pela 
vista as imagens, sem sequer se per-
ceber o que elas são, por ser atitude 
passiva e superficial. O olhar (do la-
tim adoculare), tem o sentido de fi-
xar ou cravar os olhos no que se vê, 
a tentar transpor a barreira física e 
eventualmente penetrar no abstrato, 
a entendermos o intrínseco préstimo 
material e, porventura, também cul-
tural, para o observador recompensa 
em saber humano e porventura tam-
bém espiritual. 
Consideremos ser este modo de 
entendimento rigorosamente tam-
bém válido para o que se ouça ou 
leia. Não é certo haver cegos que, a 
despeito de fisicamente nada verem, 
percebem e captam com firmeza o 
que outros lhes contam? Não im-
pressiona vermos cegos caminha-
rem entre obstáculos com sereni-
dade confiante? De igual modo não 
vemos surdos penetrarem-nos com 
os seus olhares e entenderem quem 
somos e o que somos. 
Em verdade, consoante a atenção 
dado ao que vemos, ouvimos e lemos 
mais profundamente penetraremos 
nas ideias e deste modo valorizamos 
também o nosso saber e ser. 
Pode deduzir-se do apontado que o 
entendimento do saber olhar é uma 
aptidão, faculdade natural superior-
mente expressa nos génios, talentos 
da humanidade que podem ser sim-
bolizados nas ideias seguintes: o gé-
nio vê uma tela e, nela penetrando o 
seu olhar, avista, por exemplo, certa 
figuração de águia voando num céu 
de madrugada e logo recobrindo 
com tintas adequadas, cria um be-

líssimo quadro de vida a ser obra de arte; o génio 
olhando o espaço e nele visualizando uma bela 
mulher beijando o seu filho ao colo, irá preenchê-lo 
com o barro a evidenciar uma genial obra de arte; o 
génio, penetrando o seu olhar numa grande pedra 
ou no mármore, e da pedra ou do mármore reti-
rando o que recobre o observado, fará surgir uma 
musa, obra de arte que na sua expressão sente-se 
que está a cantar; o génio a ouvir deliciosos sons 
no espaço, captando as suas notas e registando-as 
em partitura, quando sejam reproduzidas por um 
grupo orfeónico ou uma grande e famosa orquestra 
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DO 
VER AO 
OLHAR 
ARTE E 
MEDICINA  

AURELIANO DA FONSECA
Professor aposentado da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto

Ao que os nossos olhos vejam 
de figurativo prestemos atenção 
ao procurar interpretar o que se 
nos depara e atrai. Tal atitude 
pode exigir serena e profunda re-
flexão, pois consideremos que, 
para o objetivo focado ser bem 
conseguido, devemos, se possí-
vel, estar sós e, se mais pessoas 
connosco estiverem, é desejável 
cada uma respeitar o silêncio de 
cada uma das outras, porque 
qualquer comentário em grupo, 
sem que previamente todos os 
elementos o tenham feito para 
consigo, cuidada e ponderada 
apreciação das ideias, não pos-
sibilitará distinguir nas imagens 
olhadas a essência que nelas se 
oculta. 

Lido no Encontro de Outono da SOPEAM 
(Sociedade Portuguesa dos Escritores e Artistas 
Médicos) em Vila Nova de Gaia, 14/16 de 
Outubro 2011.  



sinfónica farão a delícia celestiais de quem possa ou-
vir; o génio ouve as musas a falar e o que elas dizem 
escreve em verso ou prosa, obras de arte a perdurar 
pelos tempo. O génio tem em si próprio o espírito 
da Natureza ou, de outro modo dizendo, tem nele 
o espírito de Deus! Tais figuras, sem dúvida raras 
e, portanto, em número reduzido na humanidade, 
devemos tê-las, todavia, como símbolos ou modelos 
arquétipos despertadores das capacidades que pos-
suímos, que sempre ultrapassam o que julgamos 
usufruir, a atrair-nos ao seu desenvolvimento no 
dia a dia e, por isso, no mínimo, dando sucessiva 
melhor atenção ao nosso olhar, que deve ser pene-
trante e refletido para o tudo que nos rodeia, lemos 
e ouvimos. O mesmo devemos fazer para nós pró-
prios, embrenhando-nos no conhecimento de nós 
mesmos, pois sabido é pouco e até muito pouco nos 
conhecemos. 
O que se disse pode e deve ser englobado no am-
plo sentido de arte, como afetividade humana de 
compreensão. E sendo que a arte se identifica com o 
belo e o estético, a dar e ser prazer, saibamos encará-
-la como manifestação do bem, perfeição motiva-
dora de contemplação a valorizar a nossa existência 
física, anímica e espiritual. Acerca da arte escreveu 
o nosso Guerra Junqueiro: “A arte é religiosa e pan-
teísta. Sente infinito, sugere infinito. Universaliza 
indivíduos, evapora números, eterniza momentos. 
Chega à unidade, toca na essência. Eucaristia su-
blime, mistério esplêndido e inefável. Deus a cantar 
no som, a brilhar na cor, a desenhar-se nas formas. 
Sim! A arte é divindade, encarnando em música.” 
A despeito das deleitosas realizações do homem 
dispersas pelo mundo, saibamos olhar para os feitos 
da Natureza, plantas e animais que a nosso lado 
estão, sem dúvida obras maravilhosas e perfeitas, de 
extraordinária diversidade com objetivos rigorosa-
-mente definidos desde a mais remota existência da 
Terra. Saibamos olhá-las e entender a razão das suas 
realidades e objetemos para além da beleza que nos 
encanta e onde, aliás, os génios vão buscar as ideias 
para os seus intentos. 
E de todo o fascinante apontado destaca-se em evi-
dência o ser humano, obra de arte prima da Na-
tureza, de certeza a mais admirável, complexa e 
perfeita de excelsa expressividade e susceptível de 
religiosidade! 
Recordo, neste momento, o meu professor de Pato-
logia Cirúrgica, Professor Fernando Magano, que 
em certa ocasião disse: “Algumas vezes ao observar 
o corpo humano físico e psico-espiritual sinto von-
tade de ajoelhar e rezar!” 
A despeito das potencialidades apontadas, o ser 
humano é frágil, vulnerável à eventual modificação 
do tudo que o cerca onde esteja, desde as climáticas 
ao diversificado mundo físico, botânico e zoológico, 

com a marcada evidência da microbiológica nos 
campos da micologia, parasitologia, bacteriologia 
e virologia. E até com outros humanos quando sur-
jam fendas no equilíbrio relacional. 
Em tais consequências, a despeito de porventura 
haver necessidade de adequado agente específico 
para o cortês reequilíbrio, sempre pode ter opor-
tuno papel o médico para tentar discernir os si-
nais e ocasional razão motivadora da desarmonia 
orgânico-social, que pode ser doença, sempre com 
repercussão psicogenética e, porventura, também 
espiritual. 
Olhando e entendendo a ação médica em tal con-
textura ou enquadramento, compreender-se-á a res-
ponsável função do médico a exigir-lhe profundos e 
amplos conhecimentos da funcionalidade normal 
e patológica do ser humano e, paralelamente, das 
suas variabilidades psicológicas, mas sobretudo 
comportamentais, resultantes dos climas ético-
-familiar, social e cultural, no decurso do tempo 
vivido. 
Esta concepção de médico, visível e sentida num 
passado ainda não distante, está a tornar-se rari-
dade, funcionalizada pela vertigem do tecnicismo 
com o qual se pretende resolver todos os problemas 
envolventes da vida humana. 
Não obstante o apontado, sempre haverá médicos 
que, paralelamente com a profissão, têm a sua vida 
clínica como missão e, porventura, até apostolado e 
nela põem o seu saber de dever com a melhor arte. 
Tais médicos, no cuidado do seu desempenho cum-
prem o seu ideal com alma e silenciosamente sem 
sequer falarem de si. 
Recordemos, em homenagem aos verdadeiros mé-
dicos, com destaque para os denominados de fa-
mília de antigamente, figuras na sua época sempre 
presentes em todos os instantes, a saberem ouvir 
e, consequentemente, interpretar as mínimas ma-
nifestações comportamentais, procedimento de 
expressivo significado, valorizado pelo prestígio 
que esses médicos criavam, a entenderem o psí-
quico e anímico dos doentes para, de seguida, com 
a adequada medicação se necessária, o reanimar no 
gosto de existir com esperança e força do querer, 
atitudes que possibilitam afastar a doença e alon-
gar a vida. É indiscutível ser o verdadeiro médico 
aquele que sabe olhar o doente e entendê-lo no seu 
todo essencial, atitude denominada “arte médica”, 
sentido expresso na palavra Medicina, a derivar do 
latim ars medicina, com a ideia de arte de curar. 
Considerando serem as verdades universais intem-
porais, a saírem de dentro de nós quando sabemos 
pensar, é marcante o que Platão, filósofo grego a 
viver entre 427 a 348 a. C. escreveu: «o maior erro 
que os médicos cometem é curar o corpo sem curar 
o espírito». n
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Diana tem seis anos 
e já sabe que, em De-
zembro, o Natal passa 
pela Casa do Médico. 
Enquanto a música 
ecoa na galeria do 
Centro de Cultura e 
Congressos, enquanto 
as animadoras ajudam 

a fazer perceber a coreografia, Diana escolhe uma 
pintura facial. Rapidamente, transforma-se em gata 
e sorri ao mesmo tempo que conta quanto gostou 
da festa. Muito, principalmente do momento de 
magia que, minutos antes, no salão nobre, «pintou» 
de surpresa muitos rostos. A mãe, Renata Neves, 
especialista de medicina geral e familiar, segura a 
prenda que Diana vai levar para casa. A de Diana 
e do pequeno Alexandre, o irmão de quatro anos 
que, mais envergonhado, ouve as perguntas que 

NA CASA DO MÉDICO

UMA 
FESTA DE NATAL 
MUITO COLORIDA

CERCA DE MIL CRIANÇAS PARTICIPARAM NA 

FESTA DE NATAL PROMOVIDA PELA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

DICOS NO PASSADO DIA 10 DE DEZEMBRO. 

REPARTIDAS POR TRÊS SESSÕES, PUDERAM 

ASSISTIR A MOMENTOS DE ILUSIONISMO, 

PARTICIPAR EM ALGUNS PASSOS DE DANÇA 

E REVIVER A MAGIA DA QUADRA NATALÍCIA. 

MAIS UM DIA PARA NÃO ESQUECER. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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vamos fazendo. Diana está 
contente e a mãe também. 
Não é, aliás, a primeira vez 
que participam na festa de 
Natal promovida pela Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM). E pode 
parecer redundante, mas as 
críticas parecem melhorar de 
ano para ano. “Este ano, a festa 
está especialmente virada para 
as crianças. Está muito colorida, há uma grande 
interacção e está a ser bastante divertida”, descreve 
Renata Neves.

Desta vez, sem a tenda gigante montada no ‘court’ 
de ténis da Casa do Médico, a festa de Natal da 
SRNOM realizou-se no Centro de Cultura e Con-
gressos. A decoração e a boa disposição de todos 
os colaboradores manteve-se, tendo-se criado um 
ambiente mais intimista e para o qual as crian-

ças foram chamadas a 
participar em diversos 
momentos da festa. 
Ora com as brinca-
deiras dos palhaços, 
ora com a música e 
dança do grupo «Mo-
mentum Crew» que, 
com alguns passos de 
breakdance, encan-

tou o Gonçalo, de nove 
anos. “Gostava de sa-
ber dançar assim”, con-
fessou-nos, mais tarde. 
Gonçalo e Catarina, de 
11 anos, são irmãos e 
também já habituados 
às festas de Natal da SR-
NOM. O pai, radiologista 
no Hospital de Guimarães, 
não esconde a alegria do 
momento que partilha com 
os filhos, mas também com 
os colegas que (re)encon-

tra. “A SRNOM tem-se pautado por 
iniciativas alegres, dinâmicas e com 
muita garra. É bom ver os amigos 
e é bom sentir o espírito de Natal. 
São estes momentos, de grande ale-
gria, que nos fazem acreditar que 
vamos continuar a encontrar-nos 
por muitos e bons 

anos, por mais longe que 
estejamos”, congratula-se Fernando 
Almeida. 
Dario Brandão, clínico geral e avô, 
partilha da mesma opinião: “Acho 
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maravilhoso este tipo de iniciativas. É uma 
maneira de fazermos a festa para as crianças 
e, por outro lado, uma forma de encontrar-
mos alguns colegas”. Dois dos seus quatro ne-
tos participaram no Natal da SRNOM e ambos 
garantiram ter valido a pena. Martim e Cons-
tança são primos, têm ambos cinco anos, e 

nestes momentos de pausa, de 
entrevista para a revista, 
garantem já ter dançado 
muito.
Mariana é um ano mais 
nova. Aos quatro anos já 
não guarda na memória a 
festa do ano passado, mas 
parece que não vai esquecer 
esta, em especial os 
truques de magia que 
Miguel Ângelo e José 
Lemos protagoniza-
ram. Ou, então, a bor-
boleta que, alegremente, 
exibe na face. Veio com 
o avô, Fernando Cou-
tinho, estomatologista 
reformado do Hospital 

Militar, mas que continua a 
exercer no sector privado. 
“Tenho vindo sempre com 
as minhas cinco netas. Este 
ano, porque as outras estão fora, 
vim apenas com a Mariana”, 
justifica.

MUITA ANIMAÇÃO

O presidente da SRNOM partilha da alegria que se 
sente no Centro de Cultura e Congressos. Interage 
com as crianças e faz pequenas sondagens para per-
ceber se está tudo a correr bem. E correu. “O facto 
de termos transferido a festa para o Centro de Cul-
tura e Congressos permitiu criar diferentes espaços, 
com múltiplas actividades, onde as crianças assu-
mem um papel importante na festa”, congratulou-
-se Miguel Guimarães, acrescentando: “Para além 

da opção ter tido origem na necessidade de reduzir 
os custos, também acreditamos que permitiu me-
lhorar a qualidade deste momento que queremos 
proporcionar aos médicos e aos seus familiares”. 
De facto, diversão não faltou: ilusionistas, dançari-
nos, andarilhos, palhaços, pinturas faciais, o pai na-
tal, os tradicionais balões, o lanche e os presentes… 
Este ano, a SRNOM optou por livros de cariz didác-
tico e científico, fornecidos pela Editora Educação 
Nacional, e cujos títulos se adequaram às diferentes 
faixas etárias: dos dois aos três anos “Boa noite To-
más” e “Miminhos”; para os quatro “Tal como tu!”; 
dos cinco aos seis “O lixo” e “A água”; dos sete aos 
oito anos “O maior e mais perigoso e outros animais 
fabulosos”; dos nove aos dez “Estrelas e Planetas”; e 
dos 11 aos 12 anos “Ambiente para jovens”.
Pela Casa do Médico passaram, este ano, cerca de 
mil crianças, durante as três sessões organizadas 
(10h00, 14h00 e 17h00). Uma vez mais, cerca 
de duas dezenas de crianças do Centro de Aco-
lhimento do Campo Lindo 
tiveram também a oportu-
nidade de viver um Natal 
diferente. Para o ano, a 
festa promete voltar. n
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PRESIDENTE DA SRNOM, MIGUEL GUIMARÃES, 
ALERTA PARA AS ALTERAÇÕES QUE DECORREM 
NO SECTOR DA SAÚDE

UTILIZADOS COMO “BODE EXPIATÓRIO DE 

TODAS AS MUDANÇAS”. O APELO REPETIU-

-SE PELA VOZ DO BASTONÁRIO DA ORDEM 

DOS MÉDICOS QUE PEDIU, TAMBÉM, “O 

JULGAMENTO DOS GOVERNOS DA ÚLTIMA 

DÉCADA”. PREOCUPAÇÕES PARTILHADAS 

COM OS CERCA DE 500 JOVENS QUE, ESTE 

ANO, CONCLUÍRAM O CURSO DE MEDI-

CINA NA REGIÃO NORTE.

18 NOTÍCIAS

A CERIMÓNIA DO JURAMENTO DE HIPÓ-

CRATES FOI O MOMENTO ESCOLHIDO 

PARA ALERTAR OS MÉDICOS DE QUE É 

PRECISO UNIÃO, “SEM PRECONCEITOS E 

SEM MEDOS”. MIGUEL GUIMARÃES, PRE-

SIDENTE DA SRNOM, REFLECTIU SOBRE O 

MOMENTO CRÍTICO QUE VIVE O SECTOR 

DA SAÚDE E  EXORTOU OS MÉDICOS A UNI-

REM ESFORÇOS E A CONCERTAREM ESTRA-

TÉGIAS, ATÉ PORQUE PODEM ESTAR A SER Texto Patrícia Gonçalves  Vitor Silva
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Algumas das medidas que estão a ser implementa-
das no sector da saúde constituem uma “afronta aos 
direitos dos doentes e à dignidade do exercício da 
profissão médica”. O alerta partiu do presidente da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), Miguel Guimarães, durante a cerimónia 

do Juramento de 
Hipócrates, que de-
correu a 18 de De-
zembro, na Casa da 
Música, no Porto. 
Numa altura em 
que “a relação de 
confiança médico-
-doente pode estar 
a ser violada”, o di-
rigente teme que “se 
pretenda envolver 
os médicos como 
bode expiatório de 
todas as mudanças”. 
“A situação é grave e 
merece a atenção de 
todos os médicos na 
defesa da saúde dos 
doentes”, avisou. 

Perante uma plateia com cerca de 1200 pessoas, 
entre as quais 500 jovens licenciados em medicina, 
e vários representantes de entidades ligadas à área 
da saúde (faculdades, hospitais e sindicatos, entre 
outros), Miguel Guimarães mostrou-se preocupado 
com algumas das medidas e propostas do Governo 
para o sector, entre as quais a redução em 50 por 
cento do valor das horas extraordinárias, a possi-
bilidade dos médicos com contrato individual de 
trabalho perderem até 50 por cento do seu orde-
nado, a proposta de lei sobre a obrigatoriedade da 
prescrição por DCI em ambulatório e o valor das 
taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). Assim, e perante o cenário actual, Miguel 
Guimarães acredita que uma condição fundamen-
tal para a reforma do sistema passa pela publicação 
de uma lei do acto médico, citando o ponto 3 do 
artigo 9.º do regime das carreiras, no qual se foca 
a necessidade de existir uma liderança médica nas 
equipas de saúde. “Não posso deixar de relevar a 
importância fundamental de insistir na publicação 
de uma lei do acto médico, que respeite o perfil do 
médico e a formulação da União Europeia dos 
Médicos Especialistas”, enfatizou. 
Face ao elevado número de diplomas legislati-
vos publicados nos últimos 12 meses e as me-
didas programadas no Orçamento de Estado 
para 2012, o presidente da SRNOM disse 
não acreditar “que seja possível manter 
um SNS em que a equidade do acesso, 

os custos dos cuidados prestados e a qualidade da 
medicina constituam um triângulo central, social-
mente justo e equilibrado”. Neste contexto, Miguel 
Guimarães reforçou a necessidade da Ordem dos 
Médicos e de todas as organizações médicas unirem 
“esforços e concertar estratégias”. “Penso que é o 
momento de nos reunirmos em torno dos médicos e 
da qualidade da Medicina. E da sua defesa, sem pre-
conceitos ou ‘medos’. Este é um momento crucial 
para a saúde em Portugal”.

“A 
SITUAÇÃO 
É GRAVE E 
MERECE A 
ATENÇÃO DE 
TODOS OS 
MÉDICOS”
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“GOVERNOS DEVEM SER 
JULGADOS”

As críticas à forma como as políticas de saúde e do 
país estão a ser implementadas repetiram-se na voz 
do bastonário da Ordem dos Médicos. José Ma-
nuel Silva foi cáustico na forma como criticou os 
dirigentes políticos, a quem acusou de conduzir o 
país “à bancarrota”. “Sobretudo na última década, 
fomos conduzidos à desgraça por um conjunto de 
maus políticos que permitiu que Portugal fosse 
delapidado pela fraude, corrupção, pelas decisões 
despesistas e contra critérios técnicos”, acusou. Por 

isso, um dos caminhos 
para resolver a crise é, na 
opinião do bastonário, 
“ julgar os Governos da 
última década, para con-
denar os corruptos e ilibar 
os justos. Mas, sobretudo, 
para transmitir a mensa-
gem da responsabilidade 
e responsabilização. Não 
é tolerável que alguém 
conduza o país à bancar-
rota e não seja, no mí-
nimo, julgado por crime 
económico”. 

José Manuel Silva reiterou a sua oposição ao au-
mento das taxas moderadoras, porque o que está 
em causa “não é verdadeiramente a sustentabilidade 
do SNS, mas a sustentabilidade de Portugal” e, por 
isso, existem múltiplas formas de “ajudar a reequi-
librar financeiramente o país”. Entre elas, apontou, 
distribuir proporcionalmente a carga fiscal: “Não é 
admissível aumentar os impostos sempre aos mes-
mos. É necessário que a economia paralela pague 
imposto. Só isso seria suficiente para equilibrar o 
Orçamento de Estado. Se o ministro das Finanças 
não sabe fazê-lo, que dê lugar a quem saiba, porque 
não é difícil taxar a economia paralela”. Por outro 
lado, acrescentou durante o seu discurso, é preciso 
estimular a economia. “Sem economia nunca conse-
guiríamos pagar os nossos compromissos. Dou um 

exemplo. O absurdo do au-
mento do IVA da restaura-
ção de 13 para 23 por cento 
vai afugentar pessoas dos 
restaurantes, vai aumentar 
falências, vai aumentar o 
desemprego, vai estimular 
a fuga de impostos. É uma 
decisão completamente es-
túpida”, avaliou.
No final, e apesar do cená-
rio negativo que Portugal 
e a saúde enfrentam, José 
Manuel Silva pediu aos jo-
vens formados em medicina que “nunca esqueçam 
a ética médica”, respeitando os princípios de Hipó-
crates”. “Trabalhem muito, sejam bons médicos. 
Sejam humanos e assumam-se como provedores 
dos doentes. Lutem pela qualidade do SNS e pelos 
vossos direitos como médicos. Não se deixem en-
ganar por maus políticos. Sejam cidadãos de corpo 
inteiro e muito exigentes”, aconselhou.

IR PARA FORA JÁ É 
UMA HIPÓTESE REAL
NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O EXCESSO DE 

MÉDICOS JÁ SE FAZ SENTIR. OS JOVENS FOR-

MADOS EM MEDICINA DESTE ANO COME-

ÇAM A PENSAR EM ALTERNATIVAS E TODOS 

OS QUE FORAM OUVIDOS PELA NORTEMÉ-

DICO JÁ PONDERARAM A HIPÓTESE DE SAIR 

PARA O ESTRANGEIRO. A ORDEM DOS MÉ-

DICOS LAMENTA E CONDENA QUE O PAÍS 

ESTEJA A DESVALORIZAR QUADROS ALTA-

MENTE ESPECIALIZADOS E A BENEFICIAR A 

ECONOMIA DE OUTROS PAÍSES. 
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O assunto não é novo 
e há já algum tempo 
que o presidente da 
SRNOM tem vindo 
a alertar para o pro-
blema. Mas ninguém 
tem dúvidas de que é 
actual. Na cerimónia 
do Juramento de Hipó-
crates, Miguel Guima-
rães voltou a referi-lo e 
a alertar que “não vai 
ser possível continuar 
a garantir que todos os 
médicos que saem das 

escolas médicas sejam colocados no internato da 
especialidade, tendo em conta a realidade das ido-
neidades e capacidades formativas dos vários servi-
ços das unidades nacionais”. O elevado número de 
alunos nas várias faculdades de medicina e escolas 
médicas, a forma como se tem acesso ao curso de 
medicina, os variados critérios de selecção, a pre-
paração de base dos candidatos aos novos cursos, 
a importação de métodos de ensino questionáveis, 
a ausência nos novos cursos de um corpo docente 
que constitua uma massa crítica permanente são 
indicadores preocupantes, que poderão conduzir à 
formação de médicos que não cumpram os requi-
sitos de qualidade que a Ordem dos Médicos tem o 
dever e a obrigação de exigir”, advertiu.

O protesto contra a exportação de médicos saiu, 
depois, pela voz do bastonário, considerando “ina-
creditável” que o país não tenha uma política de re-
cursos humanos adequada às necessidades. “Num 
país completamente falido e com as universidades 
em asfixia financeira, ainda se criou, em Aveiro, 
com três cursos de medicina a 50 quilómetros, o 
nono curso de medicina em Portugal. Em Aveiro, 
Portugal vai dar gratuitamente um segundo curso a 
jovens licenciados, curso esse que apenas represen-
tará mais uma solução de emigração”, condenou. 
Lembrando que a Ordem tem vindo a defender o 
encerramento do curso de Aveiro – distribuindo os 
seus alunos pelas restantes faculdades de medicina 
–, José Manuel Silva exortou os governantes a “ade-
quar o numerus clausus em medicina às necessi-
dades do país”. Até porque, argumentou, “médicos 
a menos criam dificuldades de acesso e médicos a 
mais diminuem a qualidade dos cuidados de saúde 
e mercantilizam os doentes”. Mais, “exportar mé-
dicos, técnicos de formação caríssima e altamente 
especializada, é empobrecer Portugal e beneficiar as 
economias dos outros países”.
Perante a plateia de jovens médicos, o bastonário 
antecipou as dificuldades que podem vir a ser sen-
tidas no concurso para a especialidade: “É possível 
que alguns de vós não consigam vagas de especiali-
dade. Estamos no limite da qualidade e quantidade 
formativa”.



JOVENS MÉDICOS 
SENSIBILIZADOS

As palavras dos dirigentes da Ordem dos Médicos 
não foram uma surpresa para os jovens que presta-
vam juramento. A maior parte reconhece que este 
é um problema que começou a ser abordado mal 
entraram no primeiro ano do curso de medicina. 
“É uma preocupação da qual já ouvimos falar há 
algum tempo. Praticamente, desde que entrámos 
na faculdade, mas não estávamos à espera que fosse 
tão rápido e que nos afectasse a nós”, confessa Ana 
Rita Linhas, recém-formada pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto (FMUP). Agora 

A Casa da Música foi, pela primeira vez, o 
local escolhido pela SRNOM para a cerimónia 
do Juramento de Hipócrates, que até o ano 
passado se realizou na Casa do Médico. A op-
ção justifica-se pelo número de jovens licen-
ciados, que todos os anos vai aumentando. 
“Esta noite [18 de Dezembro] temos cerca 
de 1200 pessoas presentes no Juramento de 
Hipócrates. Não tínhamos condições para 
toda a gente na sede da SRNOM e, por isso, 

optámos, este ano, por transferir a 
cerimónia para a Casa da Música. É 
um lugar nobre e emblemático da 
cidade do Porto e que muito digni-
fica este evento”, explicou Miguel 
Guimarães. A cerimónia, que de-
correu na sala Suggia, contou com 
um pequeno concerto, protago-
nizado pela Orquestra Barroca 
Casa da Música, com direcção 
musical de Andrew Parrott, com 

o maestro titular, Laurence Cummings, e a 
interpretação de temas de Johann Sebastian 
Bach. A Orquestra Barroca Casa da Música 
formou-se em 2003, com a finalidade de in-
terpretar a música barroca numa perspectiva 
historicamente informada. Os seus concertos 
têm recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. 
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CASA 
DA MÚSICA 
RECEBEU 
JURAMENTO DE 
HIPÓCRATES 



que a escolha da especialidade se aproxima, não 
existem dúvidas de que vai ser preciso lutar por 
um lugar. 
Inês Coutinho tem 24 anos e é uma das recém-
-formadas pelo Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS). O curso de medicina sempre 
foi um sonho e apesar do longo percurso e do ele-
vado grau de exigência, foi gratificante ter chegado 
ao dia do Juramento de Hipócrates. O futuro vai 
ser exigente e trabalhoso, reconhece, mas com von-
tade “de lutar contra a má situação económica do 
país e fazer prevalecer os direitos da profissão”. O 
problema do desemprego médico, refere, é uma 
realidade que está muito próxima: “Sabemos que, se 

calhar, nem todos vamos ter vagas de especialidade, 
como seria expectável anteriormente, e, por isso, 
é normal que muitos de nós, inclusivamente eu, já 
tenham ponderado a hipótese de procurar emprego 
noutros países, com condições de trabalho mais 
favoráveis do que as existentes em Portugal”.
Jorge Ferreira, licenciado pela FMUP, também con-
corda que o futuro “não é risonho”. “Já pensei em 
tudo. Só espero que Portugal não acabe como a 
Grécia, como o nosso bastonário sugeriu”, diz. Por 
enquanto, Jorge Ferreira prefere ir pensando passo 
a passo. Mas, “se em Novembro as coisas estive-
rem piores”, não descarta a hipótese de ir “fazer a 
especialidade para o estrangeiro, nomeadamente 
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Mas não é apenas a hipótese de mudar de país que 
está nas mentes dos jovens licenciados. Face ao 
aumento do número de médicos, muitos já come-
çam a fazer contas às oportunidades de emprego 
e a fazer dessa perspectiva a razão de escolherem 
a especialidade. De parte podem ficar as paixões. 
“Gosto muito da área de ginecologia/obstetrícia. 
Mas é verdade que não vale a pena querermos uma 
especialidade fantástica se isso implicar menores 
condições de emprego. Existem muitas variáveis 
que, actualmente, têm de ser ponderadas na hora 
de escolher a especialidade”, assume Inês Coutinho. 
Ana Rita Linhas acrescenta: “Já este ano, notou-se 
muita diferença nas escolhas. As pessoas já foram 
orientadas para o que pode ser melhor no futuro 

na Europa. Gostava de fazer a minha formação em 
Portugal, no entanto, há países como Inglaterra que 
estão a contratar médicos portugueses, porque con-
sideram que temos uma excelente formação”. Ana 
Rita Linhas, também da FMUP, partilha da mesma 
opinião. Mas, por enquanto, quer acreditar que será 
possível cumprir o sonho ainda em Portugal.
Menos pessimista, Ricardo Duque, licenciado pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
não acredita que o futuro seja tão negro e até com-
preende a necessidade do mercado fazer a sua pró-
pria selecção, face ao número excessivo de médicos. 
“É um pouco o que acontece nas outras profissões 
e, pessoalmente, é uma situação que não me traz 
grandes preocupações”.
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e algumas especialidades, que eram 
as primeiras a ser escolhidas, ficaram 
para segundo plano”.
Jorge Ferreira também não tem dú-
vidas de que as paixões podem não 
ser correspondidas. “A escolha da es-

pecialidade, hoje em dia, está condicionada pelo 
número de vagas, pelo tipo de vencimento e pela 
qualidade de vida. Este ano, muitos colegas opta-
ram por escolher hospitais mais do Interior do país, 

porque no Litoral, após o internato, já não existem 
tantas ofertas de contrato de trabalho”. Se pudesse 
escolher? “Gostava muito de medicina interna, mas 
não sei se ainda vou mudar de opinião. A verdade 
é que parece-me que uma das apostas ao nível da 
saúde passa pela existência de bons internistas”, 
observa. n
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O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL 

DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (CR-

NOM), MIGUEL GUIMARÃES, PARTICIPOU 

NO FÓRUM DAS VIII’S JORNADAS DO JOVEM 

MÉDICO (JOMED) SUBORDINADO AO TEMA 

DA POLÍTICA DO MEDICAMENTO. NA SUA 

INTERVENÇÃO, O DIRIGENTE TECEU DURAS 

CRÍTICAS A UMA NOTÍCIA VEICULADA PELO 

SEMANÁRIO EXPRESSO SEGUNDO A QUAL A 

ORDEM DOS MÉDICOS ESTARIA DISPOSTA A 

BOICOTAR A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMEN-

TOS GENÉRICOS COMO MEDIDA DE PRO-

TESTO FACE À APROVAÇÃO DA OBRIGATO-

RIEDADE DA PRESCRIÇÃO POR DCI. 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

FÓRUM SOBRE O 
MEDICAMENTO NA 
VIII EDIÇÃO DAS 
JOMED

“É FALSO 
DIZER QUE A 
ORDEM QUER 
BOICOTAR OS 
GENÉRICOS”

“Isto é falso. A Ordem sempre defendeu a prescri-
ção de genéricos e até foi para além disso nas suas 
propostas, incentivando a prescrição dos medica-
mentos genéricos mais baratos dentro daqueles que 
merecem confiança aos médicos. O que não con-
cordamos é que os genéricos sejam substituídos nas 
farmácias”. Foi desta forma que Miguel Guimarães 
iniciou a intervenção nas VIII’as JoMed, desmen-
tindo a manchete do Expresso de 5 de Novembro, 
em que os médicos eram acusados de estarem a 
boicotar a prescrição de genéricos. 
 

CONFLITO DE INTERESSES
O responsável pela SRNOM acrescentou à plateia 
de estudantes de Medicina que a nova lei determina 
que “em vez de serem os médicos, conhecedores do 
doente, a decidirem qual é a prescrição, serão os far-
macêuticos, cujo negócio é vender medicamentos, 
quem vai decidir sobre aquilo que o doente deve 
tomar”. Miguel Guimarães caracterizou esta opção 
legislativa como “um grave conflito de interesses, 
que só os deputados não são capazes de ver”. 
Voltando à notícia do Expresso, o presidente do CR-
NOM comentou as declarações do secretário de Es-
tado Adjunto e da Saúde, Leal da Costa, recordando 
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tratar-se da mesma pessoa que “aconselhou há al-
guns meses [em Fevereiro de 2011] o Presidente 
da República a vetar a prescrição por DCI”. “Na 
entrevista, o senhor secretário de Estado diz que o 
governo vai controlar a troca de medicamentos nas 
farmácias com inspecções e auditorias. Ou seja, o 
que o Dr. Leal da Costa diz é que não vai ser feito ri-
gorosamente nada, porque como se sabe é isso que 
significa fazer auditorias em Portugal”, acrescentou. 
Miguel Guimarães criticou ainda a forma como 
Fernando Leal da Costa se referiu à indústria far-
macêutica nacional: “diz ele que a indústria portu-
guesa se vai adaptar e vai conquistar novas molécu-
las. Ele tem obrigação de se saber que em Portugal 
até agora apenas uma única molécula foi desenvol-
vida e esteve em investigação durante muitos anos. 
É grave que um representante do Governo diga isto 
na comunicação social”, observou o dirigente.

QUESTÃO 
DE COMPETÊNCIA

Miguel Guimarães desmistificou a ideia de que a 
Ordem dos Médicos tem interesses ocultos na rejei-
ção da DCI e considerou que a defesa da prescrição 

“é uma questão de competência e não de corpora-
tivismo”. “O que nos preocupa é que a saúde dos 
doentes pode estar em risco. A prescrição é um acto 
médico por excelência e este é o primeiro passo 
para a sua desregulação”, acrescentou. 
O presidente do CRNOM ouviu também as várias 
questões dos jovens médicos presentes no evento, 
uma das quais relacionada com a atribuição de res-
ponsabilidades em caso de troca de medicamentos 
nas farmácias. Miguel Guimarães considerou tratar-
-se de “um problema sério”, por entender que “o 
médico não vai fugir às suas responsabilidades”. 
Contudo, precisou, “a Ordem vai fazer tudo para 
que a responsabilidade seja acometida a quem fizer 
a troca”. 
A discussão manteve-se centrada na proposta do 
governo para a prescrição por DCI e um dos ele-
mentos da mesa, Mário Madeira, director de pro-
dução da Ratiopharm, sublinhou que as regras de 
aprovação dos genéricos em Portugal são as mesmas 
de todo o espaço europeu, pelo que não há motivos 
para suspeitar da sua qualidade. “As empresas de 
genéricos cumprem todas as regras e todas as leis 
definidas internacionalmente e a utilização dos seus 
medicamentos desmente qualquer tipo de dúvidas 
que ainda possam subsistir”, assegurou. n
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A renovação geracional nos cuidados de saúde 
primários e a necessidade crescente de médicos 
de família pode constituir uma oportunidade de 
regresso para os estudantes portugueses que fre-
quentam cursos de Medicina no estrangeiro. Esta 
foi a ideia deixada pelo presidente da Administra-
ção Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), Cas-
tanheira Nunes, na intervenção proferida no III 
Encontro Nacional de Estudantes de Medicina no 
Estrangeiro. 
O dirigente recordou os dados que apontavam, em 
2007, para a existência de 45% de médicos no Ser-
viço Nacional de Saúde com mais de 50 anos de 
idade, salientado que este envelhecimento da classe 
“incide particularmente nos cuidados de saúde pri-
mários”. Neste sector, no entanto, “regista-se uma 
forte tendência de renovação geracional com o iní-
cio de actividade de jovens clínicos”, o que pode 
contribuir para a “inversão do hospitalocentrismo”, 
que o Ministério da Saúde pretende concretizar, 
acrescentou Castanheira Nunes. “Isso justifica que 

III ENCONTRO NACIONAL DE 
ESTUDANTES DE MEDICINA NO 
ESTRANGEIRO  

MGF PODE VIR A SER PORTA DE 
ENTRADA PARA ESTUDANTES 
NO ESTRANGEIRO  

O III ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES 

DE MEDICINA NO ESTRANGEIRO JUNTOU NA 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS CENTENAS DE JOVENS POR-

TUGUESES QUE PROCURAM CONCRETIZAR 

A SUA VOCAÇÃO NOUTRAS GEOGRAFIAS. 

O APELO AO REGRESSO QUE MUITOS AINDA 

SENTEM FOI INCENTIVADO PELO PRESIDENTE 

DA ARS-NORTE, AO LEMBRAR A CARÊNCIA 

DE PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE 

MEDICINA GERAL E FAMILIAR (MGF). POR 

SUA VEZ, ANDRÉ LUÍS, MEMBRO DO CON-

SELHO REGIONAL DO NORTE, ALERTOU OS 

ESTUDANTES PARA A PRECARIZAÇÃO DA 

CARREIRA MÉDICA.  

Texto Nelson Soares  Vitor Silva
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quando estimamos os profissionais necessários em 
Medicina Geral e Familiar, entre 2007 e 2020, sai-
bamos que vamos precisar de 6444 especialistas”, 
concluiu o responsável pela ARS-Norte. 

«NÃO ACEITAMOS
O PLANO B»
Na abertura do evento, o presidente da Associação 
Nacional de Estudantes de Medicina no Estrangeiro 
(ANEME) apelou à união dos associados na fase 
final da formação e comprometeu-se a elaborar um 
documento “onde fiquem explícitas as condições de 
acesso às diferentes especialidades médicas e cirúr-
gicas”, em Portugal e nos países onde os estudantes 
estão colocados. 
Tiago Costa Pereira considerou que os estudan-
tes de medicina portugueses no estrangeiro são a 
prova de que “a juventude não é instalada”, tal como 
postulou Adelino Amaro da Costa. “Estamos aqui 
porque ao depararmo-nos com algo que não correu 

bem, não cruzamos os braços e não 
aceitamos o plano B. No mundo 
globalizado em que vivemos, esse 
facto tornar-se-á determinante no 
nosso desenvolvimento enquanto 
seres humanos e profissionais”, 
concluiu o dirigente. 

RISCOS DO 
DESEMPREGO 
MÉDICO 

Em representação do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, André Luís manifestou to-
tal abertura ao regresso dos estudantes de Medicina 
no estrangeiro mas deixou vários alertas relativa-
mente à precariedade crescente da profissão. O diri-
gente lembrou que as capacidades formativas já não 
são suficientes para o número de candidatos, pelo 
que “os colegas que não têm capacidade para entrar 
na especialidade e porque não são autónomos, vão 
ficar desempregados”.
Para o membro do Conselho Regional, a possibi-
lidade de haver médicos a mais, com autonomia e 
sem emprego, pode gerar efeitos perniciosos: “Por 
um lado há formação de colegas que não é apro-
veitada e, por outro, podem surgir os mesmos pro-
blemas que surgiram nos médicos dentistas e nos 
enfermeiros. Tenho medo que na saúde a massifi-
cação conduza a piores cuidados, porque os profis-
sionais vão procurar uma desculpa para manter o 
emprego”. n
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Fernando Leal da Costa deixou clara a prioridade 
do Governo em matéria de saúde: tornar o sistema 
mais eficiente, consumindo menos recursos. “Nós 
médicos sabemos que ainda há muito por fazer, 
para manter ou até melhorar o nível de qualidade 
de prestação do SNS, que já é excelente”, observou. 
As medidas já adoptadas na política do medica-
mento, com poupança anunciada de 163 milhões 
de euros, e o corte de salários que ascenderá aos 

CONFERÊNCIA APEGSAÚDE / SRNOM 
[+ QUALIDADE  =  – RECURSOS]

EQUIPARAR OS GASTOS EM SAÚDE EM POR-

TUGAL A PAÍSES COM A MESMA DIMENSÃO 

FINANCEIRA E MANTER UM SNS SUSTEN-

TÁVEL, APOIADO EM CUIDADOS DE QUA-

LIDADE E QUE NÃO SE PREOCUPE APENAS 

“COM O PRIMEIRO DA FILA”. ESTAS FORAM 

ALGUMAS DAS IDEIAS CENTRAIS DEIXADAS 

PELO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E 

DA SAÚDE, FERNANDO LEAL DA COSTA, NA 

CONFERÊNCIA “+ QUALIDADE = – RECUR-

SOS” ORGANIZADA PELA APEGSAÚDE E PELA 

SRNOM E QUE CONTOU COM A PRESENÇA 

DE VÁRIOS ESPECIALISTAS. 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

200 milhões de euros, foram alguns dos exemplos 
citados por Leal da Costa, a que acrescem outras 
intervenções no combate à fraude, nos dispositivos 
médicos, na poupança energética e na melhor utili-
zação de recursos humanos. “Dentro deste elevado 
desempenho, temos de nos aproximar dos gastos de 
saúde em países com dimensão financeira idêntica à 
nossa. Entendemos claramente que a qualidade está 
no centro da equação”, fundamentou. 
O executivo, segundo Leal da Costa, está focado em 
manter um SNS “sustentável ao longo do tempo” 
e que “não entre em falência”. Isso implica, na sua 
perspectiva, uma atitude”corajosa”: “quando as pes-
soas pedem um hospital aqui e outro ali, temos de 
ter presente que todo o investimento em saúde re-
presenta impostos. Neste momento não temos con-
dições para cobrar mais impostos aos portugueses”. 
Leal da Costa advertiu, no entanto, que as necessi-
dades das populações têm de ser atendidas e isso 
significa “garantir os recursos suficientes” aos uten-
tes. “Não podemos ter um sistema de saúde que es-
teja estruturado para responder ao primeiro da fila 
e ignore todos os outros”, observou a esse propósito. 
 

PRIMAZIA AO BENCHMARKING
João Queiroz e Melo, director do Instituto de Ciên-
cias da Saúde da Universidade Católica do Porto, 
foi o primeiro membro do painel a tomar a palavra, 

QUALIDADE NO CENTRO 
DE UMA EQUAÇÃO DE 
POUPANÇA 
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alertando para a neces-
sidade de se obterem e 
compararem indicado-
res quantitativos. “Te-
mos de dar primazia 
aos resultados. Quando 
se fala em benchma-
rking é dar primazia 
aos resultados, saber 
aquilo que andamos a 
fazer e enquanto isto 
não for feito não po-
demos actuar sobre os 
pilares da organização 
de saúde”, observou. 
Queiroz e Melo exem-
plificou com a urgência 
de novos critérios que 
se afastem da mortali-
dade e se aproximem da 
morbilidade. “Usamos 
um sistema de codifi-
cação, o GDH 21, pro-
fundamente obsoleto. 
A Espanha já vai no 
GDH 25 e internacio-
nalmente estão no 27. 
Se não actualizarmos 
as codificações teremos 
grandes dificuldades”, 
considerou.
Mário Lopes, presi-

dente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 
questionou o secretário de Estado sobre a articula-
ção entre os registos de informação e as sociedades 
científicas e exortou os médicos a utilizarem siste-
mas como a prescrição electrónica uma vez que sem 
eles “não há controlo de qualidade possível”. 
Eurico Castro Alves, membro do conselho directivo 

da Entidade Reguladora da Saúde, 
e outro dos intervenientes no debate, 
insistiu na utilidade do benchmarking 
e deixou um desafio a Leal da Costa: 
“dar cumprimento ao memorando da 
troika e criar um sistema nacional de 
avaliação da saúde”. A intervenção se-
guinte, de Álvaro Beleza, centrou-se nas 
auditorias clínicas e no trabalho que o 
médico está a desenvolver como res-
ponsável pelo Conselho de Auditorias 
e Qualidade da Ordem dos Médicos 
(OM). “A OM está a iniciar uma activi-
dade que já devia ter há muito tempo”, 
comentou Álvaro Beleza, que anunciou 
o início das avaliações hospitalares para 
2 de Janeiro de 2012. 

Leal da Costa concordou com algumas das observa-
ções feitas pelos intervenientes e revelou a intenção 
de centralizar toda a informação estatística na Di-
recção Geral de Saúde. “Exortarei os responsáveis 
a contactar as sociedades científicas”, acrescentou 
em resposta ao desafio de Mário Lopes. O secretário 
de Estado reconheceu que a gestão de informação 
é prioritária para responder a muitos problemas e, 
sobretudo para responder a um em concreto: “te-
mos um excesso de softwares que estão a ser usados 
no SNS e que não comunicam uns com os outros. 
Contamos com a ajuda de empresas especializadas 
para avançar com o projecto da desmaterialização 
da receita”.

PRESIDENTE DO CRNOM 
QUESTIONA LEAL DA COSTA
“CORTES NÃO PÕEM EM CAUSA O ACESSO 
DOS DOENTES À SAÚDE?”

A terminar o debate, o presidente do CRNOM ques-
tionou directamente Leal da Costa sobre a possibi-
lidade dos cortes orçamentais estarem a diminuir 
o acesso dos doentes à saúde, o que motivou um 
forte aplauso da assistência. “Será que factores de 
qualidade como o tempo de espera para cirurgias, 
ou para consultas externas, não serão alterados?” 
insistiu Miguel Guimarães, lembrando que “se fo-
rem tratados menos doentes, gastamos menos di-
nheiro”, mas estar-se-á a colocar em causa “o acesso 
à saúde para todos”. O secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde respondeu, a propósito das listas de 
espera para cirurgia, que a verba atribuída pelo Or-
çamento de Estado para 2012 para o SIGIC (Sistema 
Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia) “é 
exactamente a mesma de 2011” e concluiu dizendo 
que “apesar de estar a ser criada a ideia de que o 
SNS está a ser desmantelado, o que o Governo está a 
fazer é usar racionalidade e bom senso”. n

MIGUEL GUIMARÃES CRITICA 
VERSÕES DIFERENTES SOBRE 
O NÚMERO DE MÉDICOS

As afirmações do 
ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, de 
que existem mil mé-
dicos especialistas a 

mais dos hospitais portugueses, não passaram 
despercebidas no debate promovido pela APE-
GSAÚDE e pela SRNOM. Miguel Guimarães, 
presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, denunciou a “falta de ri-
gor que existe no poder político” e que conduz 
a afirmações contraditórias: “uns dizem que há 
falta de médicos, contratam médios extraco-
munitários e permitem um número exagerado 
de escolas médicas e alunos de Medicina”, 
enquanto outros “dizem que há médicos em 
excesso no SNS”. 

Para o dirigente “este alegado número exces-
sivo de médicos, não tem em conta aquilo que 
é uma parte importante do dia-a-dia dos mé-
dicos” e que se destina à formação, aos inter-
natos, à investigação clínica, às reuniões de 
serviço, em suma “à importância que a massa 
crítica tem no sistema”. Para Miguel Guimarães 
esta é a avaliação que tem de ser feita e não 
apenas “ter em conta o número de consultas 
e cirurgias”.

“Há falta de 
rigor no poder 
político”
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Texto Nelson Soares  Vitor Silva

nunca entendeu “a limitação de recursos como algo 
que signifique tratar menos doentes”. 
O responsável mostrou-se convicto de que ainda 
há margem para cortar no SNS e que muitos trata-
mentos efectuados pelos hospitais são redundantes. 
“Tenho a convicção que gastamos excessivamente e 
que a margem de desperdício é ainda muito grande. 
Muitas intervenções terapêuticas que fazemos têm 
resultados despiciendos. Quer ao nível da saúde 
pública, quer ao nível da saúde individual, não ofe-
recem grandes resultados”, assegurou. 
 

INSUSTENTABILIDADE 
A PRAZO

O administrador lamentou a incapacidade ao nível 
da gestão de recursos humanos para distinguir “as 
pessoas que cumprem” das que “estão a parasitar o 
sistema”, defendeu a criação de equipas dedicadas 

APEGSAÚDE - REUNIÃO COM CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO 
HOSPITALAR SÃO JOÃO

«A MARGEM  DE 
DESPERDÍCIO É MUITO 
GRANDE»

ANTÓNIO FERREIRA, PRESIDENTE DO CONSE-

LHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO HOS-

PITALAR SÃO JOÃO (CHSJ), DEIXOU A GARAN-

TIA DE QUE HÁ MARGEM PARA CORTAR NOS 

HOSPITAIS E QUE É PRECISO REFLECTIR SOBRE 

A PERTINÊNCIA DE MUITOS TRATAMENTOS 

E SOBRE O CONSUMO “INSUSTENTÁVEL” DE 

MEDICAMENTOS. O ADMINISTRADOR ESTEVE 

EM CONVERSA ABERTA NA AULA MAGNA DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DO PORTO COM DEZENAS DE MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DO SECTOR, NUM EVENTO 

PROMOVIDO PELA APEGSAÚDE. 

Questionado pelo presidente da direcção da APEG-
SAÚDE, Carlos Tomás, sobre qual o impacto que os 
cortes para o sector da saúde teriam na actividade 
clínica no CHSJ, António Ferreira iniciou a con-
versa referindo que a administração a que preside 



Relativamente à pró-
xima reforma hospi-
talar, António Ferreira 
defendeu uma maior 
responsabilização das 
chefias intermédias e 
a existência de um sis-
tema de benchmarking 
efectivo entre hospitais 
públicos e entre hospi-
tais públicos e privados. 
Numa forte crítica en-
dereçada à tutela, o ad-
ministrador preconizou 
a extinção do “antro de 
má gestão da política de 
saúde que são os subsis-

temas de saúde”. “Vivemos num país que tem um 
SNS ao qual foram retirados milhões de euros de 
financiamento mas que não se exime de gastar mais 
de mil milhões euros por ano para financiar um 
subsistema como a ADSE”, lamentou. 
O Conselho de Administração do CHSJ pronun-
ciou-se no final da sessão sobre a dívida crescente 
a fornecedores, que no caso do Hospital São João 
se situa nos 140 milhões de euros. João Ribeiro, 
administrador executivo, justificou o valor com “o 
atraso sistemático nos valores cabimentados pelos 
contratos-programa com o Governo” e considerou 
estar “esgotada a margem de negociação com os 
fornecedores”. n
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para as urgências e a necessidade de se adequarem 
à “flutuação do trabalho”. “Não fez nenhum sentido 
termos o internamento de Valongo aberto no Natal, 
quando haviam mais profissionais que doentes e 
quando tínhamos o internamento no São João com 
60 doentes”, exemplificou. 
A dívida à indústria farmacêutica e a ameaça de 
corte no fornecimento dos medicamentos mereceu 
um longo comentário por parte do presidente do 
Conselho de Administração do CHSJ. António Fer-
reira lembrou que a “a indústria farmacêutica centra 
a sua estratégia de desenvolvimento na satisfação 
dos seus objectivos, nomeadamente na obtenção de 
lucro”, um objectivo “legítimo” mas que faz com que 
“seja absolutamente insustentável continuar neste 
caminho”. “É insustentável para o sistema de saúde, 
mas será a prazo insustentável para a própria indús-
tria farmacêutica se deixar de ter clientes capazes de 
lhes comprar os medicamentos”, acrescentou. 
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Cláudia Melo, “tiveram por ob-
jectivo colmatar alguns lapsos na 
formação básica”. A dirigente do 
CNMI considerou que a adesão 
“esteve de acordo com as expec-
tativas” e que a mostrEM “é uma 
actividade que merece cada vez 
mais a atenção dos colegas”. 
Na perspectiva da organização, 
o objectivo central da mostrEM 
passa por apoiar os internos do 
Ano Comum na escolha da es-
pecialidade. “É uma forma de 
conhecerem algumas especiali-
dades com as quais não contacta-

ram durante o curso e uma oportunidade de contac-
tarem com colegas que já estão nas respectivas áreas, 
de conhecerem os serviços e com isso tomarem uma 
decisão mais pensada”, assinalou Cláudia Melo. 
A mostrEM 2011 não passou ao lado das implica-
ções que as recentes opções políticas ao nível do 
SNS podem trazer para os internatos médicos de es-
pecialidade. Os responsáveis do CNMI temem pela 
qualidade da formação, numa altura em que “os 
hospitais estão com muita dificuldade em cumprir 
com as exigências formativas” e em que já existe 
um “excesso de médicos internos nos serviços”. 
“Estamos a preparar colegas com menos tempo de 
formação e com orientadores menos interessados”, 
assegura Cláudia Melo. A crescente falta de capaci-
dade formativa preocupa a dirigente do CNMI, uma 
vez que, a prazo, poderá estar em causa o acesso de 
muitos candidatos a uma especialidade: “despende-
mos somas avultadas na formação de médicos que 
depois não vão ter acesso a uma formação específica 
e vão ter de trabalhar no privado, porque o sistema 
público não os absorve”. n

CRÍTICAS DOS MÉDICOS INTERNOS 
MARCARAM O ENCONTRO

«ESTAMOS 
A PREPARAR 
COLEGAS COM 
MENOS TEMPO 
DE FORMAÇÃO»

A EDIÇÃO 2011 DA MOSTRA DE ESPECIA-

LIDADES MÉDICAS – MOSTREM – FICOU 

MARCADA PELAS PREOCUPAÇÕES RELATI-

VAMENTE À FALTA DE QUALIDADE DOS IN-

TERNATOS. CLÁUDIA MELO, DO CONSELHO 

NACIONAL DO MÉDICO INTERNO, ASSUMIU 

QUE OS COLEGAS ESTÃO A ESPECIALIZAR-SE 

COM MENOS TEMPO DE FORMAÇÃO.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

A mostrEM 2011, re-
alizada entre 7 e 9 de 
Novembro na Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(SRNOM), voltou a 
registar uma forte 
adesão dos médi-
cos internos do Ano 
Comum e incluiu 
algumas novidades 
no programa. Numa 

iniciativa patrocinada pelo Conselho Regional do 
Norte, que se fez representar na mesa da sessão de 
abertura pelo seu Presidente, Miguel Guimarães, ao 
lado de Luís Ruano, do Conselho Nacional do Mé-
dico Interno (CNMI), ao todo, foram mais de 400 
internos que se deslocaram à SRNOM para conhe-
cer as diversas especialidades médicas e também 
para participar em alguns workshops que a organi-
zação promoveu pela primeira vez e que, segundo 



ANÍBAL JUSTINIANO

MEDALHA DE HONRA 
AO MÉRITO DESPORTIVO
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A memória de Aníbal Justiniano 
discorre a uma velocidade só com-
parável à de um ataque à rede. Re-
corda ao pormenor a sua carreira 
desportiva que se iniciou no volei-
bol, na Académica de Espinho, tran-
sitou para o andebol (de 11 e de sete) 
no Sport Club do Porto e no CDUP, 
e ainda teve tempo para ser treina-
dor e fundador de uma secção de 
natação. Em toda a carreira despor-
tiva seguiu sempre o mesmo princí-
pio: “nunca estive em lado nenhum 
que tivesse futebol. Já na altura o 
futebol absorvia todos os recursos 
dos clubes”. 
O movimento olímpico surgiu no 
caminho em 1962, com um convite 
para ser representante nacional na 

Academia Olímpica Internacional. Mais tarde faria parte 
da comissão instaladora responsável por criar a Academia 
Olímpica de Portugal (AOP) em 1986 e foi fundador da 
Associação Pan-Ibérica de Academias Olímpicas.

UM MISTO DE SURPRESA 
E DE GRATIDÃO

Estas e outras realizações concorreram para que a 4 de De-
zembro de 2011, dia em que se comemorava o 25.º aniver-
sário da AOP, fosse condecorado com a  Medalha de Honra 
ao Mérito Desportivo. “Não estava nada à espera”, admite 
Aníbal Justiniano. “Foi um misto de surpresa e de grati-
dão. Desde que o despacho foi publicado tenho recebido 
inúmeros emails de felicitações, que para mim são mais 
gratificantes do que qualquer galardão que re-
ceba. Sinceramente, não sei se é justo porque há 
pessoas que talvez tenham um percurso melhor 
que o meu e nunca receberam prémio nenhum”. 
O cirurgião continua com uma agenda profis-
sional preenchida, activo no exercício clínico e 
“permanentemente actualizado para benefício dos 
doentes”. O espírito olímpico também lá está, as-
sim como a perspectiva crítica sobre o fenómeno 
desportivo: “ao contrário do que dizem, Pierre de 
Coubertin nunca defendeu o amadorismo e dizia 
que deviam ser remunerados aqueles que davam 
o espectáculo. O que sou contra é as verbas que 
hoje alguns atletas das ditas modalidades amadoras 
auferem”.
O Conselho Regional do Norte da OM, que em va-
riadas ocasiões tem podido contar com a prestimosa 
colaboração do Dr. Aníbal Justiniano, congratula-se 
com esta justa distinção e deixa-lhe aqui bem expres-
sos os seus parabéns. n

FIGURA NOTÁVEL DO MOVIMENTO 

OLÍMPICO PORTUGUÊS, ATLETA DIS-

TINTO EM DIVERSAS MODALIDADES E 

PRECURSOR DA MEDICINA DESPOR-

TIVA NO NOSSO PAÍS, ANÍBAL JUSTI-

NIANO RECEBEU NO PASSADO MÊS DE 

DEZEMBRO A MEDALHA DE HONRA AO 

MÉRITO DESPORTIVO POR INTERMÉ-

DIO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

JUVENTUDE E DESPORTO. SURPREEN-

DIDO PELA DISTINÇÃO, O CIRURGIÃO 

RECORDA ALGUNS DOS MOMENTOS 

MAIS MARCANTES DA CARREIRA.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

NOTÍCIAS

1- Equipa da Académica de 
Espinho, campeã nacional de 
Voleibol da 2.ª Divisão (1958).

2- Selecção Universitária de 
Andebol (1957).

3- Jogo de preparação para 
a Taça Latina pela selecção 
nacional, na Guiné.

4- Constituição da Associação 
Pan-Ibérica de Academias 
Olímpicas (1996).

5- Na Academia Olímpica 
Internacional com o presidente 
do Comité Olímpico da 
Guatemala, Dr. Fernando 
Beltranena (2000).

6- Entrega da Medalha de 
Honra ao Mérito Desportivo, 
com o Secretário de Estado 
da Juventude e Desporto, 
Alexandre Mestre.
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O dia 30 de Março irá marcar o arranque de uma 
iniciativa inovadora na SRNOM. Trata-se de um 
conjunto de palestras que se estenderá até ao final 
do ano e que visa estimular a partilha de conheci-
mento médico das diferentes especialidades, abor-
dando em cada sessão uma área de especialização 
diferente. De acordo com o principal dinamizador 

SRNOM 
PROMOVE 
PARTILHA DE 
CONHECIMENTOS 
ENTRE OS 
MÉDICOS

A SECÇÃO REGIONAL NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS (SRNOM), ATRAVÉS DA CO-

MISSÃO CONSULTIVA PARA PROMOÇÃO DE 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, IRÁ PROMOVER 

UM CONJUNTO DE SESSÕES CUJO OBJEC-

TIVO É A PARTILHA DE CONHECIMENTO MÉ-

DICO ESPECÍFICO DE VÁRIAS ESPECIALIDA-

DES POR TODOS OS COLEGAS. A INICIATIVA 

QUE TEM O NOME DE “DO MÉDICO PARA 

OS MÉDICOS: ESPECIFICIDADES QUE INTE-

RESSAM À GENERALIDADE” DECORRE ENTRE 

MARÇO E DEZEMBRO DE 2012. 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva
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30/03/2012 
Anatomia Patológica e Medicina Interna
O ENVELHECIMENTO É UM PROCESSO 
PATOLÓGICO? TRATASE?
Prof. Doutora Fátima Carneiro – Anatomia Patológica
Prof. Doutor Pedro Von Hafe – Medicina Interna
Prof. Doutor José Manuel Lopes  – Anatomia Patológica

27/04/2012 
Psiquiatria
A HUMANIDADE ESTARÁ 
PSIQUIATRICAMENTE MAIS DOENTE?
Prof. Doutor Rui Coelho

25/05/2012 
Otorrinolaringologia e Pneumologia
APNEIA DO SONO: CIRURGIA OU CPAP?
Dr. Nuno Trigueiros Cunha – Otorrinolaringologia
Prof. Doutor Carlos Winck – Pneumologia

22/06/2012 
Cirurgia Geral
CIRURGIA DA OBESIDADE: BENEFÍCIOS E 
INCONVENIENTES?
Dr. John Preto

27/07/2012 
Ética Médica
HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO À MORTE 
CEREBRAL?
Dr. Rosalvo Almeida – Neurologia

28/09/2012 
Oftalmologia
A CIRURGIA DA MIOPIA É 
CONSENSUALMENTE ACEITE?
Prof. Doutor Falcão dos Reis

26/10/2012 
Neurologia
AUMENTO DA ESPERANÇA DE VIDA: 
MORREREMOS MAIS TARDE, MAS 
DEMENTES?
Dr. Joaquim Pinheiro

30/11/2012 
Cirurgia Plástica
A CIRURGIA ESTÉTICA IRÁ SER PEDIDA 
POR TODA A GENTE?
Dr. Edgar Malheiro 

28/12/2012 
Cardiologia
ESTAREMOS TODOS CONDENADOS A TER 
UM CORAÇÃO MECÂNICO?
Prof. Doutor Filipe Macedo

destes encontros, An-
tónio Sarmento, “há 
matérias muito especí-
ficas que só interessam 
aos especialistas e com 
as quais os médicos de 
outras áreas nunca irão 
lidar. Mas, pelo contrá-
rio, há outras coisas que 
interessam a todos, que 
inclusivamente os nossos 
doentes nos perguntam e 
que são importantes para 
qualquer especialidade”.
Esta série de encontros, 
designada por “Do mé-
dico para os médicos: 
especificidades que inte-
ressam à generalidade”, 
têm, segundo o membro 
da Comissão Consultiva 
para Promoção de Acti-
vidades Científicas da 
SRNOM, um objectivo 
fundamental: “incentivar 
a cultura geral médica”. 
“Não devemos estar com-
partimentados numa 
área de especialidade, 
nem sermos super-es-
pecialistas porque nor-
malmente isso significa 
ser-se um mau médico. 
Temos de desenvolver o 
interesse por vários cam-

pos da Medicina que não sejam apenas os nossos”, 
acrescenta António Sarmento. O especialista em 
infecciologia e Professor Catedrático Convidado da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
assegura que esta iniciativa terá um carácter “in-
formal e descontraído”, pelo que convida toda a 
comunidade médica da região Norte a comparecer. 
“Penso que bastará olhar para os temas das sessões 
para nos sentirmos curiosos. Será uma forma de 
convivermos também, uma vez que as sessões de-
correm à sexta-feira, não interferem com o horário 
de trabalho e ainda teremos a possibilidade de pe-
tiscar qualquer coisa”, acrescenta. 
António Sarmento pretende que “Do médico para 
os médicos: especificidades que interessam à ge-
neralidade” seja uma iniciativa regular na SRNOM 
e que se prolongue para lá de 2012, até porque, 
assinala, “as especialidades não poderão ser inte-
gralmente cobertas até ao final do ano”. O primeiro 
encontro decorre a 30 de Março com as especialida-
des de Anatomia Patológica e Medicina Interna e o 

PROGRAMA

NÃO DEVEMOS ESTAR 
COMPARTIMENTADOS, 
NEM SERMOS SUPER-
ESPECIALISTAS

tema “O envelhecimento é um processo patológico? 
Trata-se?”. Seguir-se-á uma série de nove palestras, 
ao ritmo de uma por mês, sempre a uma sexta-feira 
e com um horário entre as 19h30 e as 20h30. Os in-
teressados deverão assegurar presença 15 dias antes 
de cada sessão, junto do secretariado da SRNOM. n
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Nos dias 14, 15 e 16 de Maio, Braga recebe o VII 
Congresso Nacional de Cirurgia Ambulatória pro-
movido pela APCA. O programa científico pro-
visório inclui, entre outros temas, um simpósio 
dedicado à inclusão do tratamento da obesidade 
na cirurgia de ambulatório, uma reflexão sobre a 
avaliação de qualidade, debates sobre urologia, of-
talmologia e cirurgia pediátrica e uma conferência 
sobre as questões de financiamento. 
A novidade deste encontro passa pelo convite feito 
pela APCA à congénere espanhola para a realização 
do I Congresso Ibérico de Cirurgia Ambulatória. 
“Entendemos que era uma boa oportunidade de 
organizarmos alguma coisa em conjunto, já que 
Espanha está muito mais à frente do que nós em 

matéria de cirurgia de am-
bulatório”, justifica Carlos 
Magalhães, presidente da 
APCA. O responsável 
acrescenta que “há três 
anos atrás, o percentual 
de cirurgias de ambula-
tório no nosso país era 
muito baixo, na ordem 
dos 20/25%. Neste mo-
mento, Portugal cres-
ceu muito e já estare-
mos à volta dos 50%. 
Espanha já está nesse 
valor há 10 anos, 
portanto estamos 
com algum atraso”. 
Um dos objecti-
vos do Congresso 
Nacional passa, 
segundo Carlos 
Magalhães, por fazer um alerta de que é possível 
crescer o número de cirurgias ambulatórias desde 
que sejam criadas as condições necessárias. “Se os 
serviços forem bem organizados, há muitas pato-
logias que neste momento são tratadas com inter-
namento e com gastos acrescidos para o SNS que 
podiam ser operadas em cirurgia de ambulatório”, 
assegura o presidente da APCA. 
A realidade do sistema de saúde português permite, 
de acordo com o dirigente, ganhos efectivos neste 
campo de actuação e um aumento considerável do 
número de intervenções. “Neste momento e pelo 
facto de já existirem unidades de ambulatório em 
quase todo o país penso que podemos chegar perfei-
tamente aos 70% “, acrescenta Carlos Magalhães. n

A ASSOCIAÇÃO POR-

TUGUESA DE CIRUR-

GIA AMBULATÓRIA 

(APCA) QUER AU-

MENTAR OS RÁCIOS 

DE PRODUTIVIDADE 

NO SECTOR E PARA ISSO PRETENDE COLHER 

REFERÊNCIAS DA BEM SUCEDIDA EXPERIÊN-

CIA ESPANHOLA. ESSA TERÁ SIDO UMA DAS 

RAZÕES PARA QUE O VII CONGRESSO NA-

CIONAL, QUE IRÁ DECORRER EM MAIO, NA 

CIDADE DE BRAGA, ACOLHA TAMBÉM O I 

CONGRESSO IBÉRICO DE CIRURGIA AMBU-

LATÓRIA. 

VII CONGRESSO 
NACIONAL E 
I CONGRESSO IBÉRICO 
DE CIRURGIA 
AMBULATÓRIA

APCA PROMOVE ENCONTRO 
IBÉRICO DE CIRURGIA DE 
AMBULATÓRIO

Texto Nelson Soares  Vitor Silva



LEILÃO SOLIDÁRIO 
ANGARIOU 2600 
EUROS PARA A 
LIGA DOS AMIGOS 
DAS CRIANÇAS 
DO HOSPITAL 
MARIA PIA

«VERBA SERÁ 
APLICADA COM 
RIGOR»
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Texto Nelson Soares  Vitor Silva

INICIATIVA INÉDITA NA SRNOM, O LEI-

LÃO SOLIDÁRIO FICOU CONCLUÍDO A 

18 DE DEZEMBRO COM UM BALANÇO 

POSITIVO POR PARTE DE TODOS OS 

INTERVENIENTES. AS 15 PEÇAS DISPO-

NÍVEIS FORAM TODAS LEILOADAS E 

NA SOMA FINAL REUNIRAM-SE 2.620 

EUROS PARA A LIGA DOS AMIGOS DAS 

CRIANÇAS DO HOSPITAL MARIA PIA. 

A PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO CON-

SIDEROU A VERBA “EXCEPCIONAL” E 

CONFESSOU QUE ESTA SERÁ INTEIRA-

MENTE DIRECCIONADA PARA O APOIO 

ÀS FAMÍLIAS.

O Leilão Solidário, promo-
vido pela Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) em parceria com o 
escultor Rogério Abreu, resul-
tou num assinalável sucesso. 
As 15 peças disponíveis para 
leilão foram todas licitadas e 

no balanço final foram arrecadados 2.620 euros que 
reverteram a favor da Liga dos Amigos das Crianças 
do Hospital Maria Pia. 
Após a cerimónia de entrega das peças aos licitantes 
vencedores, Rogério Abreu mostrou-se satisfeito 
com o resultado da iniciativa e sublinhou que se 
tratava de um evento inédito na instituição. “A orga-
nização e eu próprio fizemos o que estava ao nosso 
alcance para que o objectivo fosse cumprido. Tra-
tando-se de uma primeira iniciativa, correu muito 
bem”.



Confortado pelos 
múltiplos elogios 
que recebeu dos di-
versos participan-
tes, o escultor natu-

ral de Torres Vedras assegurou ter ficado “motivado 
para repetir a experiência”. “Não tinha qualquer ex-
pectativa quanto aos valores ou à venda de qualquer 
peça em específico. Foi muito agradável, sobretudo 
atendendo ao momento que o país atravessa”, acres-
centou Rogério Abreu. 
Manifestamente satisfeita com o resultado do Leilão 
Solidário estava Maria Clara Gomes. “É uma verba 
extraordinária e só posso agradecer à Ordem dos 
Médicos e ao escultor a realização deste evento. 
Temos feito coisas muito significativas com peque-
nos valores e certamente que estes 2.600 euros nos 
permitirão concretizar muitos apoios”, assegurou a 
presidente da Liga. 
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Apesar do previsível encerramento do Hospital Ma-
ria Pia em 2012, a responsável garantiu que o tra-
balho irá continuar independentemente da institui-
ção beneficiada. “A Liga vai continuar, mesmo que 
tenhamos de retirar o nome Maria Pia. Estamos, 
inclusivamente a procurar enquadramento jurídico 
para uma nova designação, no entanto, queremos 
continuar a trabalhar porque cada dia temos mais 
pedido de apoios. A pobreza é cada vez maior e 
numa nova classe social”, observou. 
Maria Clara Gomes confessou à Nortemédico que 
o valor obtido no leilão terá como destino o apoio 
às famílias das crianças hospitalizadas. “Uma coisa 
gostaria que ficasse claro, esta verba é aplicada com 
muito rigor e com um critério muito bem definido. 
A nossa prioridade, na sua aplicação, é prestar apoio 
directo às famílias, em medicação, transporte, ves-
tuário, etc. Será um apoio fundamental nessa maté-
ria”, frisou. n



O segundo ciclo de Jazz da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) arranca em Janeiro. 
Reconhecido como arte não popular, 
o jazz expande-se e marca inquestio-
nável posição nas nossas mais recen-
tes tradições musicais. Depois de um 
primeiro ciclo de seis concertos nos 
quais foram evocados décadas e esti-
los tão marcantes como os anos trinta 
de Ellington ou Billy Strayhorn, ou 
os sons experimentalistas do sexteto 
José Miguel Moreira, surge este novo 
ciclo, “mais amplo e ambicioso”, como 
descreve Rui Rodrigues, um dos gran-
des organizadores do evento e mem-
bro da Comissão de Actividades Cul-
turais e Lazer.  
Do programa constam oito concertos 
e 12 autores. “Pretende-se honrar os 
circuitos do jazz, contando marcos da 
sua história. Se por jazz se pode en-
tender fusão musical, vamos, então, 
fundir estilos”, realça. Em cerca de 45 
minutos de música irão ser interpre-

tados temas relevantes de autores destacados. Para 
marcar o início do evento, Miles Davis com temas 
aclamados, dos quais se pode realçar «All Blues», 
«Blue In Green» ou «So What». Miles, alude Rui 
Rodrigues, “dispensa apresentações, até porque 

OITO 
CONCERTOS, 
DOZE AUTORES
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DE JANEIRO A JULHO, A CASA DO MÉDICO 

VAI RECEBER OITO CONCERTOS DE JAZZ, 

NUM PROGRAMA AMBICIOSO QUE CON-

TARÁ COM A INTERPRETAÇÃO DE TEMAS RE-

LEVANTES DE 12 AUTORES DESTACADOS. "SE 

POR JAZZ SE PODE ENTENDER FUSÃO MUSI-

CAL, VAMOS, ENTÃO, FUNDIR ESTILOS", RE-

ALÇA RUI RODRIGUES, MEMBRO DA COMIS-

SÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E LAZER DA 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM 

DOS MÉDICOS.  

Texto Patrícia Gonçalves

II CICLO 
DE JAZZ DA 
SRNOM
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qualquer apresentação será escassa 
tal a obra, talento e dedicação”. En-
tre o seu nascimento, em 1926, e a 
sua morte, em 1991, “existem déca-
das de inovação, integridade, e por-
que não, perfeição. Num tão vasto e 
invejável trabalho percorreu estilos e 
criou vertentes”. 
Fevereiro será o mês de Tom Harrell, 
trompetista contemporâneo, capaz de 
fundir a suavidade do jazz com a elo-
quência do “funk”. Oliver Nelson será 
interpretado no mês de Março. Se tem-
poralmente a sua carreira foi pequena, o 
mesmo não poderá ser dito da sua obra. 
“Se podemos destacar as suas execuções 
técnicas ao soprar para o seu saxofone, o 
seu génio compositor, deve, a meu ver, ser 

ainda mais realçado”, enfatiza Rui Rodrigues. 

ENCERRAMENTO A 
13 DE JULHO

Abril dá início a uma revisão jazzística. Joe Hen-
derson, aliciante pela técnica e integração musical, 
desde o “hard bop” aos sensuais “latinos”, é, num 
mesmo concerto, confrontado com a interpretação 
de temas da autoria de Thelonious Monk. “A música 
sem Thelonious seguiria história diferente da que 

20 Janeiro
MILES DAVIS 

24 Fevereiro
TOM HARRELL

16 Março
OLIVER NELSON

13 Abril
JOE HENDERSON
THELONIOUS MONK

11 Maio
JIMMY VAN HEUSEN
SONNY ROLLINS

1 Junho
GERSHWIN, 
HART E YOUNG
GUITAR SUMMIT

29 Junho
HERBIE HANCOCK

13 Julho
JOHN COLTRANE

conhecemos. Inicialmente criticado por um estilo 
ao piano nada consensual, explorou conceitos mu-
sicais e inovou o próprio conceito de jazz. Fundador 
do “Bebop” deixou-nos a notoriedade e a obra que 
transcendem a figura do homem”, explica o médico. 
Temas de Jimmy Van Heusen, Sonny Rollins, Ger-
shwin, Hart e Young poderão, também, ser ouvidos 
entre os meses de Maio e Junho. Além disso, foram 
igualmente integrados neste segundo ciclo de jazz 
obras da autoria de Herbie Hancock, pianista de ex-
celência com vasto trabalho publicado e aclamado. 
“Herbie Hancock esteve recentemente no nosso país 
- recorda -, fazendo-se acompanhar de músicos de 
excelência, do qual devo destacar o baterista Vinnie 
Colaiuta”.
No dia 13 de Julho, como encerramento, será inter-
pretado John Coltrane, saxofonista tenor, soprano 
e compositor de vários clássicos de jazz. De acordo 
com Rui Rodrigues, “apologista de longos solos, 
John Coltrane tornou-se num dos autores mais 
influentes do jazz”. Com a sua música, “consegue 
fazer-nos viajar além do existente”.
Assim se resume este segundo Ciclo de Jazz da SR-
NOM. Tal como o evento anterior, cada actuação 
será precedida por uma apresentação do autor a ser 
interpretado. “As apresentações serão feitas por mé-
dicos com interesse especial pelo artista, para que 
quem assista saia não só satisfeito pelo espectáculo 
em si, como também culturalmente mais rico”, con-
clui Rui Rodrigues. n
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«ANTECIPOU O FUTURO 
ESCREVENDO DE LEVE»

«As Pupilas do Senhor Reitor», «A Morgadinha 
dos Canaviais», «Os Fidalgos da Casa Mourisca» 
ou «Uma Família Inglesa» são algumas das obras 
que marcaram a vida de Júlio Dinis. Porque foi um 
dos grandes romancistas do século XIX, porque 
foi médico e porque em 2011 se assinalaram os 
140 anos da sua morte, a Comissão de Activida-
des Culturais e de Lazer da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) decidiu 
promover a conferência «Júlio Dinis – O médico da 
alma». “Pareceu-nos importante resgatar do esque-
cimento um nome importante da nossa literatura 
que, ainda para mais, foi médico”, justificou, assim, 
o psiquiatra Mota Cardoso, um dos organizadores 
da iniciativa. 
De facto, o génio de Júlio Dinis insiste em permane-
cer quase oculto, sob o génio de Eça ou de Camilo. 
“É um dos nomes esquecidos por parte de algu-
mas instituições académicas, sendo até considerado 
sub-literatura. É uma injustiça tremenda”, analisou 
Isabel Ponce Leão, professora catedrática da Univer-
sidade Fernando Pessoa e oradora convidada desta 
conferência realizada a 14 de Novembro, data que 
também assinalou os 172 anos do nascimento do 
autor.
Mas Júlio Dinis foi um escritor que “antecipou o 
futuro escrevendo de leve, como diz Eça em «Uma 
Campanha Alegre», mas ao contrário do que o 
mesmo Eça afirma, não vivendo de leve porque, do 

JÚLIO DINIS 
RECORDADO 
NA CASA DO 
MÉDICO 

NO ANO EM QUE SE COMEMO-

RARAM OS 140 ANOS DA MORTE 

DE JÚLIO DINIS, O CENTRO DE 

CULTURA E CONGRESSOS ACO-

LHEU UMA CONFERÊNCIA QUE 

PRETENDEU RECORDAR O RO-

MANCISTA E MÉDICO DO SÉ-

CULO XIX. «JÚLIO DINIS – O MÉ-

DICO DA ALMA» CONTOU COM 

A PRESENÇA DA PROFESSORA 

CATEDRÁTICA ISABEL PONCE 

LEÃO E DO PSIQUIATRA MOTA 

CARDOSO. 

CONFERÊNCIA 
MARCOU 
COMEMORAÇÕES 
DOS 140 ANOS 
DA MORTE DO 
ROMANCISTA 
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alto dos seus parcos 32 anos, previu e sentiu os vas-
tos e vindouros problemas da humanidade”. Isabel 
Ponce Leão, autora de várias publicações na área da 
literatura e da arte, evocou essa actualidade da obra 
do médico que morreu aos 32 anos de idade, com 
tuberculose. Júlio Dinis, assinalou, “foi o primeiro 
homem que, através do romance, suscitou a pro-
blemática das classes sociais, antecipando, de certa 
maneira, os neorrealistas”. Uma faceta, às vezes, 
um pouco esquecida, dado os finais felizes dos seus 
livros. “É verdade que essa é uma característica 
menos boa do autor, mas ele consegue trabalhar os 

temas dos desníveis sociais de uma forma que se 
mantém actual”, contrapõe a professora. O facto de 
ter sido médico não pode, por outro lado, ser dis-
sociado da sua escrita, muito embora Isabel Ponce 
Leão recorde que o facto de ter morrido cedo não 
tenha permitido que essa fosse uma marca incon-
fundível. “Naturalmente, existem personagens na 
sua obra que são marcadas pelo facto de Júlio Dinis 
ter sido médico. No entanto, essa marca não surge 
tanto quanto se poderia esperar, questão que atri-
buo ao facto de ter morrido muito novo”, assinala. Já 
sobre o nome da conferência – «Júlio Dinis - O mé-
dico da alma» –, Isabel Ponce Leão explica: “Penso 
que são essas palavras que transparecem na sua 
obra. Ele exerceu medicina não só em relação aos 
outros como também em relação a si próprio”. n

UM ESCRITOR ENTRE O 
ROMANTISMO E O REALISMO
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«Diálogo em torno de Poesia, Direito e Medicina», 
que decorreu no passado dia 28 de Novembro, na 
Casa do Médico, foi mais uma iniciativa promovida 
pela Comissão de Actividades Culturais e de Lazer 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (SRNOM). 
A poesia foi o ponto de partida para uma conversa 
que juntou Martim Afonso de Redondo e Fran-
cisco D’Eulália. O primeiro, autor de «Antes e De-
pois do Cais de Seixas». O segundo assina «Poe-
sia & Minúscula Moralia». De forma coincidente, 
como notou a ex-ministra da Cultura, Isabel Pires 
de Lima – que nesta conversa assumiu o papel de 
moderadora –, os dois escritores assinam sob pseu-
dónimo. As explicações são, contudo, bem mais 
simples do que se possa pensar. José de Faria Costa 

SESSÃO MODERADA PELA 
EX-MINISTRA DA CULTURA, 
ISABEL PIRES DE LIMA

«DIÁLOGO EM TORNO 
DA POESIA, DIREITO E 
MEDICINA» 

MARTIM AFONSO DE REDONDO É O AUTOR 

DE «ANTES E DEPOIS DO CAIS DE SEIXAS» E 

PSEUDÓNIMO DO MÉDICO JOSÉ EDUARDO 

GUIMARÃES. FRANCISCO D’EULÁLIA É O AU-

TOR DE «POESIA & MINÚSCULA MORALIA» 

E TAMBÉM O PSEUDÓNIMO DE JOSÉ DE FA-

RIA COSTA, PROFESSOR DA FACULDADE DE 

rejeita interpretações etéreas sobre o nome literário 
que escolheu para assinar os seus livros. “A explica-
ção é banal, muito terra a terra. Francisco surge do 
meu próprio nome [José Francisco de Faria Costa]. 
Eulália porque fui criado com os meus avós numa 
quinta que se chamava Quinta de Santa Eulália”. 
Martim Afonso de Redondo nasce, por outro lado, 
dos tempos de juventude de José Eduardo Guima-
rães que chegou a participar com este pseudónimo 
em alguns concursos literários. “Decidi não trair 
as memórias da minha juventude”, justificou. Mas 
o médico explica mais: “Martim Afonso de Re-
dondo, identidade clandestina até ao dia de hoje 
conservada em baú que não chega a alter ego, é tão 
somente um exercício de timidez ou uma reserva 
de ser”.

DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 

OS DOIS ESCRITORES ESTIVERAM NA CASA 

DO MÉDICO NUM «DIÁLOGO EM TORNO DE 

POESIA, DIREITO E MEDICINA», UMA CON-

VERSA MODERADA PELA EX-MINISTRA DA 

CULTURA, ISABEL PIRES DE LIMA.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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A paixão pela poesia teve início durante a adoles-
cência, numa escrita sempre ligada aos sentimen-
tos. Segundo José Eduardo Guimarães, “quando 
os primeiros sinais de crescimento despontaram 
no corpo e a paixão começou a incendiar a alma”, 
iniciou “um delírio contido e trabalhado em longas 
caminhadas a pé, sozinho,” que o levava “a gravar 
em papel – nem tão poucas vezes como a modés-
tia aconselharia – o modo exultante como via as 
coisas da vida”. Contudo, o director do Serviço de 
Hematologia Clínica do Hospital de S. João e pro-
fessor catedrático da Faculdade de Medicina da U. 
Porto assume que a actividade profissional quase 
o afastou da escrita: “O desenrolar da vida, com 
toda a sua tirania de tarefa atrás de tarefa, de novo 
objectivo acima e para lá de objectivo ultrapassado, 

quase logrou liquidar Martim Afonso 
de Redondo: tirocínio de médico pri-
meiro, aprendiz de cientista em Lon-
dres e por fim a carreira, essa palavra 
sufocante que nos distrai de nós (vida é 
aquilo que queremos fazer dela, porque 
ser médico, cientista ou professor não 
é vício nem pecado). Todavia – e esta é 
razão de aqui estar hoje – sobreviveu, 
revelando ser mais do que um delíquio 
de adolescência”.

TERCEIRO LIVRO DE 
POESIA

«Poesia & Minúscula Moralia» é o 
terceiro livro de poesia de Francisco 
D’Eulália. José de Faria Costa iniciou 
a sua vida literária em 1999, mas con-
fessa que só há pouco tempo se atreveu 
a publicar poesia: “A poesia tem um lado 
sublime. De um momento para o outro, 
tanto podemos cair no ridículo como 
podemos fazer qualquer coisa de su-
blime, daí que o acto de criação poética 
seja extraordinariamente difícil. O meu 
livro, «Poesia & Minúscula Moralia», 
tem uma série de aforismos morais que, 
no final de contas, são simultaneamente 
manifestações poéticas”. 
Apesar deste encontro entre Poesia, 
Direito e Medicina, José de Faria Costa 
rejeita a ligação entre o professor de 
Direito e o escritor. “Esta conversa é 
uma junção de circunstâncias, muito 
interessante, entre duas personalidades 
que vêm de campos completamente di-
ferentes e se juntam para este diálogo 
poético. Sempre quis separar a minha 

mundividência como professor de Direito da minha 
mundividência como poeta e, por isso, optei pela 
utilização de um pseudónimo”, explica.
«Diálogo em torno de Poesia, Direito e Medicina» 
juntou ainda o Professor Catedrático (aposentado) 
da Faculdade de Medicina da U. Porto Walter Os-
swald e o advogado Gil Moreira dos Santos. Ambos 
fizeram rasgados elogios aos autores de «Antes e 
Depois do Cais de Seixas» e «Poesia & Minúscula 
Moralia», dois livros publicados pela editora Modo 
de Ler. A sessão contou ainda com a leitura de três 
poemas inéditos de cada um dos autores, pela voz 
do actor António Durães. n
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GONÇALVES DE OLIVEIRA, PEDIATRA BRACA-

RENSE, APRESENTOU O SEU MAIS RECENTE 

LIVRO “PRESSÁGIOS E EVIDÊNCIAS” NA SR-

NOM. A OBRA REÚNE ARTIGOS DE OPINIÃO 

PUBLICADOS NO DIÁRIO DO MINHO, CUJAS 

REFLEXÕES ABORDAM DESDE A ACTUALIDADE 

POLÍTICA, À PRÁTICA CLÍNICA. O SOCIÓLOGO 

PAQUETE DE OLIVEIRA, CONVIDADO PARA 

APRESENTAÇÃO, ELOGIOU O VÍNCULO SO-

CIAL DO LIVRO E A FORMA COMO O AUTOR 

RASGA COM A CENTRALIDADE DO PAÍS. 
Texto Nelson Soares  Vitor Silva

GONÇALVES 
DE OLIVEIRA 
APRESENTOU 
“PRESSÁGIOS E 
EVIDÊNCIAS” NA 
SRNOM

PRESSÁGIOS 
COMO 
MENSAGENS 
DE ESPERANÇA 

“Presságios e Evidências”, compilação de 78 tex-
tos publicados no Diário do Minho pelo pediatra 
Gonçalves de Oliveira, é uma obra com a mesma 
“sensibilidade social” e “qualidade humana” de ou-
tros autores que acumularam a prática clínica com 
o prazer da escrita. Esta foi uma das considerações 
feitas na apresentação do livro pelo sociólogo José 
Manuel Paquete de Oliveira, que acredita que “não 
é por acaso que existem tantos exemplos de médico 
escritores, porque cuidam da saúde e do espírito e 
têm um grande sentido de humanismo”. 
O investigador e docente do ISCTE centrou-se nos 
temas sociais que o livro aborda e deixou um elogio 
inicial ao pendor regionalista das reflexões do autor. 



“É um livro que rasga com 
a centralidade que este país 
ainda tem. As crónicas são 
publicadas no coração do 
Norte do país, escreve so-
bre situações regionais mas 
abre novas perspectivas e 
bastante equilibradas. O Dr. Oliveira é uma pessoa 
ponderada, sensata, que cultiva o diálogo plural. 
Fala-se muito no pluralismo e nem sempre se en-
contram pessoas que o cultivam”, observou. 
Paquete de Oliveira considerou Gonçalves Oliveira 
“um bom analista social”, que em “Presságios e 
Evidências” “encontra posições que estão sempre 

mais próximas das soluções 
do que dos problemas”. A sua 
escrita “grandemente intem-
poral” e que por isso, acres-
centou o sociólogo, contraria 
“os escritos dos jornais muito 
marcados pelo tempo”, resulta 
num conjunto de “presságios 
que perspectivam o lado po-
sitivo”. “Vivemos um período 
difícil. Corremos o risco de ver 
perdida a nossa identidade. É 
o maior risco de todos. Identi-
dade de valores, de língua, de 
património, no grau de sociabi-
lidade. Estes Presságios trazem 
uma forte mensagem de espe-
rança de que esta identidade 
não se perca e que haja coesão 
em Portugal”, concluiu Paquete 
de Oliveira. 
Gonçalves de Oliveira fez uma 
declaração curta aos muitos 

convidados que acompanharam a apresentação do 
livro. O médico agradeceu a presença de Paquete 
de Oliveira e considerou que as palavras deste “fo-
ram demasiado condescendentes” em relação aos 
objectivos da obra. No final, convidou os presentes 
“a experimentarem o livro e retirarem as próprias 
conclusões”. n
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JOSÉ MANUEL 
GONÇALVES OLIVEIRA
60 anos, é director do serviço de pediatria 
no Centro Hospitalar do Médio Ave, em 
Famalicão, autor e co-autor de dezenas 
de artigos científicos, director da revista 
“Ecos do Minho” e presidente da Asso-
ciação Pediátrica do Minho, proprietária 
da revista. Conhecido pelo carácter hu-
manista e filantrópico, o pediatra é volun-
tário há mais de 30 anos no Centro Social 
Padre David Oliveira Martins, em Ruílhe, 
Braga, mantendo ainda uma colaboração 
com a associação Mundos de Vida, em 
Lousado, Famalicão. Em termos literários, 
“Presságios e Evidências” é o corolário 
de um percurso regular como cronista 
do Diário do Minho e sucede ao livro de 
poesia “Momentos”, editado em 2004 e 
de uma outra colectânea de crónicas, in-
titulada “Ponto.e.Contraponto – retalhos 
da nossa sociedade”, publicado em 2007. 



Texto Nelson Soares  Vitor Silva

Salvato Trigo, convidado para apresentar a obra 
de Henrique Manuel Pereira, confessou não ser ta-
refa fácil introduzir “um texto de grande densidade 
intelectual”e de “luminosa e inspiradora cidada-
nia”. O reitor da Universidade Fernando Pessoa 
cumpriu-a, no entanto, de forma inequívoca, numa 
eloquência muito própria e numa intervenção 
envolvente.

APRESENTAÇÃO 
DO LIVRO 
«DANIEL SERRÃO, 
AQUI DIANTE DE 
MIM»

UM BANHO 
LUSTRAL DE 
CULTURA

MAIS QUE A APRESENTAÇÃO DE UMA 

OBRA LITERÁRIA, A REFLEXÃO SOBRE 

“DANIEL SERRÃO, AQUI DIANTE DE MIM” 

FOI UMA GRANDE HOMENAGEM A UM 

HOMEM QUE “DEIXA UMA MARCA IN-

DELÉVEL NO PORTO E NO PAÍS”, COMO 

REFERIU MIGUEL GUIMARÃES NA ABER-

TURA DO EVENTO. SALVATO TRIGO EMO-

CIONOU O AUDITÓRIO DO CENTRO DE 

CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM COM A 

INTRODUÇÃO A UMA OBRA DE “LUMINOSA E 

INSPIRADORA CIDADANIA”, QUE O PRÓPRIO 

DANIEL SERRÃO AFIRMA DIZER COISAS QUE 

NUNCA PENSOU DIZER PUBLICAMENTE. 
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A reflexão ética foi assumida por Sal-
vato Trigo como o “leit-motiv” da nar-
rativa e o “fundamento de quase todas 
as notáveis reflexões sobre a finitude 
da existência que Daniel Serrão en-
trega ao nosso deleite intelectual”. A 
esta acresce a “virtude e a vida que lhe 
transformaram o conhecimento em sa-
bedoria”, num elogio ao vigor intelec-
tual do biografado. Salvato Trigo lem-
brou, a esse propósito, a formulação de 
Lúcio Séneca de que “ninguém chega a 

ser sábio por acaso”, pelo que “acrescentar sabor ao 
conhecimento é fruto de muito trabalho, de muito 
estudo, de muitas e variadas leituras”, particular-
mente em alguém como Daniel Serrão cujo “verda-
deiro prazer é ler”. “Ler tudo, o bom e o mau, o sério 
e o anedótico”. 
A vivência da fé, o conflito entre a religião e a ci-
ência que Daniel Serrão sempre desmistificou, 

mereceram uma ampla reflexão por parte do reitor 
da Fernando Pessoa. Salvato Trigo considerou que 
o pensamento de Serrão nos explica que “a religião 
faz parte da nossa inteligência emocional, do nosso 
imaginário” e impele a que “tudo não se resuma 
à razão”. 
Numa das referências mais críticas do seu discurso, 
o reitor lembrou um momento doloroso da vida de 
Daniel Serrão quando foi expulso da Universidade 
do Porto nos pós-25 de Abril, por estar conotado 
com o regime fascista. “Uns coisos, promoveram o 
saneamento da sua Faculdade de Medicina, como 
então se designou o afastamento prepotente e in-
justificado de muitos professores universitários 
pelo fervor militante da turba-multa de uns ‘esquer-
dizóides’. Estes prematuros antifascistas abriram 
uma ferida que fechou à superfície, mas mantém-se 
como ‘cicatriz de um exílio’ interior”, denunciou 
Salvato Trigo.
No final da apresentação, Salvato Trigo elogiou uma 
vez mais “Aqui diante de mim”, por se tratar de um 
livro “denso e desafiante para o pensamento” e con-
cluiu agradecendo a Daniel Serrão o “banho lustral 
de cultura” proporcionado.
 

EXERCÍCIO DE VERDADE

O autor, Henrique Manuel S. Pereira, entende que 
“Daniel Serrão, Aqui diante de mim” “explora a cir-
cunstância de quem diante do seu interlocutor, se 
assume também diante de si próprio, num exercício 
de verdade”. 
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No entrevistado, o autor projectou um homem de 
“uma modéstia e grandeza alheias a afectação, à 
arrogância”, mas também de alguém “com a lú-
cida medida do seu valor”. Uma “persona plurar”, 
que Henrique Pereira definiria como “um homem 
compulsivamente comprometido com os outros, 
consigo próprio e com Deus”, simultaneamente 
“um homem livre, capaz de dizer o que pensa, sem 
cuidar em demasia se o que diz é o politicamente 
correcto”. “Tentando cristalizar numa só frase: ‘há 
de facto muitas vidas na vida deste homem que, 
por ofício, procurou a exactidão e, por vocação, a 
verdade”, sintetizou o escritor e teólogo que afirma 
ter saído “mais desperto e maior” com este trabalho. 
Coube a Daniel Serrão o enceramento da apresen-
tação de uma obra que também é sua, mas cujo 
mérito “é todo do autor”. “Se não fossem aquelas as 

Todo o instante presente é 
imensamente limitado, cur-
to e fugaz, mesmo quando 
a sua plenitude ou carácter 
dramático o faz parecer eter-
no. É preciso distância para 
entender o que se passa. 
Este livro acontece num 
tempo em que um homem 
tem idade suficiente para 
que a sua vida esteja já fixa-
da e para que ele possa olhá-
-la em perspectiva e julgá-la. 

Por conseguinte, Daniel Serrão, Aqui diante de 
mim explora a circunstância de quem, diante 
do seu interlocutor, se assume também diante 
de si próprio, num exercício de verdade ou pelo 
menos de autenticidade.
O Prof. Daniel Serrão não é de Vila Real, onde 
nasceu, não é de Viana do Castelo, por onde 
passou, não é de Aveiro, onde deitou raízes 
e não é do Porto onde se abriu à vida. Daniel 
Serrão é, a meus olhos, do Mundo. É uma des-
sas singulares árvores que vivem a nosso lado 
(conscientemente esticado entre a natureza e 
a transcendência) mas cuja copa parece não 
caber em outro espaço que não seja o mundo e 
em cujos ramos se abriga uma espantosa bio-
diversidade.
No tronco que constitui esta árvore extraor-
dinária manifestam-se também muitos nós. 
Testemunham eles o esforço de crescimento e 
a passagem dos anos, entre dias de sol e som-
bra, entre a perda dos que lhe morreram e os 
nascimentos que o continuam. E é curioso: são 
precisamente esses nós – o que revelam e o 
que neles intuo – o que mais me aproxima de 
Daniel Serrão.

De realidades grandes só 
por imagens consigo apro-
ximar-me. Assim, a meus 
olhos, o Prof. Daniel Serrão 
afigura-se-me um todo, 
como essas admiráveis es-
culturas de uma só peça 
em madeira de castanho 

maciço, sem hiatos, sem colagens ou justaposi-
ções artificiais. E isso, como sabemos, dá muito 
trabalho. Mas, sabêmo-lo também, é daí que 
emerge o sentimento de segurança e de con-
fiança. Com ele sabemos com o que podemos 
contar.
Vejo em Daniel Serrão uma modéstia e grande-
za alheias a afectação, à arrogância ou a exibi-
ções de asceta, mas também um homem com 
a lúcida medida do seu valor, capaz de afirmar:

“Seria uma ridícula falsa modéstia eu dizer que 
nada sei sobre o que valho para mim, porque me 
analiso, ou o que valho para os outros, porque 
fui repetidas vezes avaliado.”

Nesta persona plural, capaz de a si próprio 
exigir uma prolongada resistência de soldado, 
vejo um homem compulsivamente comprome-
tido com os outros, consigo próprio e com Deus, 
com uma invulgar disponibilidade e sentido 
de serviço, mesmo quando a tarefa em mãos 
é aparentemente fortuita (visite-se o seu site 
e consulte-se a agenda que ali oferece (http://
www.danielserrao.com). E vejo um homem li-
vre, capaz de dizer o que pensa, sem cuidar em 
demasia se o que diz é o politicamente correc-
to ou o que os outros querem ouvir. Só quando 
é rigoroso e não se deixa tolher por rodeios, o 
testemunho honra o homem que o diz ou faz.
Aprecio a sua verticalidade, o carácter de osso 
duro de roer, mas também aquela “santidade 
do pormenor ínfimo” (Blake) que Daniel Serrão 
aprendeu ao microscópio e pratica na vida, com 
assinalável sentido de gratidão e promoção do 
outro.
Em Agosto, tentando cristalizar numa só frase 
a personalidade que se diz e partilha nas cerca 

A propósito de 
Daniel Serrão, 
Aqui diante de mim 

pergunta colocadas, as minhas respostas também 
não seriam estas. Ele forçou-me a dizer coisas que 
nunca esperaria dizer em vida e que não ia deixar 
escritas seguramente”, referiu. 
O Professor recordou bem humorado a pergunta 
que Henrique Pereira lhe fez a dada altura da entre-
vista: “Você é vaidoso?”. Na entrevista Daniel Serrão 
respondeu que não tinha razões para ser vaidoso, 
no entanto, perante um auditório do Centro de 
Cultura e Congressos da SRNOM cheio, a resposta 
foi diferente: “depois de ouvir estas coisas sinto-
-me como diria o poeta brasileiro Manuel Bandeira, 
‘com as mil cintilações do êxito intacto’”. n
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de 500 páginas deste livro, escrevi: “há de facto 
muitas vidas na vida deste homem que por ofí-
cio procurou a exactidão e por vocação a verda-
de”. Assim continuo hoje a pensar.
Este livro nasceu da minha curiosidade e cer-
tamente da confiança do meu interlocutor. 
Ter-lhe-ei dito “começamos para ver o que dá e 
onde chegamos” e foi isso o princípio do que 
até aqui nos trouxe. Como? Através de e-mails 
sucessivos trocados, não raro, noite dentro, 
quase em simultâneo, numa carambola de 
perguntas e respostas rente à espontaneidade 
do pensamento. (É que Daniel Serrão – pude 
confirmá-lo em meses de diálogo –, não adia, 
decide, faz. Talvez nisso se encontre um dos se-
gredos da sua gestão do tempo).
Aqui ou ali, não fui alheio ao sentimento de 
quem com lucidez se reconhece a pisar o risco 
e a interrogar uma intimidade que, na rigoro-
sa acepção do étimo, é sagrada. Daniel Serrão 
não evitou qualquer pergunta ou provocação e 
também não vislumbrei sinais de condescen-
dência contrariada. 
Quem desta forma se expõe – da forma em que 
o Prof. Daniel Serrão se expõe em Daniel Serrão, 
Aqui diante de mim – não tem esqueletos no ar-
mário. É um homem livre, autêntico e corajoso.
Daniel Serrão tem uma aura persuasiva, um 
olhar que nos atravessa como um bisturi, qua-
se inefável, penetrante e preciso. Não é da or-
dem da prova, embora não faltem indícios per-
suasivos, mas diria que, além do nome, tem um 
quê de profeta. Todavia, em alguns momentos 
desta aventura a dois, julguei-me, na condição 
de seu interlocutor, um erro de casting.
Homem plural, atento aos grandes ventos cujo 
sopro vem do coração das coisas, a seu lado, 
sinto-me ainda um menino, em quem (pese 
embora as cerca de 500 paginas deste livro) 
mora ainda um esvoaçar de perguntas que 
gostava de fazer. 
Serve isto para dizer que as questões que vão 
encontrar em Daniel Serrão, Aqui diante de mim 
as fiz, antes de mais, para mim próprio, vigian-
do-me com a certeza de nada ter a acrescentar, 
zelando apenas pelo lançamento e ressalto das 
perguntas. E será vão procurar nelas veneno, 
pois apenas a cumplicidade as impele.
Este livro é um esboço de retrato, uma viagem 
com e pelo entrevistado ou, se preferirem, um 
caleidoscópio de formas cambiantes que reve-
la um só e mesmo homem com muitas vidas. 
Por aqui se dizem e partilham 83 anos da sua 
vida e quase tantos da nossa história contem-
porânea.
Eu saí deste livro mais desperto e maior. Gosta-
va que quem o lesse pudesse sentir o mesmo.
Caro Professor Daniel Serrão, dizer que é um 
privilégio aproximar o meu nome do seu será 
dizer pouco mais do que uma evidente bana-
lidade.
Na exacta e honesta medida do meu sentir, 
o que mais me honra, não é ter feito um livro 
consigo, é sentir-me seu companheiro e amigo. 

Muito obrigado.

Henrique Manuel S. Pereira
(Universidade Católica, Porto)

Porto, Auditório da Ordem dos Médicos. 7 Dez. 2011.

1. Quem já tenha lido este livro de Henrique 
Manuel Pereira compreenderá que comece 
por dizer-lhes que não é tarefa fácil esta de 
lhes apresentar Daniel Serrão: Aqui diante de 
mim e estimular a curiosidade dos que ainda 
o não leram, para que não se privem do pra-
zer e, sobretudo, da fruição, como diria Roland 
Barthes, de entrar na hifologia dum texto de 
grande densidade intelectual, de enorme 
enriquecimento científico e humanista, de 
profundo magistério moral e ético, enfim, de 
luminosa e inspiradora cidadania, naquela 
acepção cunhada na língua francesa por Be-
aumarchais, em 1774.
2. Este livro, di-lo o seu autor, logo na intro-
dução “é, pois, uma viagem com e pelo entre-
vistado”, reconhecendo, no cais da chegada, 
que a vida deste homem “não cabe nas mar-
gens dum livro” e que “o melhor e o pior é 
insondável e ficará porventura oculto nesse 
lugar sagrado a que ele chama autoconsciên-
cia”. A humildade intelectual do autor levou-o 
a chamar simplesmente de entrevista o coló-
quio que animou essa viagem de quase três 
quartos de século, que a ilusão cronológica da 
narrativa nos permite desfrutar pela memó-
ria (que para Pessoa, aqui citado por Daniel 
Serrão, “é a consciência inserida no tempo”) 
memória tópica, temporal e afectiva do seu 
interlocutor, nas quase quinhentas páginas 
do texto.
3. Texto que, etimologicamente, tecido, tela, 
vai sendo impresso pelo dis-cursus, isto é, por 
esse vaivém da memória que fornece ao tear 
da inteligência do eu que enuncia a vida do 
outro que é enunciado. Do eu bios ao outro 
que é, afinal, o eu eros, do eu ser ao eu trans-
cendência, do eu existente ao eu escatológico, 
hipóstases que são da dimensão sagrada da 
vida, dádiva divina, por isso inviolável, desde 

que o seu sopro, a sua essência, habitou um 
corpo a fazer-se da terra para onde voltará. Me-
mento homo quia pulvis es… E nesse intervalo 
entre o corpo soprado de vida e o corpo ao en-
contro da morte, como escreveu o antropólogo, 
Claude Lévi-Strauss, um dos mestres de Daniel 
Serrão, “cada um de nós é uma espécie de en-
cruzilhada onde acontecem coisas”.
4. Os poetas, como Aristóteles ensinou e o 
demiurgo do livro reitera em muitas das suas 
falas, intuem mais depressa a verdade do que 
os historiadores a encontram nos factos ou 
os filósofos a problematizam no logos. Daniel 
Serrão também o confessa ao autor do livro e, 
por intermédio dele, a nós seus leitores que, 
degustando a narrativa da viagem do eu pelo 
seu outro, com Fernando Pessoa, sempre à 
proa, nos faz melhor compreender a grandeza, 
a profundidade quase hiperbólica da litotes de 
Rimbaud “Je est un autre…”
5. Henrique Manuel Pereira não é, portanto, o 
simples entrevistador: ele é, e desempenha ex-
celentemente essa função, o diegeta que gera 
a mimesis das falas do seu interlocutor; ele é 
o espelho do eu que provoca no outro o que 
Jacques Lacan chamaria de “effet du miroir”. 
Por isso, Daniel Serrão aqui diante dele é, a um 
tempo, também Daniel Serrão diante de si e da 
sua autoconsciência, mais fundo e mais longe 
do que a consciência e o sentimento de si, de 
António Damásio, cuja hermenêutica o Profes-
sor Daniel Serrão faz (p. 310) com o rigor cientí-
fico de Paul Ricoeur, que invoca como uma das 
suas proveitosas leituras éticas (p. 266).
6. A ética é, digamo-lo já, o leit-motiv desta 
narrativa e o fundamento de quase todas as 
notáveis reflexões sobre a finitude da existên-
cia que Daniel Serrão, instigado, ou não, por 
Henrique Manuel Pereira, entrega ao nosso 
deleite intelectual, fazendo-nos louvar a Uni-
versidade, que deu substância ao seu conheci-
mento e sobre a qual tanto reflectiu e lutou no 
sentido da sua transformação positiva, como o 
faz, mais uma vez, neste livro; e impelindo-nos 
a encomiar a virtude e a vida que lhe transfor-
maram esse conhecimento em sabedoria, es-
pargida pelos outros muitos livros,como o “Pro-
curar a Sabedoria. Partilhar o conhecimento”, 
aqui bem analisado pela perspicácia do autor, e 

Daniel Serrão: 
Aqui diante de mim
 
“Esta conversa não devia ser um livro 
de memórias e muito menos um 
auto-elogio encapotado.”(p.284)
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por ensaios, comunicações e artigos científicos 
ou de mera divulgação, que aqui são, na parte 
mais significativa, revisitados pelos dois inter-
locutores. 

7. Como lapidarmente disse o escritor roma-
no, Lúcio Séneca, “ninguém chega a ser sábio 
por acaso”, pois acrescentar sabor ao conhe-
cimento é fruto de muito trabalho, de muito 
estudo, de muita disciplina mental, de muitas 
e variadas leituras literárias, filosóficas, antro-
pológicas, psicológicas, psicanalíticas, mitológi-
cas, históricas, sociológicas, biomédicas, físicas 
e outras simplesmente incatalogáveis ( “O que 
sempre e até hoje me dá verdadeiro prazer é ler. 
Ler tudo, o bom e o mau, o sério e o anedóti-
co, porque lendo sinto-me com as pessoas que 
escreveram os textos.”,p. 307)”, leituras através 
das quais o pensamento busca a ordem que 
funda a significação e atribui significância às 
coisas, imanentes ou transcendentes (“A Fé 
numa Transcendência é, para mim, um assunto 
estritamente privado”, afirma Daniel Serrão,p. 
401), como diziam o já citado Lévi-Strauss e 
Wittgenstein que Daniel Serrão descobriu bem 
cedo, para os partilhar a eles e a outros auto-
res com Walter Oswald, na construção de uma 
amizade temperada por uma idêntica Welt-
saunshaung e soldada por um companheiris-
mo de verdadeiros compadres.

8. Companheirismo que, na universidade ou 
fora dela, no hospital ou na casa de campo, 
aprendeu, de novo com Séneca, que “viver sig-
nifica lutar”, significa percorrer a estrada bíbli-
ca de Emaús com o espírito de aventura e de 
sacrifício com que o poeta castelhano António 
Machado alertava “caminero no hay camino;el 
camino se hace caminando” e com que Fernan-
do Pessoa retirava as pedras do caminho, para 
com elas construir o seu castelo. Companhei-
rismo, naquele sentido etimológico de com-
panhia, isto é, daquele ou daquela com quem 
partilhamos o pão (cum+pane-), amassado 
adâmicamente com o suor do rosto na seara 
da parábola do semeador .

9. Companheirismo, tantas vezes lembrado 
neste livro, que sabe que a ciência não tem res-
posta para tudo, por isso o médico Abel Sala-
zar, também ele evocado nas falas do narrador, 
condenava o cientismo deste nosso mundo 
onde a physis instalou em alguns, discípulos 
de Feuerbach, a utopia de anular a metaphysis, 
esquecendo-se de que , antes de chegar à ciên-
cia, ao espaço do profano, o homem habitou 
a religião, o espaço do sagrado. Por isso é que 
Mircea Eliade concluiu, com propriedade, que 
“a manifestação do sagrado funda ontologica-
mente o mundo.” Jacques Le Goff complemen-
tará e sublinhará que “a religião é constituinte 
e motor do pensamento ocidental.”

10. “No meu tempo de estudante universitário, 
quem tivesse fé, fosse no que fosse, era burro; 
pois era bem evidente que só o que a Ciência po-
dia conhecer é que existia. Como eu achava que 
não era burro, tenho, desde então, dedicado mui-
ta reflexão e estudo para tentar provar a mim 
mesmo que estou certo. De certa forma poderei 
dizer que fui e sou “consiliente” avant la lettre. 
Nessa matéria estou em paz comigo ( e com os 

“comigos de mim”, p. 227)” – assim explica Da-
niel Serrão por que reage ao reducionismo ma-
terialista do cientismo à outrance.
11. Bem sabemos, e compreendemo-lo ain-
da melhor, depois da leitura deste livro, que a 
fundação religiosa ontológica do mundo, atra-
vés das diferentes cosmogonias, da bíblica (“A 
Bíblia é um livro maravilhosos pelo seu conteú-
do simbólico, que vale para todos os tempos e 
modos de pensar, investigar e conhecer…”,p. 227) 
até às outras fora da civilização judeo-cristã, é, 
no campo dos conceitos, indispensável à com-
preensão científica do mundo, que a ciência do 
nosso tempo procura com afã até limites que 
a ética e a bioética não devem deixar ultrapas-
sar. A compreensão racional do cosmos, que a 
ciência hoje procura, tem-na o homo religio-
sus, no plano mítico, no plano das linguagens 
simbólicas que Feuerbach, n’“A Essência do 
Cristianismo” desvaloriza, quando afirma que 
é a “carência da consciência de si que funda a 
religião”, numa visão marxizante que os tem-
pos se têm encarregado de comprovar e, à vez, 
desmentir. É que a religião não é apenas um ve-
ículo de passagem para os nossos deuses, mas 
também para a nossa ancestralidade, fundante 
da nossa identidade individual, primeiro, social, 
depois. A religião faz parte da nossa inteligên-
cia emocional, do nosso imaginário, para que 
tudo não se resuma à razão que actua sobretu-
do no presente, no tempo do aqui e agora, sem 
ousar um pouco mais de além, um pouco mais 
de azul, como diria Mário de Sá-Carneiro, o po-
eta dos limites, tal como Pessoa (“Emissário 
de um rei desconhecido/ Eu cumpro informes 
instruções de Além”, os versos que o revelaram 
a Daniel Serrão,p. 104) também ele um poeta 
da metafísica do desconhecido, como queria 
Agostinho da Silva, tão arreigada no culto bem 
português do Espírito Santo, que viajou con-
nosco para os mares ignotos.
12. A religião, desde a matriz hebraica que 
estuda até aos escaninhos da TORÁ, de que se 
reclama na compreensão da ética como funda-
mento da paz e motor da felicidade humana, 
está profusamente presente neste livro, em 
que Daniel Serrão, desde os tempos da JUC e 
da Acção Católica, vivencia um cristianismo 
transcendente, através de um catolicismo que 
pratica com racionalidade e fé, sem leituras or-
todoxas de textos fundacionais e também sem 
aceitar silêncios injustos da hierarquia eclesial 
ou exegeses sem transcendência. Encontrou 
para as reflexões atinentes e pertinentes que 
faz neste livro uma extraordinária interlocução 
por parte de Henrique Manuel Pereira, um teó-
logo de fino espírito exegético.
13. Esses silêncios doeram-lhe sobretudo, 
quando se viu na tal encruzilhada, onde acon-
tecem coisas, como lembrava Lévi-Strauss, 
depois de uns coisos, como se dizia na minha 
aldeia, quando não se queria nomear alguém 
de postura abjecta, promoveram o seu sanea-
mento da sua Faculdade de Medicina do Por-
to, como então se designou o afastamento 
prepotente e injustificado de muitos profes-
sores universitários pelo fervor militante da 
turba-multa de uns esquerdizóides leninistas, 
estalinistas, trotzkistas, maoistas e outros des-

vairados –istas, que nasceram mais rápido do 
que cogumelos em terras molhadas de pasto 
de cavalos e se fizeram meirinhos da anarquia 
empante em assembleias selvagens de pseu-
dodemocratas e antifascistas.
14. Estes prematuros antifascistas, enquadra-
dos por uns pseudodemocratas maduros e re-
volucionários de pacotilha, abriram, com a sua 
insensatez e voracidade ideológica, uma ferida 
profunda que, conforme o Prof. Daniel Serrão 
aqui volta a lembrar, fechou à superfície, mas 
mantém-se, como diria Alexandre Herculano 
aqui também visitado neste livro, como “cica-
triz de um exílio” interior, a que a prepotência 
de uns poucos com a conivência de muitos e 
uma governamental majorada imbecilidade o 
votaram. E estas coisas não passam só com um 
pedido público de desculpas, como o fez o mi-
nistro José Augusto Seabra, que deveria ter sido 
acompanhado pela própria universidade com a 
atribuição da categoria de Professor Emérito (p. 
200), o que, de resto, só viria dar mais ênfase 
a um verdadeiro professor emérito, como é o 
Prof. Daniel Serrão, que tanto prestígio científi-
co e social acrescentou à sua antiga Faculdade, 
projectando-a nacional e internacionalmente, 
o que, aliás, continua a fazer com o mesmo 
pundonor e entusiasmo de sempre.
15. Desse prestígio e competência científica 
e humana excepcionais, muito tem beneficia-
do a Universidade Católica e os seus alunos 
do Instituto de Bioética que ali fundou com o 
Prof. Walter Oswald e outros responsáveis pela 
conquista de um espaço científico, que se vem 
consolidando, para este novo ramo das ciências 
humanas e sociais. Esse esforço teria recebido 
um impulso fundamental, se a ousadia sau-
dável do projecto de investigação “O Humano 
futurível” tivesse sido compreendida e apoiada 
pelos avaliadores da Fundação de Ciência e Tec-
nologia, que, infelizmente, ainda continuam, 
muitas vezes, a dicotomizar áreas científicas 
que cada vez estão mais integradas.
16. Era essa integração que o projecto do “hu-
mano futurível” queria, na prática, demonstrar, 
porque, como com precisão pitagórica afirma 
Daniel Serrão, “No conhecimento unificado 
cada metodologia de conhecer terá o seu espa-
ço próprio com idêntica dignidade. O método 
experimental das Ciências ditas “duras” não é 
melhor nem pior do que o método reflexivo e 
intuitivo das Ciências Humanas e Sociais. Intuir 
a transcendência é um conhecimento tão segu-
ro como o do teorema de Pitágoras. Lembrando 
Pessoa direi que ainda há pouca gente para dar 
por isto; mas serão cada vez em maior número 
os cultores inteligentes dos vários saberes que 
se devotarão à Unidade do conhecimento, sem 
fazerem da sua disciplina, orgulhosamente, a 
única explicação do Homem e do Mundo. (p. 
226)” Oxalá, Professor Daniel Serrão, oxalá que 
essas “aproximações e fertilizações cruzadas en-
tre o bios e o ethos” (p. 215), como as interroga 
Henrique Manuel Pereira, realizem essa “con-
siliência” que William Whewell, o criador do 
termo “cientista” para substituir o de “filósofo 
natural”, a pedido do poeta Coleridge, como o 
senhor nos informa, cunhou, emprestando ao 
biólogo Edward Osborne Wilson, o conceito so-
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bre o qual edificaria a sua neo-iluminística teo-
ria do advento de uma “Antropologia biológica”, 
como uma ciência que, lemos de novo no livro, 
“explicará cientificamente todos os aspectos do 
viver humano incluindo os que hoje chamamos 
espirituais e especificamente humanos.”(p. 225) 
Daniel Serrão pontua também, a este propósi-
to, o pioneirismo de Abel Salazar que, no traba-
lho de conclusão da licenciatura em medicina, 
apresentou “os novos conhecimentos das áreas 
anatómicas cerebrais pelas quais passava a vida 
psíquica.” (p. 193)

17. Por essa antropologia biológica, compreen-
deríamos bem melhor a sageza do Papa João 
Paulo II, um símbolo de santidade na ascese 
em que senhor a entende e a viu nele projec-
tada, na posição que adoptou relativamente ao 
evolucionismo e que o senhor subscreve “por 
inteiro e sem qualquer hesitação”: “A ciência, 
dizia João Paulo II, pode purificar a religião do 
erro e da superstição e a religião pode purificar 
a ciência da idolatria e dos falsos absolutos.” (p. 
227) E, com idêntica sageza, acrescenta Daniel 
Serrão que “Darwin nunca se pronunciou sobre 
a origem da vida mas sobre a origem evolutiva 
das espécies vivas existentes, o que em nada 
contraria o que na Bíblia está escrito”. Propõe, 
por isso, dentro dessa antropologia biológica, 
uma archebiologia (“Não é um termo fácil de 
explicar porque é o cerne do meu pensamento 
biológico”,p. 122), para que o entendamos, quan-
do defende que “a lógica intelectual do conheci-
mento da vida é uma archeológica, é uma lógica 
evolutiva que tem em conta o tempo.” (p. 227)

18. A vida, como bios e como ethos, como ani-
ma e como animus, sustenta nuclearmente os 
dois andamentos filosoficamente mais densos 
deste, deixem-me chamar-lhe assim, sympo-
sium, na concepção socrática do conceito: o 
andamento 4., que o autor intitula de “Da ética 
(médica) à bioética [1976-1998]” e o andamen-
to 5. “Entre o bios e o ethos [1998…]”. Estes dois 
andamentos, porventura mais do que os ou-
tros, têm muito mais de diálogo socrático do 
que de entrevista, muito mais de dialéctica, de 
maiêutica, de multiplicidade de perguntas que 
induzem o interlocutor na descoberta de suas 
próprias verdades, levando as ideias, muitas 
vezes, a serem verdadeiros maieumatos da con-
versação. Este livro, Senhores Professores Da-
niel Serrão e Henrique Manuel Pereira, li-o eu, 
vejo-o eu, como se fosse um diálogo de Platão, 
cruzando o Fedon ou da imortalidade da alma 
com o Banquete (simpósio) ou do amor. Como 
um Fédon, porque os assuntos nele tratados 
são complexos e tanto interessam à psicologia, 
como à moral como à ética, estóica e aristotéli-
ca, e como à metafísica, em que a bioética pro-
curará arrimo para a defesa da vida humana. 
Como um Banquete ou simpósio ou do amor, 
porque também neste livro se proclama o 
amor como “união e harmonia dos contrários”, 

para gerar vida e compreender a transcendên-
cia da morte na imortalidade da alma.
19. Sobre tal imortalidade e a uma observação 
do autor, citando Milan Kundera – “sonhamos 
com a imortalidade desde a infância” – respon-
de sabiamente Daniel Serrão: “O Homem é o 
único ser vivo que sabe que vai morrer. Por isso 
mesmo, é o único que pode aspirar à imortali-
dade, claro está. Só aspira a não morrer aquele 
que sabe que morrerá.” Aprender a morrer é, 
por isso, o corolário, a consequência, do trajecto 
que cumprimos no intervalo do tempo de mun-
thu, isto é, de vir do além para o aquém e re-
gressar ao além. Faz-nos falta uma tanatologia 
como fórum para aprender a viver. É, outra vez, 
a união e harmonia dos contrários, mors-amor, 
que o senhor cita a propósito da poética de An-
tero de Quental.

20. Este livro tem, de facto, a natureza do sym-
posium, naquela genuína acepção grega, em 
que Platão lhe atribuía uma enorme potencia-
lidade educativa, quando bem dirigido, como a 
parte final do banquete destinada ao convívio 
pela bebida, para conversar e reflectir sobre fi-
losofia, sobre arte, sobre música e poesia, sobre 
pintura, sobre leis, sobre deuses e humanos. Do 
protocolo do simpósio se encarregava o simpo-
siarca, a quem competia dirigir e ritualizar as 
falas, entremeadas, muitas vezes, de canto e de 
dança, ou da audição de grandes poetas como 
Alceu ou Anacreonte e outros famosos autores 
de escólias ou “canções de mesa” ou simptóti-
cas, em que cada simposiasta entoava, ao som 
da flauta, um verso duma composição conhe-
cida, passando de seguida o ramo de mirto ao 
que estava à sua frente, para ele prosseguir.

21. Os gregos derivaram essa palavra sympo-
sium do verbo sympinò que, em rigor, significa 
“beber juntos”. O verbo simples, pinò, isto é, be-
ber, tem a sua raiz semântica no indo-europeu 
*pò, *pi, que significa o acto de beber. A raiz 
indo-europeia é a mesma que está presente 
no verbo latino bibò, bibere, o que explica que 
a língua francesa tenha alterado o grego para 
“boisson” e o inglês nela cunhado o seu “poi-
son”. É que, por vezes, o simpósio também era 
aproveitado para envenenar os inimigos ou 
simplesmente os incómodos.

22. Ora, perdoando-se-me a forçada alegoria, 
neste livro há também um simposiarca, Daniel 
Serrão, que vai organizando as suas falas à me-
dida em que o simposiasta, Henrique Manuel 
Pereira, lhe vai dando o mote das suas escólias 
ou simptóticas, bebam, ou não, os dois do vi-
nho da LASVIN (p. 325), das confrarias do Vinho 
do Porto ou do Vinho Verde ou de qualquer das 
outras integradas na Federação das Confrarias 
Báquicas, a quem o Prof. Daniel Serrão em-
presta o seu conhecimento sobre o efeito que 
o vinho provoca nos humanos, que ancora na 
exegese do anexim bíblico “Bonum vinum la-

etificat cor hominis” (p. 325), reencontrando-se 
aí com as suas assumidas matrizes hebraicas 
e transmontanas, justificadas, neste aspecto 
enótico, no capítulo 9, versículos 20-29, do Livro 
do Génesis, naquela narrativa em que,” sendo 
Noé lavrador, passou a plantar uma vinha” e, 
não tendo tido moderação no beber, mostrou 
o seu mau vinho na maldição injusta de Canaã.
23. O ambiente de simpósio metaforizado ou 
alegorizado no alimento e na bebida cultural, 
que deste livro se derrama pela vastidão de te-
mas de crucial importância para o eu transcen-
dente de todos nós, humanos, feitos à imagem 
e semelhança de Deus como no lo ensina o 
Livro dos Livros, onde Daniel Serrão e o seu in-
terlocutor fincam, tantas vezes, a profundida-
de do seu diálogo, esse ambiente sublinha-o o 
simposiarca, perante a surpresa do simposias-
ta, na revelação de que a dança o empolga e 
lhe compensa a gastronomia moderada, seja a 
da “Dobrada à moda do Porto”, do heterónimo 
Álvaro de Campos, que tanto aprecia, seja a do 
ritual anual do cozido à portuguesa da família, 
os Coutos, de Paredes, como dádiva de gratidão 
ao médico pela vida de um filho varão, a quem, 
normalmente, os filhos varões morriam preco-
cemente (p. 123). 
24. Deixemos, porém, o ambiente de simpósio 
e perdoar-me-ão que, neste passo, em que o 
resgate à morte de um filho varão dos Coutos 
de Paredes, com a adjuvância da biopatologia e 
da archeobiologia que o Professor de medicina 
ia testando nos serões médico-rurais que ali fa-
zia (p. 123), não comente nem a felicidade nem 
as probações que Daniel Serrão aqui nos narra 
sobre a sua própria vida familiar, narrativas em 
que nos dá também lições extraordinárias de 
verdadeiro epicurismo ético vivido no despo-
jamento dos bens materiais e na procura do 
prazer pelo conhecimento, pela amizade e pela 
vida simples. E não comento, porque não sei 
medir nem a eudemonia (a felicidade) da volta 
do filho pródigo nem a aponia (o sofrimento) 
da sua perda, o que só a areté (a virtude) pode 
dar, como ensina Aristóteles na sua Ética a 
Nicómano, a quem, como o Homem Daniel Ser-
rão, esteja grávido do divino, segundo a ilumi-
nada metáfora de Fernando Pessoa.
25. Direi, por isso, apenas da minha admiração 
pela ataraxia, por esse estado de tranquilida-
de e de libertação da superstição e do medo, 
que Deus, reencontrado, depois do lancinante 
questionamento pela extemporaneidade da 
partida para o além dum filho tão amado nas 
suas diferenças, reveladas em especial duran-
te a estada em Angola, que esse Deus lhe deu 
em graça e em phronesis (prudência), para não 
perder a fé e descrer na transcendência: “Um 
dia forçou a barreira, sacudiu-me com força e 
entrou; então voltei a ver o olhar de despedida 
do meu filho, agora com um olhar de amor. E 
pude conseguir rezar por ele. A partir desse dia 
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28. Mas a história não se faz de “ses”, faz-se 
da ousadia e da persistência daqueles, como 
o Prof. Daniel Serrão, que acreditam mais nas 
nações, nos povos, do que nos estados e nos 
governos que pensam ser eles a nação e o 
estado. A história escreve-se e muda-se com 
a independência de espírito face a doutrinas 
salvíficas e com um pensamento analítico que 
procure consensos para as rupturas que os en-
talados têm de fazer para retirar os instalados 
que têm sempre na mudança o principal peri-
go ao seu poder. Por isso, Prof. Daniel Serrão, a 
ruptura que propôs para a Universidade portu-
guesa, na conferência livre que fez nos Estudos 
Gerais de Angola, e cujos contornos aqui nos 
deixa, essa ruptura continua adiada, mais de 
quarenta anos depois, porque, durante todos 
esses anos, os instalados não diminuíram, an-
tes, aumentaram e, por isso, quantos mais ins-
talados haja mais serão também os entalados.
29. Essa ruptura, que também propunha, e 
muito bem, para a modernização e a actualiza-
ção do ensino da medicina no nosso país, com 
a proposta de uma pedagogia integrativa feita 
do cruzamento concomitante de saberes bási-
cos com saberes clínicos, cumprindo-se de for-
ma eficaz o desafio inspirador da universidade 
humboldteana que tantos benefícios trouxe 
ao desenvolvimento cultural, científico e eco-
nómico da Alemanha, essa ruptura, Senhor 
Professor, era, na sua visão de universitário ao 
serviço do bem comum, profética, mas a profe-
cia necessita da transcendência para ser com-
preendida como intuição performativa e mobi-
lizadora de futuro. Temos, infelizmente, muito 
poucos na academia com essa transcendência; 
temos, desgraçadamente, demasiados invejo-
sos, não evidentemente daqueles que invejam 
o esforço, o estudo,o sacrifício, a tenacidade, a 
resiliência, como agora se diz, de muitos de nós, 
porque esses, estariam positivamente interes-
sados em serem por essas virtudes abençoa-
dos, mas daqueloutros que invejam os resulta-
dos e que acham que neles devem ter partici-
pação, sem que nada tenham contribuído para 
eles. Estes, bem o sabemos, detestam afirma-
ções como aquela que respigo, de novo, deste 
livro: “Sempre gostei da palavra autenticidade e, 
quando era mais novo, da palavra inteireza, re-
ferida a carácter; talvez por constituírem metas 
a atingir.” São palavras suas, Senhor Professor, 
que esses detestam, porque, na sua onzenice, 
ignoram que o único lugar onde o sucesso apa-
rece antes do trabalho é no dicionário.
30. Trabalho como aquele que teve na coorde-
nação e preparação de uma reforma no SNS, 
mas que, mais uma vez, os instalados boicota-
ram. Trabalho com que continua a conviver com 
felicidade, organizando cursos, dando aulas, 
orientando alunos, no país e no exterior, espe-
cialmente agora no Brasil; fazendo consecuti-
vas intervenções públicas a favor da dignidade 
da vida humana e das pessoas; mantendo-se 
atento ao mundo político, como no caso dos 
conflitos do Médio-Oriente, em especial , en-
tre Israel e a Palestina, que tal, como o senhor, 
também eu visitei e confirmo inteiramente as 
suas impressões e a sua indignação pelo que 
ali continua a passar-se; sem “twittar”, mas na-

vegando pela Net e reflectindo sobre este novo 
homem que já aí está, o homo digitalis com 
que Henrique Manuel Pereira o interpelou, ou 
o homo virtualis, como o senhor prefere dizer. 
31. E o trabalho de pensar, que muito arredio 
anda do país, continua também a ocupá-lo, len-
do, lendo sempre, autores marcantes, porque 
estruturantes desse pensamento civilizacional 
que evidencia totalmente decantado, desde a 
Summa Theologiæ de S. Tomás de Aquino a Karl 
Jaspers, a Freud, a Jung, a Rousseau, a Kierkega-
ard, a Bergson, a  Merleau-Ponty, a Max Weber 
e a Marx; à fenomenologia de Husserl, a Hegel 
e a Heidegger; a Teillard-de-Chardin, a Ortega 
y Gasset, a Sartre e Gabriel Marcel; a Georges 
Steiner, a van Rensselaer Potter e a T. Engelhar-
dt, Jr.; a teólogos contemporâneos como Hans 
Küng, às encíclicas, especialmente de João Pau-
lo II e de Bento XVI, ao cristianismo hebraico do 
cardeal Lustiger, a Proust, a Camus, a Ricoeur 
e outros autores franceses, aos nossos poetas 
maiores, de Camões, Antero, Junqueiro, Pessoa 
e seus heterónimos, a José Régio, Reinaldo Fer-
reira, Sophia, Gedeão, Herberto Hélder, Daniel 
Faria, O’Neill, aos nossos ficcionistas como Gar-
rett, Herculano, Eça, Camilo, Fialho, Almada, e 
sobretudo Agustina, Virgílio Ferreira, Fernando 
Namora, a autores brasileiros como Alceu Amo-
roso Lima, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, 
Mário Quintana, a incontáveis ensaístas que 
Henrique Manuel Pereira chamou à colação, 
para um comentário sempre preciso e estimu-
lante. Enfim, uma biblioteca pessoal invejável.
32. Depois de ler este vosso livro, Professores 
Daniel Serrão e Henrique Manuel Pereira, tão 
denso, tão desafiante para o pensamento, tão 
didáctico para a vida, tão estimulante intelec-
tualmente, dei comigo a apreciar a percuci-
ência do nosso Fernando Pessoa: “a tragédia 
de Portugal é a de que, tendo vários eruditos, 
e muita gente inteligente, pouquíssima gente 
temos que seja culta.” 
33. Senhor Professor Daniel Serrão, muito 
obrigado pelo banho lustral de cultura que me 
ofereceu, que nos oferece neste seu “récit de 
vie”, como diria Philippe Lejeune, tão bem con-
duzido por um diegeta e exegeta como Henri-
que Manuel Pereira a quem quero agradecer 
por este maiêutico texto que extraiu da fonte 
inesgotável do seu interlocutor, qual Castália 
do Parnaso, e nos entregou para degustarmos 
essa mítica água serrana que jorra desde a 
adolescência, esse tempo em que o Prof. Walter 
Oswald confessa que começou a sua carreira de 
ouvidor, “a aprender coisas raras e maravilhosas 
de poetas e filósofos.” (p. 130)
34. Senhor Professor Daniel Serrão, aqui diante 
de si, termino a leitura litótica que fiz do vosso 
Aqui diante de mim, testemunhando-lhe o pri-
vilégio que temos todos de ser seus ouvidores 
e a felicidade de o termos aqui diante de nós! 
Bem haja, por isso! Que Deus o guarde ainda 
por muitos anos com a lucidez e a profundida-
de intelectual e ética de que deu provas sobejas 
neste inspirador diálogo com Henrique Manuel 
Pereira!

Porto, 07 de Dezembro de 2011
Salvato Trigo
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têm vivido os dois, ele e Deus, 
cá dentro e estamos, os três, 
a sentirmo-nos bem.” (p. 135)
26. Que dizer mais da di-
mensão humana e trans-
cendental deste Homem 
que, honrando a memória 
do avô, foi como ele a Ri-
beira de Pena encontrar a 
companheira e a mulher da 
sua vida, na mesma família 
de sua avó. Companheira a 
quem presta neste livro, com 
a preciosa ajuda do seu die-
geta, uma merecidíssima ho-
menagem pela forma como 
deu solidez à família que 
construíram juntos e como 
atravessou ora silenciosa ora 
exultante momentos irre-
petíveis na sua companhia, 
como os dois anos extraor-

dinários que viveram em Luanda, entre 1967 
e 1969, interiorizando novos aromas e novos 
sabores, enriquecendo-se humanamente e vi-
venciando o deslumbramento dum liberdade 
interior, enquanto viam o Dr. Jivago, no fabulo-
so Cinema Miramar, um anfiteatro ao ar livre 
no meio duma vegetação luxuriante (“…vimo-
-lo em plateia ao ar livre, com o calor nocturno 
de Luanda e os aromas da vegetação. Foi um 
deslumbramento para mim e para a minha 
mulher”,p. 428), mais bela, é verdade, mas não 
tão imponente como o embondeiro, cujos fru-
tos, no símile do patologista, lhe pareceram 
ratos mortos pendurados. 
27. Os dois anos de Angola, como médico mi-
litar e também como professor do curso de 
medicina nos Estudos Gerais locais, onde foi 
encontrar outro transmontano de fibra, como 
o Prof. Nuno Grande, fundador desse curso, e 
outros colegas, como António Barros Veloso, 
que com ele partilhou a profissão no Hospital 
Militar de Luanda e na docência da propedêu-
tica, permitiram a Daniel Serrão construir re-
flexão própria sobre a então chamada política 
ultramarina de Portugal e uma análise, que 
considero muito perspicaz e rigorosa, em ter-
mos históricos, sobre a intervenção errática 
que nela teve Salazar, mas sobretudo Marcelo 
Caetano, cujas críticas subscrevo inteiramen-
te, porque em Angola, no Huambo, assisti eu 
também às indefinições de liderança que ma-
nifestava, para ser capaz de promover a transi-
ção do poder de Lisboa para as colónias, onde 
se insistia em pregar portugalidade, quando 
o importante era consolidar a lusofonia. Se 
o tivéssemos feito, nem o Kissinger e o ex-
pansionismo americano teriam incomodado 
tanto nem teríamos passado por uma fuga e 
abandono a que chamaram, impropriamente, 
descolonização. Fuga que, se prejudicou mui-
tos de nós, mais prejudicou os povos desses 
países. Como estaríamos bem melhor hoje, 
se tivéssemos tido na sucessão de Salazar no 
governo, como advogou, nesse tempo, Daniel 
Serrão, se tivéssemos tido nessa sucessão o 
Prof. Adriano Moreira, invocado neste livro com 
toda a propriedade.



Trata-se de uma perspectiva muito pessoal dos ele-
mentos da cidade, numa procura pela diferença e 
originalidade”, descreve Alexandre Carneiro.   
Longe dos clichés ou das paisagens estereotipadas, 
o médico apresentou 12 imagens nas quais explora 
a realidade crua da paisagem da cidade do Porto, 
onde a estética do caos urbanístico rivaliza com os 
edifícios clássicos. «Pontos finais» nasceu do desa-
cordo. Segundo descreve na apresentação do seu 
trabalho, “a natureza do autor impele-o a procurar 
causalidade e finalidade e a concluir sobre a sua in-
compatibilidade. Esta procura começa pelo fim. As 
fotografias são pontos finais, a partir de onde estuda 
a mudança e o curso da sua cidade e, em última 
análise, encontra a sua prova”. 
O maior trabalho que um fotógrafo pode ter, ad-
voga Alexandre Carneiro, “é desenvolver uma re-
lação profunda com um local acessível, que possa 
visitar de uma forma repetida, em diferentes al-
turas do ano”. Foi assim, assente neste conceito, 
que Alexandre Carneiro desenvolveu as obras que 
apresentou na Casa do Médico. Em cenários di-

ferentes, mas próximos do 
sítio onde vive, o médico 
explorou locais que pas-
sam despercebidos, muitas 
vezes, por quem vive a ci-
dade de uma forma intensa, 
mas facilmente reconhecí-
veis por alguns elementos 
familiares. “As minhas fo-
tografias são anti-postais, 
pela dimensão demasiado 
realista que assumem, mas 
nem por isso deixam de 
ter beleza”, realça. “Esta ar-
queologia visual inicia-se, 
naturalmente, pelas ruínas. 
Nesse sentido, começamos 
com os Pontos Finais, os ce-
mitérios da obra humana. 
Onde o Homem abando-
nou, a Natureza recome-
çou”. Por isso, o autor diz-se 
convicto de que uma visão 
antagónica sobre o Homem 
e a Natureza “é inútil”. “São 
uma única e só coisa, cres-
cendo, colapsando sobre si 
próprios, em contínua imi-
tação de formas, padrões e, 
mesmo, beleza. Não existe 
uma causa que não a so-
brevivência, e a finalidade 
é a da nossa interpretação. 
Apenas o observador e a 
sua atenção são finitas”. 
Esta foi a primeira exposi-

ção individual de Alexandre Carneiro, depois de ter 
começado a “fotografar com alguma regularidade 
há cinco anos”. Após a estreia, outras se poderão 
seguir. n

OS «PONTOS FINAIS» 
DE ALEXANDRE 
CARNEIRO

RADIOLOGISTA DO HOSPITAL DE S. JOÃO 
EXPÔS NA CASA DO MÉDICO 

ALEXANDRE CARNEIRO É RADIOLOGISTA NO HOS-

PITAL DE S. JOÃO E UM APAIXONADO PELA FOTO-

GRAFIA. NA CASA DO MÉDICO REUNIU MAIS DE UMA 

DEZENA DE OBRAS DA SUA AUTORIA, NAQUELA QUE 

FOI A SUA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL. «PON-

TOS FINAIS» SÃO FOTOGRAFIAS, A PARTIR DE ONDE 

O AUTOR “ESTUDA A MUDANÇA E O CURSO DA SUA 

CIDADE – O PORTO –, E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, ENCON-

TRA A SUA PROVA”. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

São fotografias que contam his-
tórias e reflectem a forma como o 
autor olha para a cidade e para os 
seus lugares. A primeira exposição 
individual de Alexandre Carneiro, 
radiologista do Hospital de S. João, 
decorreu entre 3 e 15 de Novembro, na Casa do 
Médico. “Estas fotografias representam a forma 
como eu olho para a cidade e para alguns lugares e 
revelam a forma como me relaciono como o Porto. 
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CHAMA-SE «FESTIM DOS SENTIDOS», É SOBRE 

O BARROCO DO BOM JESUS DE BRAGA E TEM 

COMO «REPÓRTER» DE IMAGEM UM MÉDICO. 

MIGUEL LOURO ASSINOU A COORDENAÇÃO 

E FOTOGRAFIA DESTE LIVRO, EDITADO SOB 

A CHANCELA DA CONFRARIA DO BOM JESUS 

DO MONTE DE BRAGA. EM NOVEMBRO, ES-

TEVE NA CASA DO MÉDICO PARA MOSTRAR, 

EM GRANDE FORMATO, ALGUMAS DAS IMA-

GENS QUE INTEGRAM O LIVRO E OUTRAS QUE 

ETERNIZAM O BOM JESUS.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

Num registo um pouco diferente do habitual, Mi-
guel Louro voltou à Casa do Médico para uma ex-
posição de fotografia sobre o Bom Jesus de Braga. 
Desta vez, as imagens a cores prevaleceram para 
contar a história de muitas outras que perduram 
nas pedras do santuário. “O meu objectivo foi mos-
trar o quão bonito é o Bom Jesus, bem como revelar 
algumas das suas facetas: o Bom Jesus do namoro, 
do fim-de-semana, das diferentes estações do ano”, 
descreve Miguel Louro, deixando-se levar pelo lu-
gar que o fascina: “No Inverno, por exemplo, o Bom 
Jesus é incógnito. Fica lindíssimo com o nevoeiro 
ou a neblina”.
Algumas das 22 fotografias desta exposição, que 
decorreu entre 15 e 30 de Novembro, integram o 
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FOTOGRAFIAS DO MÉDICO 
ESTIVERAM EM EXPOSIÇÃO

BOM JESUS DE 
BRAGA VISTO POR 
MIGUEL LOURO



livro «Festim dos Senti-
dos – O Barroco do Bom 
Jesus de Braga». Uma obra 
que junta a fotografia de 
Miguel Louro aos textos 
de José Carlos Gonçalves 
Peixoto e marca os 200 
anos do santuário. O pro-
jecto é, actualmente, um 
motivo de orgulho para o 
especialista de medicina 
geral e familiar: “Há muito 
tempo que desejava fazer 
este livro. A oportunidade 
surgiu este ano, através da 
Confraria do Bom Jesus 
de Braga. Considero que 
é a minha grande obra-
-prima do momento”.
Habituado a fotografar o 
santuário há 35 anos, Mi-
guel Louro utilizou algu-

mas das imagens antigas para ilustrar o livro. A 
maioria das fotografias, porém, são recentes, algu-
mas das quais panorâmicas que ajudam a mostrar 
a dimensão real do Bom Jesus, bem como o seu 
enquadramento paisagístico. “Este livro foi con-
cebido para mostrar que o Bom Jesus merece ser 
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bem visto e bem vivido”, defende. Inclusivamente, 
aos próprios residentes da cidade de Braga, dado o 
manancial de curiosidades que é possível encontrar. 
Através dos cinco sentidos, a obra explora, de forma 
curiosa e pouco vulgar, o estilo barroco. “Cada fonte 
dos sentidos, retratadas no livro, está ligada a um 
animal. Ao cão, o olfacto, à aranha, o tacto, ao ma-
caco, o paladar, à águia, a visão, e à vaca, a audição”. 
Para quem passa pelo Bom Jesus de Braga são por-
menores que passam muitas vezes despercebidos, 
mas que pela observação das fotografias de Miguel 
Louro saltam à vista. “Espero que as pessoas gostem 
tanto quanto eu”, conclui. n
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CONCERTO DE NATAL 
COM O CORO DA 
CASA DA MÚSICA

ADVENTO 
DE ALEGRIA
O CONCERTO DE NATAL VOLTOU A ILUMI-

NAR O AUDITÓRIO DO CENTRO DE CUL-

TURA E CONGRESSOS, DESTA VEZ COM A 

PRESENÇA DO CORO DA CASA DA MÚSICA.

DIRIGIDO PELO PRESTIGIADO MAESTRO IN-

GLÊS PAUL HILLIER, O CORO INTERPRETOU 

UM REPERTÓRIO QUE CRUZOU MÚSICAS 

DAS TERRAS FRIAS DO NORTE DA EUROPA 

COM CANÇÕES TRADICIONAIS PORTUGUE-

SAS E O PERFUME EXÓTICO DAS AMÉRICAS. 

INDISCUTIVELMENTE UM DOS MAIS MAR-

CANTES EVENTOS MUSICAIS JÁ REALIZADOS 

NA CASA DO MÉDICO.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

Os cantos tradicionais do Norte da Europa inspi-
raram Paul Hillier para compor o primeiro acto da 
sua apresentação. A entrada teatralizada do Coro da 
Casa da Música foi acompanhada da interpretação 
de ‘O Come, O Come Emmanuel’, uma adaptação 
inglesa de um texto originalmente escrito em La-
tim, no século XII. Seguiram-se outros cânticos a 
invocar o advento de Jesus Cristo, como a compo-
sição ‘Gaudete’ de origem escandinava ou o canto 
mariano ‘Es ist ein Ros entsprungen’, adaptado no 
século XVI pelo compositor alemão Michael Pra-
etorius. ‘Ding Dong Merrily On High’, variante 
onomatopeica do texto litúrgico ‘Gloria In Excelsis 
Deo’, encerrou em clima festivo a primeira parte de 
um espectáculo que lotou o auditório do Centro de 
Cultura e Congressos.
A emotividade dos cânticos iniciais deu lugar ao 
cancioneiro tradicional da ‘Primeira Cantata de Na-
tal’, reunido pelo maestro Fernando Lopes Graça 
nos anos 40 do século XX. ‘Do varão nasceu a vara’ 
/ ‘Eu hei-de dar ao menino’ / ‘Os pastores de Belém’, 
reavivaram um património genuinamente portu-
guês e intemporal.  
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No terceiro e último acto, Paul Hillier privilegiou o 
compositor norte-americano Conrad Susa. ‘Carols 
and Lullabies – Christmas in the SouthWest’, uma 
reunião de cânticos tradicionais hispânicos, alterou 
o registo para uma celebração menos convencional, 
acentuada pelo exotismo da marimba e da viola. 
‘Chiquirriquitín’! Assim se celebrou mais um Natal 
na SRNOM. n

Paul 
Hillier 

MAESTRO 
TITULAR DO 
CORO CASA DA 
MÚSICA

Paul Hillier é natural de Dorset, Inglaterra, e estudou na 
Guildhall School of Music and Drama em Londres. A sua 
carreira tem sido dedicada ao canto, à direcção e à es-
crita na área da música, tendo-se tornado uma referên-
cia incontornável da música coral a nível internacional.  

Em 2006 foi premiado com um OBE pelos serviços pres-
tados à música coral. Em 2007 recebeu a Ordem da 
Estrela Branca da Estónia e ganhou um Grammy pela 
Melhor Gravação Coral. Em 2008 tornou-se Maestro 
Titular do Coro de Câmara Nacional da Irlanda e foi 
nomeado Maestro Titular do Coro Casa da Música no 
Porto. 

O Coro Casa da Música deu o seu primeiro concerto em 
Outubro de 2009. É formado por 24 cantores e tem um 
papel determinante na divulgação do repertório a ca-
ppella e para coro e orquestra, abarcando diversos pe-
ríodos históricos desde a Renascença até à actualidade.

Entre os concertos corais sinfónicos, o Coro Casa da 
Música interpreta a Sinfonia Coral de Beethoven, o Re-
quiem à memória de Camões de Bomtempo, a 3.ª Sin-
fonia de Mahler, entre outras obras com orquestra. Em 
programas a cappella, destaca-se a presença regular 
da música portuguesa, assim como uma grande varie-
dade de concertos temáticos. Tem interpretado diversas 
obras em estreia nacional e fez a estreia mundial de 
Motetes de Carlo Gesualdo na versão reconstruída por 
James Wood.

[retirado de: http://www.casadamusica.com]  



PEDRO CARDOSO E RUI SOARES DA 

COSTA PROTAGONIZARAM MAIS UM 

CONCERTO MAGNÍFICO NA CASA 

DO MÉDICO. O RECITAL DE CANTO 

E PIANO EVOCOU OBRAS DO “LIED” AUSTRÍ-

ACO DO FIM DO SÉCULO XIX E DO SÉCULO XX, 

COM A INTERPRETAÇÃO DE COMPOSITORES 

COMO GUSTAV MAHLER, HUGO WOLF OU 

ERICH WOLFGANG KORNGOLD. UM REPERTÓ-

RIO OUSADO QUE ARREBATOU O PÚBLICO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

O auditório do Centro de 
Cultura e Congressos en-
cheu para ouvir o recital 
de canto e piano «O Ester-
tor do Romantismo», de 

Pedro Cardoso e Rui Soares da Costa. Na noite de 
11 de Novembro, reviveram-se obras pertencentes 
ao último fôlego dos compositores do “lied” austrí-
aco do fim do século XIX e do século XX, período 
que coincide com o declínio da forma “lied” que es-
teve em voga desde Schubert até Joseph Marx e que, 
após a Grande Guerra, caiu em declínio por uma 
questão de moda, apesar de ter sempre mantido um 
número considerável de aficionados. 
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RECITAL DE CANTO E PIANO 
COM OS MÉDICOS PEDRO CARDOSO 
E RUI SOARES DA COSTA

«O ESTERTOR
DO ROMANTISMO»



em plena recuperação 
há meia dúzia de anos”, 
explicou o médico e 
compositor Rui Soares 
da Costa. Por outro lado, 
acrescentou, “escolhe-
mos Gustav Mahler por-
que estamos no ano da 
comemoração do centé-
simo ano da sua morte e, 
naturalmente, que a sua 
mulher (Alma Shindler-
-Mahler) surgiu de ime-
diato na nossa mente, 
até porque cremos que 
nunca foi tocada qual-

quer obra dela no Porto (talvez mesmo em Portugal), 
e a qualidade das suas composições é surpreen-
dente”. “Todos estes autores foram contemporâneos, 
tendo convivido em Viena, e podemos até dizer 
que Zemlinsky foi um eterno apaixonado por Alma 
Schindler-Mahler, que, no entanto, veio a casar com 
Gustav Mahler para desgosto de Alexander”. 
Esta não foi a primeira vez que os médicos Rui So-
ares da Costa (piano) e Pedro Cardoso (voz) se jun-
taram. Amigos de longa data, pertencem ao grupo 
Medici Ensemble, tendo o último concerto do duo 
sido exactamente na Casa do Médico, quando apre-
sentaram, em primeira audição em Portugal, algu-
mas obras de Korngold. n
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ALMA SCHINDLER-MAHLER

GUSTAV MAHLER
Lieder eines fahrenden Gesellen

ALEXANDER VON ZEMLINSKY

HUGO WOLF

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Five Songs op. 38

PROGRAMA

O alinhamento esco-
lhido para este concerto 
memorável teve a pre-
ocupação de divulgar 
obras de alta qualidade, 
mas que, por vários mo-
tivos, saíram do reper-
tório habitual ou caíram 

no esquecimento. Inclusivamente, algumas das 
obras interpretadas por Rui Soares da Costa e Pedro 
Cardoso nunca tinham sido tocadas em Portugal. 
“Enquanto Hugo Wolf ainda vai sendo tocado oca-
sionalmente, Alexander von Zemlinsky só muito 
raramente é ouvido e Erich Wolfgang Korngold está 



A METAMORFOSE 

Franz Kafka 

É um dos textos 
mais conheci-
dos, estudados e 
citados da obra 
de Kafka. Uma 
obra considerada 
“surrealista”, que 
tem a frágil con-
dição humana 
como pano de 

fundo. A associação entre o inverosímil e 
o trágico acontece quando um ser humano 
sucumbe à pressão da vida quotidiana… 
e, de repente, transforma-se num inseto 
monstruoso!
Gregor Sansa era um caixeiro viajante, que 
trabalhava imenso para suportar as despe-
sas da casa. Apesar desse esforço, parece 
que tinha o mundo todo contra si. Traba-
lhava como um louco mas o chefe não o 
deixava em paz. A mulher também não lhe 
dava descanso. Tanto o pai como a mãe e 
a irmã viviam com grandes dificuldades 
financeiras e não lhe davam grande ajuda.
Gregor vive numa encruzilhada psicoló-
gica, em que tudo lhe é exigido e nada re-
conhecido. Por isso um dia transforma-se 
num inseto asqueroso. E a metamorfose 
vai além da modificação física. É sobretudo 
uma alteração de comportamentos e atitu-
des, sentimentos e opiniões.
A metamorfose de Kafka não conta ape-
nas a história de um homem que se trans-
forma num inseto. Trata-se também de 
um alerta à sociedade e aos comportamen-
tos humanos, narrada com um realismo 
impressionante.

POESIA TODA 
Herberto Helder

Nascido no Fun-
chal, Herber to 
Helder é uma 
figura mítica da 
poe s i a  por tu-
guesa. Por um 
lado tem uma 
obra valiosa, cujos 
versos estimulam 
a imaginação e o 
subconsciente do 

leitor. Por outro lado vive numa atmosfera 
algo misteriosa, uma vez que recusa prémios 
e se nega a dar entrevistas. Em 1994, por 
exemplo, foi o vencedor do Prémio Pessoa, 
que recusou receber publicamente, sob a 
alegação de que não pretendia romper um 
comportamento de reclusão voluntária a que 
se decidira entregar há muito tempo. É uma 
postura radical, de abominação a tudo o que 
é fútil na vida pública. Esse comportamento, 
porém, só faz crescer o mistério que o rodeia.
Depois dos contos em “Os Passos em Volta” 
e de uma coletânea de ensaios denominada 
“Photomaton e Vox”, surgiu “Poesia Toda”, 
uma antologia pessoal. Em alguns poemas 
nota-se uma ligeira influência surrealista, 
dominada pelo subconsciente e pela subje-
tividade. Há quem considere que faz “po-
esia de poesia”, como se fosse uma sobre-
posição de imagens, onde desenvolve uma 
nova colagem e reestrutura aquilo que já está 
reestruturado.
Considerado com um dos mais importantes 
poetas europeus contemporâneos, Herberto 
Helder é também um excelente ensaísta e 
ficcionista.

SATANÁS DIZ 
Sharon Olds

Obra de estreia de 
Sharon Olds, “Sa-
tanás Diz” venceu o 
Prémio do Centro de 
Poesia de San Fran-
cisco. Nascida em 
1942, a autora cres-
ceu em Berkeley, na 
Califórnia e douto-
rou-se em letras na 

Universidade de Columbia. Orientou várias 
oficinas de poesia nos EUA e fundou um pro-
grama de poesia criativa para pessoas com 
deficiências físicas no Goldwater Hospital, em 
Nova Iorque.
Para além da excelência dos oito livros de po-
esia que publicou, Sharon Olds ficou também 
conhecida por ter recusado almoçar na Casa 
Branca, em 2005. Mas mais impressionante 
do que a recusa foi a forma como o fez. Es-
creveu uma carta em que começou por dizer 
que era tentadora a ideia de recitar poemas e 
de poder falar para 85 mil pessoas no festival 
Nacional do Livro. Sharon mencionou ainda 
as numerosas ações de serviço público que 
coordena, desde formação de leitores e es-
critores às aulas junto de prisões, hospitais 
de oncologia infantil e junto de deficientes 
físicos.
 “Nós convivemos com pessoas que não po-
dem falar e quase não se podem mover, mas 
que são capazes de escrever um novo poema 
apenas com um dedo do pé, letra a letra, num 
tabuleiro alfabético de plástico”, escreveu. 
“Estive quase convencida a aceitar o convite, 
senhora Laura Bush, mas desisti porque não 
poderia suportar a ideia de ter que compar-
tilhar o pão com a senhora. Sei que se me 
sentasse ao seu lado para comer é como se 
perdoasse o que considero ações selvagens e 
arbitrárias da Administração Bush”, senten-
ciou, referindo-se à invasão do Iraque.

3 LIVROS, 3 DISCOS
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THE MODERN SOUND OF 
BETTY CARTER 
Betty Carter

Esta obra é consi-
derada como uma 
das mais elaboradas 
performances de 
jazz vocal já alguma 
vez gravadas. Ouvir 
Betty Carter é ir ao 
encontro da excelên-
cia de uma cantora 
de jazz autêntica, da 

velha guarda. Tinha um domínio perfeito da 
voz e chegava aos graves de um barítono com 
aparente facilidade. Era também muito versátil 
como compositora e pianista.
Começou a cantar com Charlie Parker ainda 
adolescente. Depois partilhou o palco tam-
bém com Dizzy Gillespie, Miles Davis e Lionel 
Hampton. Mais tarde aprendeu a liderar uma 
banda e partilhou a sua riquíssima experiência 
com músicos muito jovens, que ela descobria e 
ensinava. Como costumava dizer, “os jovens to-
cam com mais garra e entusiasmo”. Realmente 
era preciso fôlego para trabalhar com Betty, 
que era um verdadeiro poço de energia e bom 
humor.
Nascida a 16 de maio de 1930, faleceu em 1998. 
Deixou-nos uma obra notável, como este “The 
Modern Sound of Betty Carter”, que integra al-
gumas das melhores performances da cantora. 
“Tento evitar os clichés. Imponho uma persona-
lidade própria. Clichés há em todo o lado. Mas 
se se quiser perdurar no tempo deve-se procu-
rar a individualidade, deve-se procurar fazer 

algo de bom que 
as pessoas não 
esqueçam”, disse 
um dia numa en-
trevista à CBS.

A LOVE SUPREME 
John Coltrane

“A Love Supreme” 
está para John 
Coltrane como 
“Kind of Blue” está 
para Miles Davis. 
Trata-se de um 
disco histórico. 
Foi lançado em 
fevereiro de 1965 
e faz parte da lista 

dos 200 álbuns definitivos no Rock na Roll 
Hall of Fame.
John Coltrane é considerado como um dos 
maiores jazzistas e compositores de todos os 
tempos, ao ponto de influenciar músicos de 
outras áreas, desde o rock à música erudita. 
A sua carreira teve a maior expressão entre 
1955 e 1967, ano da sua morte. Desde então a 
sua música, caraterizada como uma celebra-
ção do supremo amor ao divino, permanece 
bem viva e desafiadora.
Entre muitas distinções, Coltrane recebeu 
uma citação especial do Prémio Pulitzer em 
2007, pela sua “perita improvisação, musi-
calismo supremo e por ser um dos ícones 
centrais na história do jazz”.

SOLITUDE 
Billie Holiday

Bi l l ie  Hol i-
day de i xou 
uma obra que 
constitui uma 
referência no 
m u n d o  d o 
jazz, marcada 
pela sensua-
lidade da sua 
voz quente. 

Neste disco, a mulher que era conhecida 
por Lady Day faz-se acompanhar por 
músicos de grande qualidade, como Flip 
Philips (guitarra), Ray Brown (baixo) e Al-
vin Stoller (bateria). A combinação da voz 
com os instrumentos é algo de incontor-
nável no mundo do jazz. E o mais curioso 
é que nunca teve educação formal de mú-
sica. Aprendeu “de ouvido”, influenciada 
por Bessie Smith e Louis Armstrong.
Para além de cantora de eleição, Billie Ho-
liday tem uma história de vida impressio-
nante. Quando nasceu em Filadélfia em 
1915, o pai tinha 15 anos e a mãe 13. O 
pai, músico de jazz, abandonou a família 
quando Billie era bebé. A mãe passou a 
deixá-la frequentemente com familiares. 
A partir daqui a cantora passou por todos 
os sofrimentos possíveis. Foi violada com 
dez anos, esfregou o chão de bordéis e 
acabou por cair na prostituição. 
Sucumbiu depois ao vício da droga e che-
gou a ser presa por posse de heroína. Fa-
leceu em Nova Iorque em 1959, com 44 
anos. Apesar desta vida madrasta, Billie 
conseguiu, ainda assim, deixar um legado 
musical extraordinário, sendo conside-
rada por muitos como a maior de todas as 
cantoras de jazz. n

AS ESCOLHAS DE VALTER HUGO MÃE
Nasceu em Angola em 1971 mas desde 1980 
que está radicado em Vila do Conde. Valter 
Hugo Mãe é o nome artístico de Valter Hugo 
Lemos, um escritor distinguido com vários pré-
mios, entre os quais os Prémios Almeida Gar-
rett (1999) e Saramago (2007). Na altura da 
entrega do prémio instituído pela Fundação 
Círculo de Leitores, o próprio Saramago apeli-
dou-o como “tsunami literário”, não no senti-
do destrutivo mas pela força. 
Depois do grande sucesso com os romances “o 
remorso de baltazar serapião” (2006), “a má-

quina de fazer espanhóis” (2010) e “o filho de 
mil homens (2011), Valter Hugo Mãe entregou 
a receita do livro “quatro tesouros”, editado no 
final de 2011, à ala pediátrica do Hospital de S. 
João, no Porto. 
Além de escritor, o homem que faz questão de 
escrever com letra minúscula é também editor, 
artista plástico e cantor.

3 DISCOS
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MÉDICOS 
ENTUSIASTAS DA 
AVIAÇÃO 

UM AR 
QUE LHES DEU

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

COMO DIRIA O GRANDE PIONEIRO DA AVIA-

ÇÃO, SANTOS DUMMOND, ELES SOFREM DE 

“AERITE” AGUDA. DESDE CRIANÇAS DEIXA-

RAM-SE FASCINAR PELO MUNDO DA AVIA-

ÇÃO, SONHARAM CORTAR O VENTO AO 

COMANDO DAS GRANDES MÁQUINAS QUE 

ADMIRAVAM E ACABARAM POR, DE FORMA 

MAIS OU MENOS PRECOCE, DAR ASAS À SUA 

VOCAÇÃO. TRÊS MÉDICOS ENTUSIASTAS 

DA AVIAÇÃO RELATAM AS EXPERIÊNCIAS E 

DEIXAM ALGUMAS PISTAS SOBRE OS SACRI-

FÍCIOS MONETÁRIOS E NÃO SÓ QUE SÃO 

NECESSÁRIOS A QUEM QUER SEGUIR NESTE 

MUNDO.
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JOSÉ CARLOS MATOS

“Sabem o que é uma boa aterragem? É conseguir-
mos sair do avião pelo nosso próprio pé. A aterra-
gem muito boa é quando o avião fica pronto para 
voar outra vez”. José Carlos Matos, médico pediatra, 
procurou relaxar-nos com uma piada aeronáutica 
antes de aceitarmos o convite para experimentar o 
seu Cessna 182, uma máquina comprada na Ale-
manha e “que tem todo o material de aviação”. 
As instalações do aeródromo de Chaves, cidade 
onde exerce praticamente desde que se formou 

como especialista, são 
como uma segunda ga-
ragem para o médico. 
Além do aparelho ac-
tual, está por lá o seu 
primeiro avião ligeiro 
que acabou por vender 
ao aeroclube da cidade. 
“Sou sócio do clube, ins-
trutor de voo para ultra-

-leves e instrutor teórico de piloto privado de avião 
[PPA]. Faço ainda a pequena manutenção do avião”, 
adianta. Já ensinou vários colegas de Chaves a voar, 
mas todos acabaram por desistir da aviação, por 
falta de tempo ou de vontade. Neste momento é o 
único médico em Trás-os-Montes que voa regular-
mente, o que o coloca em posição incómoda quanto 
é solicitado a atender um favor: “o presidente da 
Câmara de Mogadouro [Morais Machado], que tam-
bém é pediatra, fez uma promessa na campanha de 
que ia conseguir uma consulta de pediatria para a 
população. Quando fez a pista pensou: ‘o Matos é 
que me vai safar!’. Portanto neste momento estou a 
cumprir uma promessa eleitoral e vou dar consultas 
a Mogadouro de avião, ainda que esporadicamente”. 
O Cessna foi colocado em posição, mas antes do 
voo ainda há pelo menos 15 minutos de interregno 
para fazer todas as verificações técnicas. O cha-
mado checklist envolve uma série de pormenores 
que têm de ser analisados, nomeadamente perceber 
se não há água no combustível, se o estabilizador, os 
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“A viagem mais 
fascinante que 
fiz foi ir buscar 
um ultra-ligeiro 
a Huelva. Saí 
de lá às 8 da 
manhã, num 
dia de Fevereiro 
com algum calor. 
Cheguei a Chaves 
às duas da tarde, 
com um frio de 
rachar. Foi um voo 
espectacular”
José Carlos Matos

ailerons e outros equipamentos estão em conformi-
dade. “São pontos que se podem ver fora do avião 
e que têm a ver com factores estruturais”, explica 
adiante. A aeronave encaminha-se para a pista e 
há novo checklist para perceber se os inúmeros 
instrumentos que estão no painel não acusam nada 
de anormal no comportamento da máquina. Fi-
nalmente arrancamos para conhecer os céus além 
do Marão. “Podíamos ir a Bragança almoçar, mas o 
tempo está um pouco incerto e corremos o risco de 
não podermos voltar”. 
Foi mais ou menos numa história semelhante que 
José Carlos Matos sentiu vontade em experimentar 
a aviação desportiva. “Desde pequeno que adorava 
aviões. Sou natural de Aveiro, o meu pai cultivava 
batatas e vendia para a Força Aérea. Uma vez levou-
-me a S. Jacinto para ver os aviões, acabei por en-
trar num e fiquei absolutamente maravilhado com 
a quantidade de instrumentos que aquilo tinha. 
Nunca sequer pensei em voar, embora tenha expe-
rimentado fazer aeromodelismo em Espinho”, con-
textualiza. A deslocação para o hospital de Chaves 
coincidiu com um episódio em que acompanhou 
um colega a Bragança, que “mal descolou, já não sa-
bia para onde se dirigir”. “Tinha-lhe dito que à tarde 
tinha de voltar a Chaves porque tinha consultas. O 

que é certo que eram 19 horas e ainda lá estávamos 
porque ele dizia que estava mau tempo e não podia 
voar”. Acabou por vir de táxi, mas a peripécia agu-
çou a curiosidade de José Carlos Matos, acabando 
por tirar o curso de ultra-ligeiros na cidade e mais 
tarde o curso de ligeiros em Vigo. “Estou em Chaves 
há 27 anos e posso-lhe dizer que uma das coisas 
que me mantém aqui é precisamente o facto de ter 
um aeródromo e de me dar a possibilidade de prati-
car. Se isto é um hobby caro? É mais barato do que 
ser-se caçador. Uma hora de voo custa entre 100 
e 120 euros para os sócios do clube e uma licença 
custa entre 5.000 e 7.500 euros. Não me considero 
uma pessoa gastadora, e o dinheiro que gasto é na 
aviação”. 

O GOZO DE POUSAR 
AQUI E ALI
O voo decorre na maior naturalidade, sobrevoando 
Chaves e a vizinha galega, Verín. Um voo interna-
cional, portanto, mas sempre com a terra em vista 
porque a licença de PPA não permite outras aven-
turas. “Temos sempre de voar em contacto com o 
terreno. Sei voar por instrumentos, porque tive o 
privilégio de aprender com alguns amigos que eram 
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pilotos de linha aérea, mas não me é permitido. 
Exige uma prática regular”, explica o pediatra antes 
de exemplificar e mergulhar naquilo a que chama 
de “sopa”, ou seja, voar entre a camada de nuvens 
e apenas guiado pelos equipamentos que o avião 
dispõe e pelas suas próprias ferramentas de navega-
ção. Uma hora depois, é tempo de pousar o avião e 
falarmos de outras aventuras. 
As viagens de José Carlos Matos são, na grande 
maioria, em Portugal. Espanha é um destino co-
mum, mas só em férias e acompanhado da família. 
O mesmo acontece com o Algarve, numa viagem 
que nos adianta demorar duas horas em linha recta. 
O piloto frequenta habitualmente as pistas de Vi-
seu, Coimbra, Maia e uma das que mais apreciava 
era S. Jacinto agora fechada por discordâncias entre 
o exército, proprietário da pista, e o Aeroclube de 
Aveiro. “Faz parte do gozo pousar aqui e ali, mas 
a viagem mais fascinante que fiz foi ir buscar um 
ultra-ligeiro a Huelva, a pedido de um rapaz espa-
nhol meu amigo. Ele tinha algum receio em trazer o 
passareco até aqui, se bem que sabia pilotar. Saí de 
lá às 8 da manhã, num dia de Fevereiro com algum 
calor. Cheguei a Chaves às duas da tarde, com um 
frio de rachar, mas foi um voo espectacular”, conta. 
Não foi, no entanto, o mais longo, já que quando 
adquiriu o Cessna 182 voou de Frankfurt a Trás-os-
-Montes, apenas com uma paragem pelo meio em 
San Sebastian. 
Como entusiasta da aviação, José Carlos Matos la-
menta o desaproveitamento que é feito de algumas 
pistas no nosso país. O caso de Aveiro para si é 
paradigmático, já que se trata “de uma zona rica em 
termos turísticos, é a praia mais próxima de Madrid 
e é uma cidade com grande indústria que podia 
viabilizar a pista”. “Uma tristeza”, acompanhada 
de tantas outras e de uma conclusão que para o 
pediatra é óbvia: “a tendência da aviação desportiva 
é para acabar”.

FORMAÇÃO EXIGENTE E 
PRÁTICA RIGOROSA

O contacto de José Quinaz com a aviação é mais 
recente que o colega de Chaves. Há alguns anos, 
decidiu cumprir o segundo sonho de criança e tirar 
a licença de piloto de PPA. “Nasci numa aldeia hoje 
quase desertificada, em Almeida, e sempre quis ser 
médico e piloto de aviões. O meu pai achou por bem 
que seguisse Medicina, porque, dizia ele, os aviões 
não eram muito seguros”, lembra o especialista em 

estomatologia. 
No aeródromo da 
Maia, arriscou uma 
formação exigente que 
lhe trocou horários, 
rotinas e que quase 
o fez desistir. “Entrei 
em fadiga crónica. O 
horário das aulas teó-
ricas era das 20 às 24 
horas e tinha ainda 
instrução de voo ao 
fim-de-semana. Já viu 
o que é acumular um 
horário de trabalho 

completo, com uma coisa deste género? Cheguei a 
dizer ao instrutor que isto tinha deixado de ser um 
prazer e passou a ser um sacrifício”, confidencia. 
Acabou por concluir o curso e ter uma “experiência 
verdadeiramente apaixonante”. Enquanto mostra o 
seu calculador de voo – um instrumento inventado 
pelo cientista militar Philip Dalton em 1937 – que 
lhe permite fazer um plano de viagem inteiramente 
manual, sem recorrer aos modernos GPS’s, José 
Quinaz lembra a grande variedade de saberes num 
curso de piloto e o gozo que lhe deu aprender dis-
ciplinas como a meteorologia, os princípios de voo, 

JOSÉ QUINAZ

“O horário das aulas 
era das 20 às 24 
horas e tinha ainda 
instrução de voo 
ao fim-de-semana. 
Cheguei a dizer ao 
instrutor que isto 
tinha deixado de ser 
um prazer e passou 
a ser um sacrifício”
José Quinaz



a hidráulica ou a navegação. “Como 
na Medicina temos de ser muito 
rigorosos, estar atentos a todos os 
detalhes. A diferença é que os avi-
ões são mais relaxantes e a partir do 
momento em que estou a voar não 
penso em mais nada”, acrescenta o 
médico.
Tal como José Carlos Matos, um 
dos locais que mais agradam a José 
Quinaz é a base de S. Jacinto, além 
das pistas de Coimbra e Santa Cruz. 
Esta última “tem uma magia pró-
pria, uma vez que está situada junto 
à Lagoa de Óbidos e depois tem um 
sítio para estarmos a beber um copo 
e a desfrutar do ambiente”, sobretudo na Primavera 
em que, garante, “os dias são mais tranquilos e pro-
pícios a voar”. “No Verão, a zona litoral é um pouco 
instável por causa do vento”, adianta. 
O médico beirão prefere a tranquilidade dos voos 
domésticos a outro tipo de aventuras. “Nunca fiz 
nenhuma, nem devo fazer. Para mim, como já disse, 
voar tem de ser um prazer, um escape. Tenho uma 
equipa médica por minha conta e gasto grande 
parte da minha energia com tarefas não médicas, 
portanto para mim isto é para relaxar”. Já basta-
ram as tropelias que passou na formação quando 
o instrutor “estragava a aterragem” e “destravava 
o banco”, tudo para que estivesse preparado para 
qualquer emergência e não entrasse em pânico. 
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VFR: A VERSÃO MAIS PURA 
DA AVIAÇÃO

Desanuviar do stress diário é também uma das 
razões invocadas por Filipe Rego para justificar o 
apego aos aviões e à arte de voar. “Às vezes uma 
pessoa vem com a cabeça desgraçada, mas quando 
entra no avião fica mais descontraído, descarrega a 
tensão e temos a vantagem de lá em cima ninguém 
nos chatear” conta, enquanto vai desvendando 
o interior do hangar principal do Aeródromo de 
Espinho.
O mais experiente dos nossos pilotos médicos tirou 
o brevet aos 18 anos e anda nestas lides há 41 anos. 



“Já conheci muitos 
pilotos comerciais que 
quando têm horas 
vagas, vêm fazer 
umas horinhas em 
avião ligeiro porque 
isto é o que lhes dá 
prazer. A pilotagem 
comercial é quase 
ser um técnico de 
computador”
Filipe Rego

ROTEIRO
LOCAIS

Há vários aeroclubes e aeró-
dromos na Região Norte. O 
mais próximo do Porto é em 
Vilar de Luz, na freguesia de 
Folgosa, concelho da Maia. 
Está lá sedeada uma escola 
de pilotagem (Nortávia) com 
cursos de piloto de ultra-

-ligeiros e de piloto privado de avião (ligeiros). Em 
Paramos, Espinho, está instalado um dos aeródro-
mos mais antigos do país e o Aeroclube da Costa 
Verde. Póvoa de Varzim, Braga, Vila Real, Chaves, 
Mogadouro, entre outras cidades, estão também 
apetrechadas com aeródromos e escolas de aviação. 

PREÇOS
Os preços de uma formação 
para piloto privado de avião 
variam entre os 5.000 e os 
10.000 euros, consoante a 
escola. Já o preço por hora 
de voo pressupõe a inscrição 
como associado em qualquer 
um dos aeroclubes e situa-se 

entre 90 e os 120 euros, de acordo com o tipo de 
avião que pretender usar. 

HORÁRIOS
As formações são flexíveis e, 
normalmente, em horários 
pós-laborais. A Nortávia, por 
exemplo, tem um turno das 
20 às 24 horas. Quanto aos 
horários de voo, um piloto 
privado de avião e um piloto 
de ultra-ligeiros só estão ha-

bilitados a voar durante o dia e o plano de voo tem 
de ser ajustado a essa necessidade. 

INFORMAÇÕES
Há várias páginas de Internet 
especializadas em aviação 
ligeira ou desportiva. Uma 
das mais completas é o Peli-
cano (www.pelicano.com.pt) 
onde tem um mapa de todas 
as pistas públicas e priva-
das existentes em Portugal. 

Aconselha-se uma visita a sites associativos como o 
da Associação de Entusiastas da Aviação (www.ape-
apt.com/pt) e de informação institucional como o do 
Instituto Nacional de Aviação Civil (www.inac.pt). n
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“Não é uma coisa passageira. Desde miúdo que 
fiquei encantado por aviões”, revela o médico 
de família que acredita que a pureza da aviação 
está nas máquinas de pequeno porte e não nos 
super aviões das companhias aéreas: “o voo que 
dá mais prazer e mais genuíno é este por VFR 
[Visual Flight Rules]. Para mim, um voo co-
mercial é entrar num contentor e sair noutro. Já 
conheci muitos pilotos comerciais que quando 
têm horas vagas vêm fazer umas horinhas em 
avião ligeiro porque isto é o que lhes dá prazer. 
A pilotagem comercial é quase ser um técnico 
de computador, porque aquilo está tudo pro-
gramado. Até a aterragem é automática”. 

Para Filipe Rego a autenticidade do voo de avioneta, 
porém, está a perder-se em função dos inúmeros 
obstáculos burocráticos que são colocados em Por-
tugal. “Somos um país propício a esta actividade e 
temos muita tradição. É pena que estejam a obrigar 
as pessoas a terem de gostar mesmo muito disto 
para ultrapassarem todas barreiras que estão cria-
das. São preços elevadíssimos para se revalidar as 
licenças, é o aperto aos aeroclubes que estão a pas-
sar por grandes dificuldades e, para fazer face aos 
custos, estão a encarecer as horas de voo”, sustenta 
o médico que, tal como José Carlos Matos, não vê 
com grande optimismo o futuro da aviação despor-
tiva: “hoje quem é que faz isto? Gente que já tem 
uma certa idade e que já trabalha há muitos anos, 
quanto no meu tempo éramos muito jovens e tínha-
mos que pedir autorização aos pais para começar a 
instrução antes dos 18 anos”.

FILIPE REGO



n PORTARIA 311-D/2011, de 27 de De-
zembro, do Ministério da Saúde
Estabelece os critérios de verificação da con-
dição de insuficiência económica dos uten-
tes para efeitos de isenção de taxas modera-
doras e de outros encargos de que dependa 
o acesso às prestações de saúde do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). 
[DR, 1.ª série — N.º 247 — 27 de Dezembro de 2011]
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uTILIzAçãO DE VINHETAs sEM NuMERAçãO 
ATé 31 DE 
MARçO

n DESPACHO 17165/2011 de 16 de De-
zembro, do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a utilização de vinhetas 
médicas sem numeração 
e em sobreposição com vi-
nhetas médicas numeradas 
pode ser efectuada até 31 de 
Março de 2012. 
[DR, 2.ª série — N.º 245 — 23 de Dezem-
bro de 2011]

n DESPACHO 17067/2011, de 07 de De-
zembro, do Secretário de Estado Adjunto 
– Ministro da Saúde 
Aprova o esquema de vacinação universal 
recomendado do Programa Nacional de Va-
cinação 2012. 
[DR, 2.ª série — N.º 243 — 21 de Dezembro de 2011]

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 17165/2011

Apesar da necessidade e urgência da actualização 
da informação dos prescritores de forma a ope-
racionalizar o contacto directo com os profissio-
nais prescritores, a verificação da sua condição 
de prescrição, a possibilidade de validação da sua 
especialidade e a emissão de novas vinhetas, fo-
ram encontradas dificuldades que aconselham a 
que se altere o período de transição, previsto nos 
números 6 e 7 do despacho n.º 15096/2011 de 2 
Novembro, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 214, de 8 de Novembro de 2011, pelo 
que determino:

1 – A utilização das vinhetas médicas sem nu-
meração, e em sobreposição com as vinhetas 
com numeração, passa a poder ser efectuada 
até 31 de Março de 2012.

2 – A partir do dia 31 de Março de 2012 não serão 
aceites receitas em papel com vinhetas não nume-
radas, nem será possível a prescrição electrónica 
por médicos cujos dados não estejam actualizados 
junto da ACSS, I. P. e confirmados pelas respecti-
vas ordens profissionais.

3 – O presente despacho entra em vigor no dia da 
sua publicação.

16 de Dezembro de 2011 – O Secretário de Estado 
da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.

n DECRETO-LEI 124/2011, de 29 de De-
zembro, do Ministério da Saúde
Aprova a Lei Orgânica do Ministério da 
Saúde bem como os mapas de dirigentes su-
periores da administração directa e indirecta 
do MS.
[DR, 1.ª série — N.º 249 — 29 de Dezembro de 2011]
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n PORTARIA 306/2011, de 20 de De-
zembro, do Ministério da Saúde
Aprova o programa de formação da área 
profissional de especialização de Cirurgia 
Pediátrica. 
[DR, 1.ª série — N.º 242 — 20 de Dezembro de 2011]

n DESPACHO 17069/2011, de 16 de De-
zembro, do Secretário de Estado da Saúde 
– Ministério da Saúde
Determina que os estabelecimentos hospi-
talares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
devem instituir um processo de monitoriza-
ção da prescrição interna de medicamentos 
e meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica (MCDT). 
[DR, 2.ª série — N.º 243 — 21 de Dezembro de 2011]

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 17069/2011

No contexto do conjunto de medidas operacionali-
zação das iniciativas respeitantes ao cumprimento 
das medidas do Memorando de Entendimento sobre 
as Condicionalidades de Política Económica (MoU) 
firmado pelo Governo Português com o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) a Comissão Europeia 
(CE) e o Banco Central Europeu (BCE) na área da 
saúde e especificamente no que se refere ao medi-
camento prevê -se a melhoria do processo de «mo-
nitorização da prescrição de medicamentos e meios 
de diagnóstico».

O Programa do XIX Governo Constitucional con-
sagra o estabelecimento de diversos objectivos e 
medidas no âmbito dos objectivos estratégicos tra-
çados para a Saúde, entre elas a implementação de 
um sistema ágil de monitorização do consumo de 
medicamentos.

Assim, e sem prejuízo da implementação de um 
mais amplo mecanismo de monitorização e infor-
mação de retorno ao médico prescritor, deve fazer 
-se uso da informação já actualmente disponível 
bem como criar, de uma forma mais estandardizada, 
os procedimentos de monitorização e informação de 
retorno nas instituições hospitalares.
Nestes termos determino:

1 – Os estabelecimentos hospitalares do Serviço Na-
cional de Saúde, SNS, devem instituir um processo 
de monitorização da prescrição interna de medica-
mentos e meios complementares de diagnóstico e te-
rapêutica, MCDT, que atinja os seguintes objectivos:
a) A emissão de relatório trimestral com indica-
dores relativo às prescrições de medicamentos e 
MCDTs, efectuadas por cada médico prescritor, com 
retorno da informação ao prescritor preferencial-
mente em suporte digital e para o seu endereço de 
correio electrónico;
b) Estabeleça mecanismos regulares de acompa-
nhamento e discussão interpares dessa informação, 
incluindo estabelecimento de metas e medidas de 
correcção.

2 – A informação de retorno a fornecer aos médicos 
deve abranger as seguintes categorias:
a) Receituário para ambulatório;
b) Requisições de MCDTs;
c) Prescrição de medicamentos de uso hospitalar;
d) Prescrição de medicamento dispensados em am-
bulatório hospitalar.

3 – A Administração Central do Sistema de Saúde, 
ACSS, deve providenciar o acesso aos seguintes da-
dos, referentes ao receituário para ambulatório, por 
médico prescritor:
a) Número de receitas em formato electrónico/ma-
nual;
b) Quantidade embalagens de medicamentos gené-
ricos/marca;
c) Valores comparticipados com receitas electróni-
cas/manuais e medicamentos genéricos/marca;
d) Medicamentos facturados por Grupo Fármaco-
-terapêutico;
e) Medicamentos mais prescritos em volume e valor 
comparticipado.

4 – Para efeitos do disposto no número anterior a 
ACSS indica um interlocutor para a monitorização 
da prescrição médica hospitalar, e emite, até 30 Ja-

neiro de 2012, uma circular sobre procedimentos 
necessários para a interface com cada hospital.

5 – No que se refere à informação de retorno prevista 
nas alíneas b) a d) do n.º 2 do presente despacho, 
o processo de monitorização deve basear -se nos 
sistemas de informação internos disponíveis, e con-
templar, no mínimo, a seguinte informação:
a) MCDTs mais prescritos, por volume e valor;
b) Volume total de medicamentos prescritos;
c) Prescrição de antibióticos;
d) Prescrição de medicamentos dispensados em am-
bulatório hospitalar.

6 – O processo de monitorização deverá será apro-
vado pelo Conselho de Administração de cada es-
tabelecimento hospitalar, até dia 30 de Janeiro de 
2012., devendo ser emitido o primeiro relatório tri-
mestral até 31 de Março de 2012.

7 – O Conselho de Administração de cada estabele-
cimento hospitalar, sob proposta do director clínico, 
deve designar um médico como Monitor da Pres-
crição Médica – MPM, para actuar como consultor 
no processo.

8 – Os hospitais deverão normalizar, junto da ACSS, 
os seus locais de prescrição, tendo em vista a homo-
geneidade dos indicadores de prescrição hospitalar 
para ambulatório, sendo no mínimo os seguintes:
a) Consulta externa;
b) Internamento;
c) Urgência;
d) Cirurgia Ambulatória;
e) Hospital de Dia.

9 – O presente despacho entra em vigor na data da 
sua publicação.

16 de Dezembro de 2011 – O Secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.

n PORTARIA 306-A/2011, de 20 de De-
zembro, do Ministério das Finanças
Aprova os valores das taxas moderadoras 
do Serviço Nacional de Saúde, bem como 
as respectivas regras de apuramento e co-
brança. 
[DR, 1.ª série — N.º 242 — 20 de Dezembro de 2011]

n DESPACHO 16843/2011, de 05 de 
Dezembro, do Secretário de Estado da 
Saúde – Ministério da Saúde
Cria um grupo de trabalho para estudar e 
propor medidas no âmbito do transporte de 
doentes não urgentes. 
[DR, 2.ª série — N.º 239 — 15 de Dezembro de 2011]

n DESPACHO 16883-A/2011, de 14 
de Dezembro, do Secretário de Estado da 
Saúde – Ministério da Saúde
Altera as cláusulas gerais do Sistema de Pa-
gamento a Convencionados (SPC), apro-
vadas pelo Despacho 6323/97, de 21 de 
Agosto. 
DR, 2.ª série — N.º 239 — 15 de Dezembro de 2011]
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n DELIBERAÇÃO 2240/2011, de 11 de 
Dezembro, do Instituto Nacional da Farmá-
cia e do Medicamento – Ministério da Saúde
Aprova o Regulamento de Funcionamento 
da Comissão da Farmacopeia Portuguesa 
anexa à presente deliberação e que dela faz 
parte integrante. 
[DR, 2.ª série — N.º 231 — 2 de Dezembro de 2011]

n DECRETO-LEI 113/2011 de 29 de De-
zembro, do Ministério da Saúde
Regula o acesso às prestações do Serviço Na-
cional de Saúde por parte dos utentes no que 
respeita ao regime das taxas moderadoras 
e à aplicação de regimes especiais de be-
nefícios. 
[DR, 1.ª série — N.º 229 — 29 de Novembro de 2011]

n LEI 62/2011, de 12 de Dezembro, da 
Assembleia da República
Cria um regime de composição dos litígios 
emergentes de direitos de propriedade in-
dustrial quando estejam em causa medica-
mentos de referência e medicamentos ge-
néricos. 
[DR, 1.ª série — N.º 236 — 12 de Dezembro de 2011]

n ACORDO COLECTIVO DE TRABA-
LHO 12/2011 [Direcção-Geral da Admi-
nistração e do Emprego Público – Ministério 
das Finanças]
Acordo colectivo de trabalho para a adapta-
ção do SIADAP 3 aos trabalhadores integra-
dos na carreira especial médica. 
[DR, 2.ª série — N.º 236 — 12 de Dezembro de 2011] Presidente do Conselho de Administração: Dr. An-

tónio Franklin Ribeiro Ramos, director clínico - área 
hospitalar. Vogais: Dr. Rui Pedro Teixeira Ferreira da 
Silva; Dr.ª Maria Manuela Mota Duarte; Dr. António 
Nelson Gomes Rodrigues, director clínico - área dos 
cuidados de saúde primários; Maria do Céu Faia 
Galvão Pinto, enfermeira-directora.

Presidente do conselho de administração: Dr. Vic-
tor Emanuel Marnoto Herdeiro; Vogais: Dr.ª Maria 
Luciana Vilela da Silva Monteiro, directora clínica 
dos Cuidados de Saúde Primários; Dr. Fernando 
Albino Domingues Oliveira da Rosa, director clí-
nico dos Cuidados Hospitalares; Dr. Manuel Amaro 
Fernandes Ferreira; Maria Margarida Leitão Filipe, 
enfermeira-directora.

n DESPACHO 15966/2011, de 20 de Ju-
nho, do Ministério das Finanças e da Admi-
nistração Pública
Nomeia o conselho de administração da Uni-
dade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E.  
[DR, 2.ª série — N.º 226 — 24 de Novembro de 2011]

n DESPACHO 15967/2011, de 20 de Ju-
nho, do Ministério das Finanças e da Admi-
nistração Pública
Nomeia o conselho de administração da Uni-
dade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., 
para o triénio 2011-2013. 
[DR, 2.ª série — N.º 226 — 24 de Novembro de 2011]

n DESPACHO 15746/2011, de 14 de No-
vembro, do Ministério das Finanças
Determina, para 2012, o contingente de mé-
dicos aposentados que podem ser contrata-
dos pelo Serviço Nacional de Saúde. 
[DR, 2.ª série — N.º 223 — 21 de Novembro de 2011]

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE
Gabinetes dos Ministros de Estado e das Finanças 

e da Saúde
Despacho n.º 15746/2011

O Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de Julho, aprovou, 
pelo período de três anos, o regime a que obedece 
o exercício de funções públicas ou a prestação de 
trabalho remunerado por médicos aposentados em 
serviços e estabelecimentos de saúde.
De acordo com o diploma em apreço, os médicos 
aposentados podem continuar a exercer funções, 
após autorização do membro do Governo responsá-
vel pela área da saúde, mediante proposta da insti-
tuição que careça de pessoal médico.
Para a concretização deste regime compete aos mem-
bros do Governo responsáveis pelas áreas das finan-
ças, da Administração Pública e da saúde definir, 
anualmente, e por despacho conjunto, o contingente 
de médicos aposentados que podem ser contratados.
Visando prevenir a eventual escassez de médicos 
em algumas especialidades, considera -se que se 
justifica definir e fixar o contingente a vigorar para 
o ano de 2012.
Assim:
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 
89/2010, de 21 de Julho, determina -se:

1 – Em 2012, podem ser contratados pelos estabe-
lecimentos do Serviço Nacional de Saúde até 200 
médicos aposentados, sem recurso a mecanismos 
legais de antecipação da aposentação, observados 
os procedimentos constantes do Decreto -Lei n.º 
89/2010, de 21 de Julho.

2 – A contratação de médicos que, cumulativamente, 
tenham a sua pensão de aposentação suspensa nos 
termos do Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de Julho, e 
exerçam funções ao abrigo de um contrato celebrado 
ao abrigo do n.º 6 do artigo 6.º do mesmo diploma 
não fica sujeita ao contingente definido no número 
anterior.

3 – O presente despacho produz efeitos a partir de 1 
de Janeiro de 2012.

14 de Novembro de 2011. – O Ministro de Estado 
e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar. – O 
Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de 
Macedo.

n DESPACHO 15748/2011 de 14 de No-
vembro do Ministério das Finanças
Revoga o Despacho n.º 381/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 
7 de Janeiro de 2011, que cria a Comissão 
Nacional do Registo de Saúde Electrónico 
(CNRSE). 
[DR, 2.ª série — N.º 223 — 21 de Novembro de 2011]

n DECRETO-LEI 108/2011, de 17 de No-
vembro, do Ministério da Saúde
Atribui aos Serviços Partilhados do Ministé-
rio da Saúde, E.P.E. (SPMS), competências 
no domínio dos sistemas e tecnologias de in-
formação e comunicação, operando em con-
formidade a reestruturação da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., ficando a 
SPMS responsável pelo desenvolvimento, 
manutenção e operação de vários sistemas 
integrados de informação de saúde. 
[DR, 1.ª série — N.º 221 — 17 de Novembro de 2011]

n DESPACHO 15302/2011, de 27 de 
Outubro, do Ministério da Defesa Nacional
Cria uma equipa técnica com o objectivo de 
apresentar uma proposta de modelo inte-
grado de organização e gestão do Sistema 
de Saúde Militar. 
[DR, 2.ª série — N.º 217 — 11 de Novembro de 2011]
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n DESPACHO 15096/2011, de 02 de Fe-
vereiro, do Secretário de Estado da Saúde-
-Ministério da Saúde
Determina, no âmbito do regime da prescri-
ção electrónica de medicamentos, a actua-
lização dos dados relativos à identificação 
dos prescritores médicos, médicos dentistas 
e odontologistas, para efeitos de compartici-
pação e monitorização da prescrição. 
[DR, 2.ª série — N.º 214 — 8 de Novembro de 2011]

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 15096/2011

O Decreto -Lei n.º 106 -A/2010, de 1 de Outubro, es-
tabeleceu um conjunto de novas medidas no acesso 
aos medicamentos, tendo nesta sede sido consa-
grado o princípio da obrigatoriedade da prescrição 
electrónica de medicamentos, para efeitos de com-
participação.
A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, veio con-
cretizar este princípio definindo o regime jurídico a 
que devem obedecer as regras de prescrição electró-
nica de medicamentos, estabelecendo uma série de 
elementos relativos ao prescritor, tais como o local 
da prescrição, a identificação do médico prescritor, 
especialidade médica e número de cédula profis-
sional, elementos sem os quais a receita electrónica 
não é validada.
Para efeitos da validação desses elementos é ne-
cessário que os dados relativos ao prescritor sejam 
fiáveis exigindo -se para tal a necessária actualiza-
ção a partir designadamente das respectivas ordens 
profissionais.
Por seu lado o Memorando de Entendimento assi-
nado entre o Governo Português e o Fundo Mone-
tário Internacional, Banco Central Europeu e União 
Europeia contempla, no ponto 3.55, a obrigatorie-
dade da prescrição electrónica de medicamentos 
e meios de diagnóstico, abrangidos por sistemas 
de comparticipação pública, para todos os médi-
cos tanto no sector público como no sector privado, 
estabelecendo por seu lado e como associada a esta 
medida no ponto 3.57, a avaliação (no âmbito da 
monitorização da prescrição de medicamentos e 
meios de diagnóstico).
Acresce que existindo um regime de excepção à 
prescrição electrónica para situações específicas que 
pela sua natureza subjectiva ou objectiva dificultam 
o uso da prescrição electrónica, mantém -se em al-
guns casos o uso das receitas manuais e a utilização 
de vinhetas, não permitindo as actuais vinhetas a 
validação dos dados que são exigidos para a receita 
electrónica designadamente a da especialidade do 
médico, não sendo assim adequadas à prossecução 
dos objectivos de monitorização da prescrição.
Torna -se assim imperioso dotar os médicos de eti-
quetas numeradas para as situações de excepção 
previstas, e que requerem o uso de papel com aposi-
ção da vinheta médica.
Neste contexto é assim necessário e urgente actua-
lizar a informação dos prescritores de forma a ope-
racionalizar o contacto directo com os profissionais 
prescritores, a verificação da sua condição de pres-
crição, a possibilidade de validação da sua especiali-
dade e a emissão de vinhetas.

Assim, e ouvidas a Ordem dos Médicos e a Ordem 
dos Médicos Dentistas, determino:

1 – No âmbito do regime da prescrição electrónica 
de medicamentos, para efeitos de comparticipação 
e monitorização da prescrição, os dados relativos 
à identificação dos prescritores médicos, médicos 
dentistas e odontologistas, deverão ser objecto de 
actualização, nos termos do presente despacho, até 
ao dia 30 de Novembro de 2011.

2 – Os dados a actualizar são:
a) Nome completo;
b) Nome clínico;
c) Número da cédula profissional;
d) Especialidade/especialidades;

e) E -mail de contacto;
f) Morada profissional;
g) Data de nascimento;
h) Sexo.

3 – Até ao termo do prazo referido no número an-
terior os médicos prescritores devem actualizar os 
seus dados junto das respectivas ordens profissio-
nais.

4 – O processo de actualização será realizado pelas 
administrações regionais de saúde, em articulação 
com a Administração Central do Sistema de Saúde 
e as Ordens dos Médicos e Médicos Dentistas, que 
conjuntamente definem os procedimentos neces-
sários à elaboração de lista de médicos actualizada 
para efeitos de prescrição electrónica e de prescrição 
manual com utilização de vinhetas numeradas.

5 – Os procedimentos previstos no número anterior 
são objecto de instrumento protocolar, no qual se 
assegura a responsabilidade das entidades interve-
nientes sobre os moldes da comunicação, designa-
damente, a recolha, o tratamento e a conservação 
dos dados para as finalidades únicas e explícitas 
de prescrição electrónica e de prescrição manual 
com utilização de vinhetas numeradas no âmbito do 
objecto do presente despacho.

6 – A utilização das vinhetas médicas sem nume-
ração, e em sobreposição com as vinhetas com nu-
meração, poderá ser efectuada até 31 de Dezembro 
de 2011.

7 – A partir do dia 1 de Janeiro de 2012 não serão 
aceites receitas em papel com vinhetas não nume-
radas, nem será possível a prescrição electrónica 
por médicos cujos dados não estejam actualizados e 
confirmados pelas respectivas ordens profissionais.

8 – O presente despacho entra em vigor no dia da 
sua publicação.

2 de Novembro de 2011 – O Secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.

n DESPACHO 14898/2011, de 25 de 
Outubro, do Secretário de Estado Adjunto-
-Ministro da Saúde
Define os meios de emergência pré-hospi-
talares de suporte avançado e imediato de 
vida do INEM, I. P., que actuam no âmbito do 
Sistema Integrado de Emergência Médica, e 
as bases gerais da sua integração na rede de 
serviços de urgência. 
[DR, 2.ª série — N.º 211 — 3 de Novembro de 2011]

n DESPACHO 14696/2011, de 21 de 
Outubro, do Secretário de Estado Adjunto-
-Ministro da Saúde
Nomeia [por um período de 3 anos] a li-
cenciada Natércia Maria Franco Barros Mi-
randa Coordenadora Nacional da Consulta 
a Tempo e Horas. 
[DR, 2.ª série — N.º 208 — 28 de Outubro de 2011]

(Nota: O projecto “Consulta a Tempo e Horas”, iniciado 
em 2006, é um sistema de gestão do acesso a primeiras 
consultas de especialidade hospitalar no SNS. Tem sub-
jacente um sistema electrónico para envio de pedidos de 
consulta pelos médicos dos cuidados de saúde primá-
rios, com possibilidade de transmissão de informação 
clínica “médico a médico”)

n DESPACHO 14545/2011, de 05 de Se-
tembro, do Secretário de Estado da Saúde-
-Ministério da Saúde
Estabelece disposições no âmbito dos Ser-
viços Partilhados do Ministério da Saúde, E. 
P. E. (SPMS, E. P. E.), referente aos contratos 
públicos de aprovisionamento (CPA), que es-
tabelecem as condições de fornecimento de 
antissépticos, desinfectantes e outros. 
[DR, 2.ª série — N.º 206 — 26 de Outubro de 2011]

n DESPACHO 14546/2011, de 05 de Se-
tembro, do Secretário de Estado da Saúde-
-Ministério da Saúde
Estabelece disposições no âmbito dos Ser-
viços Partilhados do Ministério da Saúde, E. 
P. E. (SPMS, E. P. E.), referente aos contratos 
públicos de aprovisionamento (CPA), que es-
tabelecem as condições de fornecimento de 
medicamentos de consumo geral e outros. 
[DR, 2.ª série — N.º 206 — 26 de Outubro 
de 2011]

n DECRETO-LEI 106/2011, de 21 de 
Outubro, do Ministério da Saúde
Altera (segunda alteração) o Decreto-Lei n.º 
56/2006, de 15 de Março, na parte respei-
tante à atribuição das verbas resultantes da 
exploração dos jogos sociais e respectivas 
finalidades. 
[DR, 1.ª série — N.º 203 — 21 de Outubro de 2011]

n DESPACHO 14102-A/2011, de 14 de 
Outubro, do Ministério das Finanças
Determina a composição do Conselho da 
Saúde Militar. 
[DR, 2.ª série — N.º 200 — 18 de Outubro de 2011]

O Conselho da Saúde Militar passa a ter a seguinte 
composição: a) Prof. Doutor António Carlos Megre 
Eugénio Sarmento (Presidente), Engenheiro Cirilo 
Garcia Lobo, Dr. José Robalo, Major-general Edu-
ardo Manuel Nunes Torpes Santana, Contra-almi-
rante Eduardo Teles Castro Martins, Major-general 
RES Joaquim Manuel Lopes Henriques, Major-gene-
ral José Maria Gouveia Duarte, Dr. Alberto António 
Rodrigues Coelho, Coronel RES António José Reis 
Cruz, Dr. António Manuel de Andrade Maia Gon-
çalves.
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n DESPACHO 13631/2011, de 07 de 
Outubro, da Presidência do Conselho de 
Ministros
Nomeia o presidente e os vogais do conse-
lho directivo da Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P. 
[DR, 2.ª série — N.º 196 — 12 de Outubro de 2011]

Presidente — licenciado Luís António Castanheira 
Nunes; Vogais — licenciado Ponciano Manuel Cas-
tanheira de Oliveira e licenciado Rui Afonso Móia 
Pereira Cernadas.

n DESPACHO 13377/2011, de 23 de Se-
tembro, do Secretário de Estado Adjunto-
-Ministro da Saúde Determina a criação da 
Comissão para a Reavaliação da Rede Na-
cional de Emergência e Urgência e nomeia 
os elementos que a constituem. 
[DR, 2.ª série — N.º 192 — 6 de Outubro de 2011]

A Comissão é constituída por: José Artur Osório 
Carvalho Paiva, médico do Centro Hospitalar São 
João, que preside; António Marques da Silva, médico 
do Centro Hospitalar do Porto; c) Armando Leal 
Almeida, enfermeiro da ARS do Algarve; d) Carlos 
Manuel Santos Seco, médico do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra; e) Cristina Maria Pires 
Ribeiro Gomes, médica, assessora do Gabinete do 
Secretário de Estado; f) Ernestina Piedade Rodrigues 
Gomes Ribeiro, médica da ULS de Matosinhos; g) 
Fernando José Martins Próspero Luís, médico do 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
h) José Afonso Gonçalves Pereira Silva Pedrosa, ad-
ministrador hospitalar do Centro Hospitalar de São 
João; i) Miguel José dos Santos Félix, médico do Cen-
tro Hospitalar e Universitário de Coimbra; j) Miguel 
Rego Costa Soares de Oliveira, presidente do INEM; 
k) Paulo Emílio da Silva Mota, enfermeiro do Cen-
tro Hospitalar de São João; l) Paulo Jorge de Morais 
Zamith Nicola, médico, assessor do Gabinete do 
Secretário de Estado; m) Rita Perez Fernandez Silva, 
médica do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

n DESPACHO 13378/2011, de 27 de Se-
tembro, do Secretário de Estado da Saúde 
– Ministério da Saúde
Constituí a comissão do programa do medi-
camento hospitalar e estabelece a respectiva 
composição. 
[DR, 2.ª série — N.º 192 — 6 de Outubro de 2011]

A comissão tem a seguinte composição: Dr. Miguel 
Vigeant Gomes, do INFARMED, que coordena; Dr.ª 
Cláudia Furtado, do INFARMED e os Directores 
clínicos e directores farmacêuticos dos seguintes 
estabelecimentos hospitalares: Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra; Centro Hospitalar São 
João; Centro Hospitalar Lisboa Central; Centro Hos-
pitalar de Lisboa Norte; Instituto Português de On-
cologia de Lisboa, Francisco Gentil; Hospital Garcia 
de Orta.

n DESPACHO 13312/2011, de 23 de Se-
tembro, do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde – Ministério da Saúde
Cria, na dependência do Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde, um grupo 
técnico para o desenvolvimento dos cuida-
dos de saúde primários, e estabelece a sua 
composição e competências. 
[DR, 2.ª série — N.º 191 — 4 de Outubro de 2011]

O grupo técnico para o desenvolvimento dos CSP 
é designado pelo prazo de 12 meses, podendo ser 
renovado, sendo constituído pelos seguintes ele-
mentos:
Vítor Manuel Borges Ramos (MGF), médico de famí-
lia da USF Marginal do ACES de Cascais, que coor-
denará o grupo; b) Alcindo Maciel Barbosa (Saúde 
Pública) da ULS do Alto Minho; c) Carlos Alberto 
Jesus Nunes (MGF), director executivo do ACES de 
Gondomar; d) Cristina Maria da Costa André Cor-
reia, enfermeira -chefe e vogal do conselho clínico 
do ACES de Cacém-Queluz; e) Cristina Maria Pires 
Ribeiro Gomes, médica, assessora do Gabinete do 
Secretário de Estado; f) José Pedro Tomé Pardal, en-
fermeiro especialista da Unidade de Saúde Pública 
Moinhos do ACES de Oeste Sul -Torres Vedras; g) 
Luís Ferreira Marquês (Saúde Pública) e director 
executivo do ACES de Almada; h) Maria Cristina Pa-
tronilho Santos, assistente social da UCSP de Grân-
dola; i) Maria da Luz Carvalho dos Santos Pereira 
(MGF), médica de família da USF Fernão Ferro Mais 
e presidente do conselho clínico do ACES de Seixal-
-Sesimbra; j) Maria Teresa Castro Dinis Seixas, coor-
denadora técnica na USF Camélias, do ACES Gaia e 
membro da equipa regional de apoio da ARS Norte.

n DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 
1492/2011, de 26 de Setembro, da Secre-
taria Geral – Ministério da Saúde
Rectifica o Despacho n.º 12422/2011, de 20 
de Setembro, que criou, no âmbito da Direc-
ção-Geral da Saúde, a comissão científica 
para as boas práticas clínicas. 
[DR, 2.ª série — N.º 191 — 4 de Outubro de 2011]

«Mediante declaração da entidade emitente e em 
virtude de ter sido publicado com inexactidão o des-
pacho n.º 12422/2011, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 181, de 20 de Setembro de 2011, a 
seguir se rectifica que onde se lê:

«No cumprimento da sua missão técnico -norma-
tiva, a Direcção--Geral da Saúde, através do seu De-
partamento da Qualidade na Saúde, elabora e emite 
normas e orientações de boa prática clínica a serem 
disseminadas e aplicadas no Sistema de Saúde.»

deve ler -se:

«No cumprimento da sua missão técnico -norma-
tiva, a Direcção-Geral da Saúde, através do seu De-
partamento de Qualidade na Saúde, em conjunto 
com a Ordem dos Médicos, no quadro do proto-
colo Diário da República, 2.ª série — N.º 191 — 4 
de Outubro de 2011 39559 estabelecido entre as 
instituições no âmbito da melhoria da qualidade, 
elabora e emite normas e orientações de boa prática 
clínica a serem disseminadas e aplicadas no sistema 
de saúde.»

26 de Setembro de 2011. — A Secretária -Geral -Ad-
junta, em substituição do Secretário -Geral, Sandra 
Paula Nunes Cavaca Saraiva de Almeida.

n DECRETO-LEI 112/2011, de 29 de No-
vembro, do Ministério da Economia e do 
Emprego
Estabelece o regime de preços dos medi-
camentos de uso humano sujeitos a receita 
médica e dos medicamentos não sujeitos a 
receita médica comparticipados. 
[DR, 1.ª série — N.º 229 — 29 de Novembro de 2011]

Artigo 5.º Composição do preço dos medicamen-
tos
O PVP do medicamento é composto por: a) O PVA 
[preço de venda ao armazenista]; b) A margem de co-
mercialização do distribuidor grossista; c) A margem 
de comercialização do retalhista; d) A taxa sobre a 
comercialização de medicamentos; e) O imposto 
sobre o valor acrescentado.

Artigo 6.º Formação do preço dos medicamentos 
em geral
1 – O PVP dos medicamentos a introduzir pela pri-
meira vez no mercado nacional (…) não podem ex-
ceder a média que resultar da comparação com os 
PVA em vigor nos países de referência para o mesmo 
medicamento (…) sem taxas nem impostos, acres-
cido das margens de comercialização, taxas e impos-
tos vigentes em Portugal.
2 – Os países de referência mencionados no número 
anterior são a Espanha, a Itália e a Eslovénia.

Artigo 11.º Margens máximas de comercialização
As margens máximas de comercialização dos medi-
camentos comparticipados e não comparticipados 
são as seguintes:
a) PVA até € 5: Grossistas – 11,2 %, calculada sobre 
o PVA; Farmácias – 27,9 %, calculada sobre o PVA;
b) PVA entre € 5,01 e € 7: Grossistas – 10,85 %, cal-
culada sobre o PVA; Farmácias – 25,7 %, calculada 
sobre o PVA, acrescido de € 0,11;
c) PVA entre € 7,01 e € 10: Grossistas – 10,6 %, cal-
culada sobre o PVA; Farmácias – 24,4 %, calculada 
sobre o PVA, acrescido de € 0,20;
d) PVA entre € 10,01 e € 20: Grossistas – 10 %, cal-
culada sobre o PVA; Farmácias – 21,9 %, calculada 
sobre o PVA, acrescido de € 0,45;
e) PVA entre € 20,01 e € 50: Grossistas – 9,2 %, cal-
culada sobre o PVA; Farmácias – 18,4 %, calculada 
sobre o PVA, acrescido de € 1,15;
f) PVA acima de € 50: Grossistas – € 4,60; Farmácias 
– € 10,35.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

“O Conselho Nacional Executivo de 22 de Julho de 2011 
deliberou diferenciar as pessoas que fazem exame de 
titulação única, cuja admissão é quase automática nos 
Colégios, doutras situações não padronizadas como por 
exemplo processos de equivalência, por o processo ser 
mais complexo.

Nesse sentido, o CNE aprovou, por unanimidade, a de-
liberação de descontar o valor da taxa de inscrição (nos 
colégios da especialidade) no valor da quota do respec-
tivo médico, no ano em que se inscreve no colégio, mas 
apenas nos casos em que a inscrição é feita com base na 
realização dos exames de Titulação Única. 

TAXA DE INSCRIÇÃO NOS COLÉGIOS DA ESPECIALIDADE
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA OM

Quanto aos médicos que se inscreverem nos Colégios 
da Especialidade por outra via que não a da Titulação 
Única, continuará a aplicar-se a taxa já existente.

Esta decisão entrou em vigor a partir de Janeiro de 2012.

O Conselho Nacional Executivo no sentido de desburo-
cratizar a aplicação prática da decisão do CNE de 22 de 
Julho de 2011, relativamente à inscrição nos Colégios 
da Especialidade, decidiu passar simplesmente a co-
brar uma taxa de inscrição de 70 Euros nos Colégios 
de Especialidade.”

Tendo em atenção a proliferação de normas regula-
mentares de inscrição, bem como a multiplicidade 
de situações com que se deparam os Conselhos Re-
gionais, entende-se como conveniente a codificação e 
uniformização de normas e procedimentos sobre esta 
matéria.

Com efeito, tem-se assistido a um aumento significa-
tivo de pedidos de inscrição, designadamente de mé-
dicos estrangeiros e a uma multiplicidade de situações 
complexas que importa simplificar.

Para tanto, faz-se aprovar este Regulamento, que de-
verá ser aplicado em todos os Conselhos Regionais.

As limitações legais impostas pelo Estatuto da Or-
dem dos Médicos não permitem, de momento, ir mais 
longe, designadamente na previsão de figuras jurídi-
cas alternativas à inscrição definitiva, nem de vicis-
situdes da inscrição, como a suspensão voluntária. 
Com este instrumento de regulamentação pretende-
-se, pois, condensar e codificar as normas dispersas, 
actualmente em aplicação, bem como, uniformizar 
procedimentos e exigências aos interessados.

Assim, nos termos dos artigos 57.º alínea b) e 64.º, alí-
nea j) do Estatuto da Ordem dos Médicos, é aprovado 
o Regulamento de Inscrição na Ordem dos Médicos.

ARTIGO 1.º

INSCRIÇÃO E EXERCÍCIO DA MEDICINA
1 - Para o exercício da Medicina é obrigatória a inscrição 
na Ordem dos Médicos.
2 - Só podem inscrever-se na Ordem dos Médicos:
a) Os portugueses e estrangeiros licenciados em Medi-

cina por escola superior portuguesa;
b) Os portugueses e estrangeiros licenciados em Medi-

cina por escola superior estrangeira, desde que vejam 
reconhecidos os seus títulos;

c) Os portugueses e estrangeiros licenciados em Me-
dicina por escola superior estrangeira que tenham 
obtido equivalência oficial de curso devidamente re-
conhecida pela Ordem dos Médicos.

3 - São equiparados aos licenciados em Medicina, cujos 
títulos tenham sido emitidos antes da implementação do 
processo de Bolonha, os mestres em Medicina, cujo grau 
tenha sido obtido após a implementação daquele processo.

REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO NA 
ORDEM DOS MÉDICOS
ALTERAÇÕES APROVADAS EM PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
30 DE SETEMBRO DE 2011
O Plenário dos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos, na sua reunião de 30 de Setembro de 2011 aprovou 
a alteração aos artigos 8.º, n.º 2, 9.º, n.º 3 e 10.º, n.º 2 do Regulamento de Inscrição na Ordem dos Médicos. Nesta 
conformidade, o texto integral e consolidado do dito Regulamento passa a ser o seguinte:

REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÉDICOS
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ARTIGO 5.º

NOME PROFISSIONAL
1 - Na indicação do nome profissional, não poderá o in-
teressado usar nome igual ou confundível com o de outro 
médico já inscrito.
2 - Havendo igualdade ou confusão de nomes, deverá o 
interessado ser notificado para proceder à sua alteração.
3 - Caso se verifique que, por lapso ou por qualquer ou-
tro motivo, foram registados nomes profissionais idênti-
cos ou confundíveis, aplicar-se-á a regra da prioridade do 
registo, devendo o médico cujo registo é mais recente ser 
notificado para que proceda à sua modificação.
4 - O médico visado dispõe do prazo máximo de 15 dias 
para apresentar requerimento com novo nome profis-
sional que pretenda ver registado, sob pena de ser este 
definido pelo Conselho Regional competente.
5 - Caso o médico não apresente novo nome profissional 
no prazo de 15 dias ou autorização prevista no n.º 2, caberá 
ao Conselho Regional decidir, ponderadas as circunstân-
cias, autorizando ou não o uso de nome confundível.

ARTIGO 5.º-A

ALTERAÇÃO DO NOME PROFISSIONAL
1 - Fora do caso previsto no artigo anterior, o médico 
pode requerer a alteração do nome profissional sempre 
que se verificar uma das seguintes situações:
a) Casamento ou divórcio, quando impliquem alteração 

do nome;
b) Existência de médico com nome igual ou semelhante 

que suscite confusão na identificação do interessado.
2 - O requerimento deverá ser dirigido ao Conselho Re-
gional competente, fundamentado e instruído com os 
elementos comprovativos do facto alegado.
3 - Do indeferimento cabe recurso para o Conselho Na-
cional Executivo.

ARTIGO 6.º

DOCUMENTOS A APRESENTAR POR 
LICENCIADOS EM PORTUGAL

O requerimento de inscrição apresentado por licencia-
dos em Portugal deve ser acompanhado dos seguintes 
documentos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de 

Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida 
pelos serviços da Ordem dos Médicos;

b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 

3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada 

ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
e) Três (3) fotografias originais, tipo passe.

ARTIGO 7.º

DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS 
COMUNITÁRIOS LICENCIADOS NA UNIÃO 

EUROPEIA
1 - O requerimento de inscrição apresentado por cida-
dãos comunitários, licenciados na União Europeia, deve 
ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de 

Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida 
pelos serviços da Ordem dos Médicos;

b) Título de médico emitido nos termos da legislação 
comunitária aplicável;

c) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 
3 meses;

d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada 
ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;

e) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
f) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela 

entidade competente para o registo e controlo disci-

4 - O presente regulamento aplica-se a todos os interes-
sados independentemente de apresentarem diploma de 
licenciatura pré-Bolonha ou de mestre pós-Bolonha.
5 - Aos mestres e aos licenciados em Medicina, tal como 
definidos nos números anteriores, é assegurado trata-
mento igual e não discriminatório no acesso à profissão.

ARTIGO 2.º

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
1 - A inscrição é requerida pelo interessado ou seu pro-
curador ao Conselho Regional da área de residência, 
mediante o preenchimento do impresso de inscrição e 
entrega da documentação inerente.
2 - O requerimento será entregue pessoalmente ou pelo 
correio em qualquer das instalações da Ordem dos Mé-
dicos.
3 - Quando entregue ou remetido a um órgão incompe-
tente, deverá o requerimento ser enviado, pelos serviços 
da Ordem e no prazo de uma semana, ao órgão compe-
tente para conhecer o pedido.

ARTIGO 3.º

DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS
1 - Os serviços administrativos competentes deverão 
proceder à verificação da documentação exigida ao re-
querente, remetendo o processo, quando devidamente 
instruído, ao Conselho Regional competente para a de-
cisão final.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, po-
dem ser solicitados esclarecimentos ao requerente, bem 
como a apresentação de qualquer documento em falta 
ou a certificação da autenticidade dos documentos jun-
tos.
3 - A Ordem poderá realizar e requerer todas as diligên-
cias que entenda necessárias e adequadas à comprova-
ção da veracidade dos factos relatados nos documentos, 
sem prejuízo do disposto nas normas comunitárias e 
internacionais.
4 - Se o processo estiver parado por facto imputável ao 
requerente por um período superior a 6 meses, será o 
interessado notificado para praticar o acto em falta no 
prazo de 10 dias, com a cominação de, não o fazendo, o 
pedido ser arquivado.
5 - Passado o prazo referido no número anterior e pre-
tendendo o requerente reiniciar o processo, deverá o in-
teressado proceder à revalidação de todos os documen-
tos entregues cujo prazo de validade tenha expirado.

ARTIGO 4.º

IMPRESSO DE INSCRIÇÃO
1 - É obrigatório o preenchimento de um impresso de 
modelo aprovado para inscrição na Ordem dos Médicos.
2 - O preenchimento do impresso é da exclusiva respon-
sabilidade do requerente, que afiançará a veracidade dos 
factos nele relatados.
3 - Do impresso deverão constar, obrigatoriamente, as 
seguintes informações:
a)  Nome completo;
b)  Sexo;
c)  Estado civil;
d)  Nacionalidade, naturalidade e filiação;
e)  Número de bilhete de identidade ou de outro docu-

mento de identificação;
f)  Número de identificação fiscal;
g) Data da licenciatura e estabelecimento de ensino 

frequentado;
h)  Nome profissional pretendido;
i)  Residência;
j)  Domicílio profissional, quando conhecido;
l)  Morada escolhida para efeitos de comunicações e 

notificações por parte da Ordem.
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plinar dos médicos do país de origem ou proveni-
ência, que ateste que o interessado se encontra em 
condições legais de exercer a profissão sem restrições 
e que não existem processos disciplinares pendentes 
ou sanções disciplinares;

g) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado 
mediante apresentação do passaporte).

2 - Sempre que o título referido na alínea b) do número 
anterior não corresponder ao previsto nas normas co-
munitárias, será o interessado notificado para proce-
der à apresentação do documento adequado ou de um 
certificado emitido pelas autoridades competentes que 
ateste que o título exibido corresponde ao exigido pela 
legislação comunitária.
3 - Salvo deliberação do Conselho Regional em contrá-
rio, o interessado que nunca tenha estado inscrito na 
associação profissional que regula a profissão médica 
no seu país de origem ou proveniência, deverá, em subs-
tituição do documento referido na alínea f) do número 
anterior, juntar certidão que confirme esse facto.
4 - Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a apro-
vação em prova de comunicação médica, a definir em 
regulamento próprio.
5 - Estão dispensadas da prova referida no número an-
terior os licenciados por Universidade cujo ensino seja 
ministrado em língua portuguesa.

ARTIGO 8.º

DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS 
COMUNITÁRIOS LICENCIADOS FORA DA 

UNIÃO EUROPEIA
1 - O requerimento de inscrição apresentado por cida-
dãos comunitários, licenciados fora da União Europeia, 
deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de 

Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida 
pelos serviços da Ordem dos Médicos;

b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado de equivalência, emitido por estabeleci-

mento de ensino superior português;
d) Certificado do registo criminal, emitido há menos de 

3 meses;
e) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada 

ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;
f) Três (3) fotografias originais, tipo passe.
g) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela 

entidade competente para o registo e controlo dis-
ciplinar dos médicos do país de origem ou proveni-
ência, que ateste que o interessado se encontra em 
condições legais de exercer a profissão sem restrições 
e que não existem processos disciplinares pendentes 
ou sanções disciplinares;

h) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a 
comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da 
profissão médica;

i) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado 
mediante apresentação do passaporte).

2 - Para determinar se é viável o exercício autónomo 
da profissão, deverão os interessados juntar prova da 
experiência profissional adquirida durante três anos 
consecutivos nos últimos cinco e currículo que será sub-
metido à apreciação da Ordem dos Médicos, nos termos 
previstos no Regulamento para o Exercício Autónomo 
da Medicina.

3 - Salvo deliberação do Conselho Regional competente 
em contrário, o interessado que nunca tenha estado 
inscrito na associação profissional que regula a profissão 
médica no seu país de origem ou proveniência, deverá, 
em substituição do documento referido na alínea g) do 
número anterior, juntar certidão que confirme esse facto.
4 - Sempre que o interessado não demonstre preencher 
as condições a que se refere o n.º 2 deste artigo, mas 
cumpra todos os demais requisitos, apenas poderá ser 
inscrito para o exercício da profissão sem autonomia.
5 - Caso o diploma extra-comunitário tenha sido re-
conhecido por Estado-membro da União Europeia, o 
Conselho Regional competente procederá à avaliação 
desse diploma e da formação e/ou experiência profis-
sional adquiridas nesse Estado, de forma a apurar se são 
equivalentes aos exigidos em Portugal.
6 - Para efeitos do previsto no número anterior, o inte-
ressado deverá juntar, além dos referidos no n.º 1, os 
seguintes documentos:
a) Certificado de equivalência, emitido por entidade 

comunitária competente;
b) Documentos comprovativos do exercício profissional 

realizado no Estado-membro que reconheceu o di-
ploma extra-comunitário;

c) Documentos respeitantes à formação complementar/
contínua obtida nesse Estado-membro.

7 - Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a apro-
vação em prova de comunicação médica, a definir em 
regulamento próprio.
8 - Estão dispensadas da prova referida no número ante-
rior os licenciados por
Universidade cujo ensino seja ministrado em língua 
portuguesa.

ARTIGO 9.º

DOCUMENTOS A APRESENTAR POR CIDADÃOS 
EXTRA-COMUNITÁRIOS

1 - O requerimento de inscrição apresentado por cida-
dãos extra-comunitários deve ser acompanhado dos 
seguintes documentos:
a) Passaporte ou Autorização de Residência, ou fotocó-

pia autenticada ou conferida pelos serviços da Or-
dem dos Médicos;

b) Diploma de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado de equivalência concedido por instituição 

de ensino superior em Portugal;
d) Certificado do registo criminal, emitido há menos 

de 3 meses pelas autoridades do país de origem ou 
proveniência;

e) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia autenticada 
ou conferida pelos serviços da Ordem dos Médicos;

f) Prova da honorabilidade profissional, emitida pela 
entidade competente para o registo e controlo dis-
ciplinar dos médicos do país de origem ou proveni-
ência, que ateste que o interessado se encontra em 
condições legais de exercer a profissão sem restrições 
e que não existem processos disciplinares pendentes 
ou sanções disciplinares;

g) Certificado de reciprocidade;
h) Certificado de nacionalidade (pode ser dispensado 

mediante apresentação do passaporte);
i) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
l) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a 

comprovar o exercício profissional lícito e efectivo da 
profissão médica.



2 - Salvo deliberação do Conselho Regional compe-
tente em contrário, o interessado que nunca tenha 
estado inscrito na associação profissional que regula 
a profissão médica no seu país de origem ou proveni-
ência, deverá, em substituição do documento referido 
na alínea f) do número anterior, juntar certidão que 
confirme esse facto.
3 - Para determinar se é viável o exercício autónomo 
da profissão, deverão os interessados juntar prova da 
experiência profissional adquirida durante três anos 
consecutivos nos últimos cinco, a qual será submetida 
à apreciação da Ordem dos Médicos, nos termos pre-
vistos no Regulamento para o Exercício Autónomo da 
Medicina.
4 - Aos cidadãos referidos no número 1 é exigida a 
aprovação em prova de comunicação médica, a definir 
em regulamento próprio.
5 - Estão dispensadas da prova referida no número 
anterior os licenciados por Universidade cujo ensino 
seja ministrado em língua portuguesa.

ARTIGO 10.º

DOCUMENTOS A APRESENTAR POR 
CIDADÃOS LICENCIADOS EM PORTUGAL COM 
FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ADQUIRIDAS FORA DO TERRITÓRIO 
NACIONAL

1 - O pedido de inscrição apresentado por cidadão li-
cenciado em Portugal, que nunca se inscreveu na OM, 
mas que completou a sua formação ou exerceu a acti-
vidade fora do território nacional, deverá ser instruído 
com os seguintes elementos:
a) Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de 

Residência, ou fotocópia autenticada ou conferida 
pelos serviços da Ordem dos Médicos;

b) Certidão de licenciatura ou fotocópia autenticada;
c) Certificado do registo criminal, emitido há menos 

de 3 meses;
d) Cartão de contribuinte fiscal ou fotocópia auten-

ticada ou conferida pelos serviços da Ordem dos 
Médicos;

e) Três (3) fotografias originais, tipo passe;
f) Curriculum Vitae elaborado e instruído de forma a 

comprovar o exercício profissional lícito e efectivo 
da profissão médica.

2 - Para determinar se é viável o exercício autónomo 
da profissão, deverão os interessados juntar prova da 
experiência profissional adquirida durante três anos 
consecutivos nos últimos cinco e currículo que será 
submetido à apreciação da Ordem dos Médicos, nos 
termos previstos no Regulamento para o Exercício 
Autónomo da Medicina.

ARTIGO 11.º

FORMALIDADES
1 - Os documentos emitidos por entidades estrangeiras 
deverão ser legalizados, mediante o reconhecimento 
de assinaturas efectuado por entidade consular ou di-
plomática portuguesa competente no país de emissão 
ou por colocação de Apostilha, nos termos definidos 
na Convenção de Haia, de 5 de Outubro de 1961, salvo 
se existir norma que dispense a legalização.
2 - Os documentos redigidos em língua estrangeira de-
verão ser acompanhados de tradução para português, 
devidamente certificada ou autenticada.
3 - Salvo indicação em contrário e quando não sejam 
extraídas ou conferidas pelos funcionários da OM, 
as fotocópias dos documentos originais deverão ser 
certificadas.
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ARTIGO 12.º

RECUSA DE INSCRIÇÃO
1 - A inscrição será recusada sempre que o interessado 
não demonstre possuir os requisitos exigidos pela lei e 
pelo presente regulamento.
2 - Após análise do processo, caso o Conselho Regional 
competente delibere dever ser recusado o pedido de ins-
crição, deverá notificar o requerente, comunicando-lhe 
essa intenção e concedendo-lhe um prazo não inferior a 
10 dias úteis para se pronunciar.
3 - Após a audiência do interessado e se o Conselho 
Regional competente mantiver a intenção de recusar a 
inscrição, a deliberação, devidamente fundamentada 
deverá ser comunicada ao interessado.
4 - Da deliberação do Conselho Regional que recuse a 
inscrição cabe recurso para o
Conselho Nacional Executivo e para os Tribunais Admi-
nistrativos, nos termos gerais.

ARTIGO 13.º

INSCRIÇÃO DEFINITIVA
1 - O Conselho Regional competente, depois de ter ve-
rificado que o requerimento para a inscrição está de-
vidamente documentado e que nada obsta à inscrição, 
delibera a inscrição definitiva, que será registada.
2 - A cédula profissional, devidamente preenchida, será 
entregue ao requerente.

ARTIGO 14.º

JÓIA DE INSCRIÇÃO
1 - O pedido de inscrição na Ordem dos Médicos im-
plica o pagamento de uma jóia e demais emolumentos, 
cujos montantes são fixados por deliberação, nos termos 
do Estatuto.
2 - A obrigação referida no número anterior impende 
igualmente sobre a reinscrição na Ordem dos Médicos.

ARTIGO 15.º

DATA DE INSCRIÇÃO
1 - É considerada como data da inscrição a da delibe-
ração tomada pelo Conselho Regional competente, nos 
termos deste regulamento.
2 - A data de inscrição é a única relevante para efeitos de 
exercício legítimo da actividade profissional.

ARTIGO 16.º

CÉDULA PROFISSIONAL
1 - A cédula profissional, emitida pelo Conselho Regio-
nal competente, constitui prova de inscrição.
2 - As cédulas profissionais têm um período de validade 
de 5 anos.
3 - No caso de perda, extravio ou inutilização da cé-
dula, o interessado deverá requerer a sua reemissão, 
entregando uma fotografia e uma declaração sob com-
promisso de honra, nos termos do modelo constante do 
anexo 1. A emissão de nova cédula deverá ficar registada 
no processo de inscrição e obriga ao pagamento de emo-
lumentos a fixar nos termos estatutários.
4 - Em caso de reinscrição, haverá lugar à emissão de 
uma nova cédula.
5 - No período em que o médico exerça medicina sem 
autonomia ser-lhe-á emitida uma cédula com a menção 
“Não reconhecido o exercício autónomo da medicina”.

ARTIGO 17.º

REINSCRIÇÃO
1 - O presente regulamento é aplicável, com as devidas 
adaptações, aos pedidos de reinscrição.
2 - Os interessados na reinscrição devem apresentar 
novos documentos relativos à idoneidade social e pro-
fissional.
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3 - Os documentos referidos no número anterior são 
o certificado do registo criminal e o documento com-
provativo do bom comportamento profissional do in-
teressado.
4 - Caso o requerente declare, sob compromisso de 
honra, não ter exercido a actividade médica durante o 
período de cancelamento da inscrição, pode a Ordem 
dos Médicos dispensar a apresentação do documento 
comprovativo do bom comportamento profissional.

ARTIGO 18.º

ENTRADA EM VIGOR
1 - O presente regulamento entra em vigor no dia 1 
de Janeiro de 2006, após publicação na Revista da Or-
dem dos Médicos e terá imediata aplicação aos pedidos 
de inscrição em curso, salvo o disposto no número se-
guinte.
2 - O disposto no Artigo 5.º deste Regulamento apenas 
será aplicável aos pedidos de inscrição entrados a partir 
de 1 de Janeiro de 2006.

1. A Ordem dos Médicos confere autonomia para o exer-
cício da Medicina após dois anos de frequência do inter-
nato médico com aproveitamento ou perante currículo 
considerado equivalente.
2. Os candidatos que frequentem o internato médico 
deverão fazer prova competente junto da Ordem dos 
Médicos em como completaram dois anos de internato 
com aproveitamento.
3. Para os médicos não inscritos no internato médico 
será constituído um júri nacional que definirá os parâ-
metros gerais de acordo com os quais o currículo será 
considerado equivalente. 
§1- Sempre que entenda adequado, o júri poderá pres-
cindir da discussão curricular com o candidato.
4. Os candidatos que não frequentem o internato mé-
dico deverão apresentar um currículo com um máximo 
de 3 páginas A4, do qual conste:
a) Estágios de formação pós-graduada frequentados e 

respectiva avaliação, caso exista;
b) Identificação dos estabelecimentos e serviços de 

saúde onde teve lugar a formação.
c) Actividades desenvolvidas no decurso dos estágios, 

com informação dos respectivos directores de ser-
viço.

d) Outros dados curriculares considerados relevantes 
para o objecto deste Regulamento.

5. O júri é de âmbito nacional, nomeado pelo Conselho 
Nacional Executivo de entre os elementos do Conselho 
Nacional da Pós-Graduação e composto por um presi-
dente, que será o Coordenador do CNPG, e dois vogais.
5.1. A deliberação do Conselho Nacional Executivo que 
designar os membros do júri deverá ainda designar, 

para as situações de faltas e impedimentos dos membros 
efectivos, o membro efectivo que substitui o presidente 
e, pelo menos, dois vogais suplentes.
5.2. As deliberações do júri são tomadas por maioria.
5.3. De cada reunião do júri será lavrada acta, da qual 
devem constar o local, a data e a hora da reunião, a 
identificação de todos os participantes, os assuntos 
apreciados e as deliberações tomadas.
5.4. Das actas de reuniões em que seja feita a avaliação 
de candidatos deve constar a fundamentação clara e 
suficiente dessa avaliação atribuída pelo júri ou, em caso 
de não unanimidade, por cada membro do júri a cada 
candidato.
6. Compete ao júri: 
a) Convocar as reuniões, através do seu presidente; 
b) Decidir da admissibilidade dos candidatos e elaborar 

a correspondente lista; 
c) Promover a audiência prévia dos candidatos a ex-

cluir; 
d) Efectuar a avaliação curricular e elaborar a lista de 

resultado final; 
e) Promover a audiência prévia dos candidatos cons-

tantes da lista de resultado final, de acordo com os 
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo; 

f) Pronunciar-se sobre as respostas apresentadas pelos 
candidatos; 

g) Submeter a homologação do Conselho Nacional Exe-
cutivo as avaliações atribuídas. 

7. O Conselho Nacional Executivo comunicará aos can-
didatos à homologação a que se refere a alínea g) do 
número anterior.

REGULAMENTO PARA O EXERCÍCIO AUTÓNOMO DA MEDICINA

REGULAMENTO PARA O EXERCÍCIO 
AUTÓNOMO DA MEDICINA
DOCUMENTO APROVADO EM PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
30 DE SETEMBRO DE 2011
A autorização para o exercício autónomo da profissão médica pressupõe a demonstração pelo candidato de que 
possui os conhecimentos, aptidões clínicas e humanas que permitam, sem tutela, o exercício da medicina adequado 
em termos éticos e técnicos. 

Torna-se, portanto, necessário definir com clareza as condições em que o médico pode exercer autonomamente a 
sua actividade. Nesse sentido, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do artigo 6.º, alínea j) do artigo 
64.º e alínea b) do artigo 57.º, todos do Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 282/77, de 5 
de Julho, o Conselho Nacional Executivo e o Plenário dos Conselhos Regionais aprovam o seguinte:
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REAVALIAÇÃO DA REDE NACIONAL DE EMERGÊNCIA 
E URGÊNCIA
CONTRIBUTOS DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE E DA COMISSÃO 
REGIONAL CONSULTIVA PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Para: Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de 
Emergência e Urgência

Respostas:

1/

Rede de Emergência pré-hospitalar

A rede de Emergência pré-hospitalar implementada 
na Região Norte, e que abrange praticamente todos os 
concelhos, deve ser reforçada. No entanto, enfatiza-se 
a carência de transporte do doente crítico nas regiões 
mais interiores onde as distâncias, as próprias condi-
ções geográficas e as meteorológicas no Inverno, levam 
ao alargamento dos tempos aconselháveis para o trans-
porte a um centro de tratamento hospitalar.
Da mesma forma, a Emergência pré-hospitalar deve 
estar na dependência hierárquica do Chefe de Equipa 
do Serviço de Urgência (S.U.), que haja um redimen-
sionamento das equipas para que fique assegurado o 
funcionamento regular e continuado da Sala de Emer-
gência e a assistência e o transporte do doente do local 
da emergência.
Considerando, como exemplo, o modelo do transporte 
implementado para a idade pediátrica, embora especí-
fico e limitado, há grandes benefícios em alargar o con-
ceito, também, para o transporte inter-hospitalar para 
os adultos, estando o doente a cargo da mesma equipa 
de emergência até ao hospital com as condições ideais 
para o tratamento.

Rede do Serviço de Urgência

A actual definição de Urgência em rede é um modelo 
que se encontra implementado que carece de aperfei-
çoamento. O apetrechamento das Unidades de acordo 
com a sua caracterização deve ser respeitado. No caso 
da Urgência Básica devem ser cumpridos os requisitos 
estabelecidos e defende-se a integração dos SUB na 
mesma direcção da Rede. Esta situação torna-se mais 
evidente quando as classificações de Médico-Cirúrgica 
ou Polivalente, funcionarem sem que estejam assegu-
radas todas as condições nas 24 horas nos 7 dias da 
semana, incrementando as transferências inter-hospi-
talares. Para se atingir este objectivo, poderá ser neces-
sário redimensionar a rede, conduzindo a ganhos de 
eficiência e eficácia no tratamento dos doentes.

2/
A actual definição de Vias Verdes foi um avanço para a 
diminuição da morbilidade e mortalidade das doenças 
cardiovasculares, sepsis e cerebrovasculares, consti-
tuindo um importante ganho na saúde.

A existência de Vias Verdes extra e intra-hospitalar 
deve ser uma linha estratégica a desenvolver a médio e 
longo prazo, mesmo para outras áreas, como o trauma. 
A plena utilização das tecnologias de informação in-
cluindo a telemetria devem ser uma ferramenta de su-
porte para a melhor gestão de atendimento emergente 
e da comunicação entre os diversos níveis de prestação 
de cuidados.

3/

No contexto de uma equipa de atendimento ao doente 
crítico, todo o médico integrado na equipa deve ter for-
mação em Suporte Avançado de Vida, Trauma e Sepsis.
Por outro lado, na definição da qualidade do atendi-
mento na emergência e urgência, um factor essencial 
é a constituição da própria equipa de urgência. Para 
além dos aspectos referidos anteriormente pode-se co-
locar em consideração a metodologia da composição 
da equipa.
Tradicionalmente, a equipa de urgência é constituída 
por elementos dos Serviços escalados. Ultimamente, 
assiste-se ao advento de uma nova metodologia que faz 
depender o funcionamento do S.U. de médicos dedica-
dos a esta valência.
Ainda não está totalmente resolvido o modelo a adop-
tar. No entanto, deve-se assinalar que a existência 
de médicos dos diversos Serviços na composição da 
equipa permite uma melhor articulação com as ac-
tividades do hospital e, além disso, não devemos de 
esquecer o papel importante da urgência na formação 
dos internos e da necessidade de acompanhamento e 
ensino pelo especialista hospitalar. De qualquer forma 
deve haver abertura para que as instituições se organi-
zem do modo que definirem como o mais adequado 
para o cumprimento desta tarefa.
Estes aspectos não podem deixar de ser considerados 
nesta análise da equipa de urgência.

O Presidente da Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência, Dr. José Artur Paiva, soli-
citou à OM o contributo para uma reflexão sobre esta matéria, nomeadamente uma resposta às seguintes questões:

1. Em que aspectos deverá a actual resposta de emergência pré-hospitalar e da rede de urgências ser melhorada e 
através de que medidas?

2. Que objectivos, áreas e medidas deverão estar contemplados numa estratégica de desenvolvimento da resposta 
de emergência pré-hospitalar e da rede de urgência a médio / longo prazo?

3. Outros aspectos que a comissão deveria considerar, no âmbito dos seus objectivos.

Neste sentido, o CRNOM e a Comissão Regional Consultiva para o Serviço Nacional de Saúde elaboraram o docu-
mento que abaixo se trancreve.
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Principal - Morte – Artigo 3.° - Cessação da Garantia; 
Seguro Temporário de Vida Individual - Associações 
Profissionais – Qual o início, duração e renovação do 
Contrato.

Entendemos que, em futuras negociações que o Con-
selho Nacional Executivo possa realizar com esta ou 
qualquer outra Seguradora, deverá ser considerada, 

como idade limite, os 75 anos, 
ainda que possa ser prorrogada de 
acordo com a situação individual 
de cada subscritor.

Ficando a aguardar a decisão do 
Conselho Nacional Executivo, 
aproveito para apresentar os meus 
melhores cumprimentos.

O Coordenador do Conselho Na-
cional da Segurança Social dos 
Médicos

Dr. Aníbal Justiniano

Exmo. Senhor Bastonário,

O Conselho Nacional da Segurança Social dos Médi-
cos, que tenho a honra de coordenar, reuniu na Sede da 
Secção Regional do Norte no dia 23 de setembro, p.p., 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Realização de um Inquérito Nacional sobre a si-
tuação atual da Segurança Social dos Médicos Portu-
gueses.

2 - Análise dos Protocolos cele-
brados entre a Ordem dos Mé-
dicos e a AXA Seguros.

Desta Ordem de Trabalhos con-
cluiu-se que:

1 – A situação atual da Segu-
rança Social dos Médicos Por-
tugueses é variável e, até em 
muitas situações, desconhecida. 
Decidiu-se, portanto, aprovar a 
realização de um Inquérito Na-
cional sobre esta matéria, pro-
posto pela Comissão Regional 
do Norte para a Segurança So-
cial.

Assim, tomo a liberdade de 
enviar a V. Exa., para análise e 
aprovação do Conselho Nacional 
Executivo, a Folha deste Inqué-
rito Nacional, onde pensamos es-
tarem consignadas todas as situações laborais 
dos Médicos em Portugal.

Esta Folha de Inquérito deve ser elaborada 
para que ela própria sirva de RSF e acompa-
nhada da carta esclarecedora que junto. O 
Conselho Nacional Executivo decidirá o local 
para onde deve ser remetida.

2 – Foram analisados os Protocolos celebra-
dos entre a Ordem dos Médicos e a AXA Se-
guros. Concluiu-se que, atendendo ao au-
mento da esperança de vida dos portugueses, 
quer para o sexo masculino, quer para o sexo 
feminino, todos estes Seguros deverão ser 
atualizados nos pontos que passo a referir:
Seguro de Saúde de Grupo – Idade limite 
de subscrição; Seguro de Vida Grupo Con-
tributivo – Artigo 4.° - Condições de Ade-
são; Seguro Temporário de Vida Grupo 
– Apólice n.° 64.700 - Artigo 8.° - Cessa-
ção das Garantias; Condição Especial 09 
- Seguro de Vida Grupo Contributivo. 
Garantia Complementar. Invalidez Total 
e Permanente – Artigo 4.° - Cessação da 
Garantia; Condição Especial 01 - Seguro 
de Vida Grupo Contributivo - Garantia 

SEGURANÇA SOCIAL DOS MÉDICOS 
CARTA ENVIADA AO BASTONÁRIO DA OM PELO 
COORDENADOR DO CONSELHO NACIONAL DA SEGURANÇA 
SOCIAL DOS MÉDICOS

ORDEM DOS MéDICOS
Secção Regional do Norte

ASSUNTO:

SEguRança SOCIal DOS MéDICOS

INQUÉRITO

O Conselho Nacional da Segurança Social dos Médicos, que tenho a honra de coordenar, debruçou-se sobre vários 

aspectos relacionados com a Segurança Social dos Médicos.

Verificamos que não existem elementos que permitam avaliar a sua atual Segurança Social, dada a diversidade das 

situações do exercício profissional dos médicos em Portugal.

Por este motivo, foi aprovado a realização de um Inquérito que agora enviamos.

Pensamos que nele estão englobadas as diferentes situações de todos os médicos que exercem a sua profissão em 

Portugal.

Este Inquérito vai em folha anexa, em formato RSF, permitindo assim a sua rápida devolução até ao dia 30 de 

Março de 2012 (sexta-feira).

Agradecemos toda a colaboração que o Ex.mo Colega possa dar, de modo a que este Conselho Nacional tenha 

elementos que permitam lutar pela Segurança Social de todos os médicos.

Em nome do Conselho Nacional da Segurança Social dos Médicos, apresento os meus melhores cumprimentos.

O Coordenador do Conselho Nacional da Segurança Social dos Médicos,

COnSElHO naCIOnal 
Da SEguRança SOCIal 
DOS MéDICOS

Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto

Tel: 225070180 :: Fax: 225070179 :: Tm 935570107 

E-mail: antonio.pinheiro@nortemedico.pt

Dr. Aníbal Justiniano

AP/2012/91 
09.01.2011

Segurança Social doS MédicoSINQUÉRITO

ordeM doS MédicoSSecção Regional do Norte

Depois de devidamente preenchido, humedeça as áreas de goma e volte a dobrar o subscrito. Para a sua devolução basta que 
o deixe numa estação ou marco dos correios mais próxima de si.

Sexo
 MaScUlINO
 FeMININO

eScalão etário                                  
 < 25 aNOS  36  45 AN S  56  65 AN S  76  85 AN S 25  35 AN S   46  55 AN S   66  75 AN S   85 AN S 

 a  – Médicos exercendo eM inStituiçõeS do Serviço nacional de Saúde:inStituição cargo que exerce e graude vinculação organiSMoS para oS quaiS deSconta data de inScriçãoHOSPITal 
PúblIcO

   DD   /   MM   /    aaaa   
ceNTRO De 
SaúDe

   DD   /   MM   /    aaaa   
UNIDaDe De 
SaúDe FaMIlIaR

   DD   /   MM   /    aaaa   
clíNIca 
PRIvaDa

   DD   /   MM   /    aaaa   
OUTRaS 
ESPECIFI E :

   DD   /   MM   /    aaaa   

 F  – outras observações ou sugestões que queira fazer:

 b  – Médicos exercendo eM Medicina livre:
 1. indique o local ou locais: 

 HOSPITal PúblIcO                           HOSPITal PRIvaDO                           clíNIca                                   cONSUlTóRIO PRóPRIO OUTROS especifique :  
 2. desconta para algum organismo de Segurança Social?
 SIM      NãO            Se sim, qual?  

3. qual a percentagem (%) que desconta?  
                          % c  – está reforMado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SIM     NãO1. qual o valor percentual (%) da/s pensão/ões de reforma que recebe, em relação ao último vencimento?                           %2. e qual o valor percentual, que teria a sua pensão de reforma, se ainda ocupasse o mesmo cargo?                           % d  – qual o núMero de pessoas que ainda teM a seu cargo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 e  – teM alguM seguro de apoio social? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SIM     NãO1. em caso afirmativo especifique?    
2. Sente necessidade de algum apoio Social complementar? 

 SIM     NãO
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Ministério da Saúde Direcção-Geral da Saúde Circular Normativa

 
Assunto: Vacinas desensibilizantes 

Nº: 14/DSAC DATA: 17/07/03 

 

Para: Todas as Administrações Regionais de Saúde e Serviços 
Prestadores de Cuidados de Saúde 

 
Contacto na DGS: Direcção de Serviços de Acordos, Contratos e Convenções 

  
 

A circular nº. 223/SAMS, de 21/12/81, estabelece o regime de reembolso para as 

vacinas desensibilizantes o qual se encontra  dependente  da prescrição de 

médico especialista ou do visto da Direcção Clínica. Esta dualidade de critérios possibilita que as ARS adoptem diferentes atitudes, ou 

seja, umas só aceitando receituário de especialistas e outras alargando a sua 

aceitação à decisão da Direcção Clínica. Alertada para esta situação esta Direcção-Geral colheu o necessário parecer 

técnico que é no sentido da manutenção do regime de reembolso desde que a 

prescrição seja efectuada por médico especialista em imunoalergologia, 

pneumologia ou dermatologia, afastando-se a hipótese do reembolso por decisão 

da Direcção Clínica. 
Naquele parecer refere-se também o facto da prescrição dever ser individualizada 

e o receituário preparado individualmente para cada doente pelos laboratórios 

especializados, não sendo habitualmente aviada nas farmácias de oficina. 
Esta circunstância conduz, pois, a que o doente proceda à aquisição da vacina e 

posteriormente apresente nos serviços competentes o pedido de reembolso. 
Face a este entendimento, considera-se afastado o sistema em vigor constante da 

circular nº. 223 de 21/12/81.  
 

O Director-Geral e Alto Comissário da Saúde 
 
 

Prof. Doutor José Pereira Miguel 
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da Direcção Clínica. 
Naquele parecer refere-se também o facto da prescrição dever ser individualizada 
e o receituário preparado individualmente para cada doente pelos laboratórios 
especializados, não sendo habitualmente aviada nas farmácias de oficina. 
Esta circunstância conduz, pois, a que o doente proceda à aquisição da vacina e 
posteriormente apresente nos serviços competentes o pedido de reembolso. 
Face a este entendimento, considera-se afastado o sistema em vigor constante da 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO 
DAS “VACINAS ALERGOLÓGICAS”
CIRCULAR NORMATIVA N.º 22/2011, DA ACSS, DE 9 DE AGOSTO

EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
IMUNOALERGOLOGIA

Exmo. Senhor Presidente CNE
Prof. Doutor José Manuel Silva

As vacinas de dessensibilização específica (anti-alér-
gicas) constituem a única opção terapêutica no trata-
mento da doença alérgica mediada por IgE. É, ainda, 
a única forma de tratamento que modifica a história 
natural da doença, com particular importância na po-
pulação infantil.

A prescrição desta terapêutica é individualizada para 
cada doente, dependente do perfil clínico e laboratorial, 
nomeadamente, da resposta aos testes cutâneos. As 
formas galénicas prescritas nos nossos doentes são as 
injectáveis ou as sublinguais. Não existe no mercado 
farmacêutico nacional qualquer similar ou equivalente 
e todas as prescrições exigem a produção individuali-
zada por laboratórios internacionais de vacinas desen-
sibilizantes (anti-alérgicas).

Na prática clínica a 
prescrição do trata-
mento decorre de uma 
compra directa ao La-
boratório importador 
e representado no 
mercado nacional. O 
doente suporta todo 
o custo na totalidade 
e, posteriormente, 
apresenta a factura/
recibo com a re-
ceita de prescrição 
do médico Especialista 
no Centro de Saúde da 

área de residência, para posterior reembolso pela ARS, 
ADSE ou outro sistema de saúde, no valor de 50% do 
montante total, excluindo os custos de portes de en-
vio. A receita do médico Especialista prescritor tem o 
seguinte teor:

“Vacina alergológica ou desensibilizante ou hipossen-
sibilizante, injectável ou sublingual, para tratamento 
específico. Tratamento de iniciação ou de manutenção. 
Não existe no mercado nacional similar terapêutico.”

Esta prática está implementada desde sempre, regula-
mentada pela última circular normativa n.° 15/DSPCD 
de 07/09/2009.

Salienta-se que nos nossos doentes esta forma de trata-
mento, cuja eficácia clínica tem plena validação cientí-
fica, não tem alternativa similar. Para além disso, estu-
dos vários garantem um custo de tratamento, directo e 
indirecto, claramente inferior ao requerido por terapêu-
tica crónica anti-inflamatória não específica a qual não 
modifica a evolução natural da doença e que se vem a 
associar a outras co-morbilidades.

Como se depreende, a suspensão do pagamento do 
reembolso deste tratamento, por Despacho da ACSS de 
9 de Agosto de 2011, tem claros efeitos no tratamento 
da alergia mediada por IgE, algumas das situações com 

extrema gravidade clínica. São disso um exemplo as 
anafilaxias por picadas de himenópteros, como abelha 
e vespa. Assim, permita-me dar conhecimento a V.ª Exª 
da extrema preocupação que este assunto suscita para 
um cabal acompanhamento e tratamento do doente 
alérgico, solicitando o seu melhor empenho no esclare-
cimento desta situação.

Mais informo que no plano, estritamente pessoal, in-
formei o Senhor Director Geral da Saúde desta preo-
cupação e constrangimento absoluto no tratamento do 
doente alérgico em Portugal. Aliás, este assunto foi ob-
jecto de discussão em reunião ocorrida a 20 de Março 
de 2010, na DGS entre este Colégio e um representante 
do CNE, para racionalizar e optimizar a forma de pres-
crição e comparticipação deste tratamento, da estrita 
competência desta Especialidade, como consignado em 
toda a literatura internacional.

Apresento os meus mais respeitosos cumprimentos

Prof. Doutor Celso Pereira
(Presidente do Colégio de Imunoalergologia)



No seguimento das noticias vindas a público relacionadas 
com os aumentos tarifários das apólices de Responsabili-
dade Civil Profissional, a AXA informa, tal como noticiado 
anteriormente e após reunião com a Ordem dos Médicos, 
que todas as situações que ocorreram, relacionadas com o 
lapso entretanto identificado, já se encontram regulariza-
das e rectificadas, tendo a AXA Portugal informado todos 
os Clientes visados por essa rectificação.

Esclarece-se que, efectivamente, na sequência do aumento 
da litigância por má prática médica ou negligência médica 
– que terá a sua justificação numa maior consciencialização 
dos direitos por parte dos cidadãos, bem como para contri-
buir para eventuais ressarcimentos económicos relaciona-
dos com erros ou acidentes decorrentes da prática médica 
muitas vezes infundada, a AXA Portugal procedeu a uma 
rectificação dos prémios das apólices de Responsabilidade 
Civil Profissional, nos vencimentos das mesmas, conforme 
prévia informação enviada aos Clientes médicos titulares 
dessas mesmas apólices.

Importa referir que a AXA Portugal garante a Respon-
sabilidade Civil Profissional dos membros da Ordem dos 
Médicos desde 1985, tendo apenas procedido a uma 

rectificação dos prémios em 2005, momento em que seg-
mentou os médicos em função da sua especialidade. As-
sim, esta rectificação de prémios assenta numa lógica de, 
em função do atrás descrito, poder contribuir para a sua 
actualização face aos custos actuais inerentes à boa gestão 
do ramo de Responsabilidade Civil Profissional.

É, e sempre será, intenção da AXA Portugal, trabalhar em 
conjunto com a Ordem dos Médicos no sentido de prestar 
o melhor serviço aos médicos portugueses, procurando 
novas soluções que aportem valor e que satisfaçam os 
nossos Clientes.

Esta tem sido a máxima que a AXA Portugal tem seguido 
ao longo de três décadas de parceria com a Ordem dos 
Médicos, que muito prezamos e muito nos orgulha.

Conforme reiterado anteriormente, manifestamos a nossa 
total disponibilidade para esclarecer qualquer situação que 
possa decorrer deste processo, mantendo-nos ao dispor 
nos contactos exclusivos do Protocolo – 21 794 30 27 ou 
22 608 16 27, (dias úteis das 8h30 às 19h00) ou do e-mail 
medicos@axa.pt.

COMUNICADO
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COORDENAÇÃO: António Sarmento
Sessões às 19h30, com duração aproximada de 1 hora.

Reserve já na sua agenda!

30 MAR
O ENVELHECIMENTO 
É UM PROCESSO 
PATOLÓGICO? TRATASE?

27 ABR 
A HUMANIDADE ESTARÁ 
PSIQUIATRICAMENTE 
MAIS DOENTE?

25 MAI 
APNEIA DO SONO: 
CIRURGIA OU CPAP?

22 JUN 
CIRURGIA DA OBESIDADE: 
BENEFÍCIOS E 
INCONVENIENTES?

27 JUL 
HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO 
À MORTE CEREBRAL?

28 SET 
A CIRURGIA DA MIOPIA 
É CONSENSUALMENTE 
ACEITE?

26 OUT 
AUMENTO DA ESPERANÇA DE 
VIDA: MORREREMOS MAIS 
TARDE, MAS DEMENTES?

30 NOV 
A CIRURGIA ESTÉTICA IRÁ SER 
PEDIDA POR TODA A GENTE?

28 DEZ 
ESTAREMOS TODOS 
CONDENADOS A TER UM 
CORAÇÃO MECÂNICO?

PRÉMIOS DAS APÓLICES DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL PROFISSIONAL DA AXA

Após contacto entre a Ordem dos Médicos e a AXA Portugal, a AXA decidiu emitir o comunicado em anexo, 
para esclarecimento dos médicos que possuem seguro de Responsabilidade Civil Profissional desta seguradora.



ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS

21 e 22 Outubro Jornadas 
da Qualidade e Segurança 
J. Mello Saúde

22 Outubro Reunião 
de médicos do Centro de 
Histocompatibilidade do Norte

25 Outubro Conferência 
“Sustentabilidade do Serviço 
Nacional de Saúde: Que 
Futuro?”, da Associação de 
Médicos Católicos Portugueses

27 Outubro Reunião de 
Trabalho de Médicos de 
Medicina Geral e Familiar

27 Outubro Conferência 
“Reforma Hospitalar – 
Contributos”, parceria 
APEGSaúde e SRNOM

7 a 9 Novembro VI 
mostrEM 2011 mostra de 
Especialidades Médicas

11 Novembro Reunião 
do Grupo de Analgesia da 
Associação Portuguesa de 
Cirurgia de Ambulatório

12 Novembro Reunião 
da Direcção da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia 

12 Novembro Reunião de 
médicos – “Discussão de 
casos reais de depressão” 

15 Novembro Reunião da 
Delegação Norte da USF-AN

16 Novembro 2.ª Reunião 
da Comissão Organizadora 
da Semana Digestiva 2012

16 Novembro Reunião da 
Unidade Autónoma de Gestão da 
Urgência e Cuidados Intensivos

16 Novembro Conferência “+ 
Qualidade Clínica = – Recursos?”, 
parceria APEGSaúde e SRNOM 

18 e 19 Novembro 2. º 
MGF.net Talks 2011

25 e 26 Novembro 2.ª Reunião 
Nacional de Cirurgia Raquidiana 
Minimamente Invasiva

25 Novembro Reunião 
Interhospitalar do Norte 

19 Dezembro Formação para 
o Serviço de Endocrinologia 
do H. S. João

20 Dezembro Reunião da 
Delegação Norte da USF-AN

21 Dezembro Conferência 
de Imprensa: “Estudo sobre 
a procriação humana”

28 Dezembro Reunião 
da ANEME (Associação 
Nacional Estudantes de 
Medicina no Estrangeiro)

04 Janeiro 3.ª Reunião da 
Comissão Organizadora da 
Semana Digestiva 2012 

06, 07 e 14 Janeiro Curso 
de Formação “Gestão 
Financeira para Profissionais 
de Saúde” – Formação Glintt

07 Janeiro Reunião de Médicos 
“Associação de Serviços 
de Imunoalergologia”

10 Janeiro Reunião dos Grupos 
de Trabalho da Delegação 
Regional do Norte da USF-NA

12 Janeiro Reunião de Médicos 
de Medicina Geral e Familiar

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

28 e 29 Outubro Curso 
de Auditoria (CNE)

11 Janeiro Reunião do 
Núcleo para a Cooperação 
com os Países Lusófonos

12 Janeiro Reunião da Comissão 
para o Desenvolvimento 
Profissional Contínuo 

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

03 a 15 Novembro 
Exposição de Fotografia de 
Alexandre Lima Carneiro

15 a 30 Novembro Exposição 
de Fotografia Miguel Louro

11 a 19 Dezembro Leilão 
Solidário a favor da Liga 
dos Amigos das Crianças do 
Hosp. Maria Pia (SRNOM 
/ Rogério de Abreu)

Concertos:

11 Novembro Recital de 
Piano por Rui Soares da 
Costa e Pedro Cardoso “O 
Estertor do Romantismo” 

17 Dezembro Concerto de Natal, 
pelo Coro da Casa da Musica. 
Direcção Musical de Paul Hillier

Outros Eventos:

28 Outubro Lançamento do 
livro “Presságios e Evidências” 
de J. M. Gonçalves Oliveira

14 Novembro Palestra sobre 
o escritor Júlio Dinis por 
Professora Isabel Ponce Leão e 
Professor Carlos Mota Cardoso

28 Novembro “Diálogos em torno 
da Poesia, Direito, Medicina”, com 
apresentação dos livros «Antes 
e Depois do Cais de Seixas» (de 
Martim Afonso de Redondo) e  
«Poesia & Minúscula Moralia» 
(de Francisco De ’Eulália) 

07 Dezembro Lançamento 
do livro de Henrique Manuel 
S. Pereira «Daniel Serrão, 
Aqui diante de mim»

10 Dezembro Festa de 
Natal, dedicada aos filhos 
e netos de médicos 

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

86 AGENDA

CONCERTO DE 
NATAL

O Coro da Casa da 
Música, dirigido pelo 
maestro Paul Hillier 
iluminou o Centro de 
Cultura e Congressos

«O ESTERTOR DO 
ROMANTISMO»

Recital de canto e piano 
com os médicos Pedro 

Cardoso e Rui Soares da 
Costa resultou em mais 
um magnífico concerto 

na Casa do Médico.



VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS 

13 e 14 Janeiro Congresso 
Nacional de Bioética 

13 Janeiro Reunião da Direcção 
da Associação Portuguesa para 
o Estudo da Dor – APED

13 Janeiro Reunião do 
Colégio de Neuropediatria

13 Janeiro Reunião do 
Colégio de Dermatologia

20 Janeiro Reunião 
Interhospitalar do Norte

20 Janeiro Reunião do 
Colégio da Sub-especialidade 
de Neuropediatria 

21 Janeiro Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no combate 
à obesidade e patologias 
associadas – Método Pronokal”

27 Janeiro Assembleia-geral 
da Associação Portuguesa de 
Cirurgia de Ambulatório 

02 e 03 Fevereiro I Jornadas 
de Pediatria do Hospital CUF

08 e 22 Fevereiro Formação para 
Médicos – Pós Graduação GO-M

09 Fevereiro Assembleia-
geral da Associação 
Portuguesa de Osteoporose

10 e 11 Fevereiro Curso de 
Formação “Gestão Financeira 
para Profissionais de Saúde” 
– Formação Glintt

10 Fevereiro Reunião de Médicos 
de Medicina Geral e Familiar

10 Fevereiro Reunião 
Constitutiva do Club 
Portugal de Alumni da UB 
(Universidade de Barcelona)

22 Fevereiro 4.ª Reunião 
da Comissão Organizadora 
da Semana Digestiva

24 Fevereiro Reunião 
Interhospitalar do Norte 

07 e 21 Março Formação para 
Médicos – Pós Graduação GO-M

08 Março Reunião de Médicos 
de Medicina Geral e Familiar

10 Março II Encontro do 
Aces Porto Ocidental

10 Março Reunião de Médicos 
“Entrevista motivacional na 
adesão ao plano terapêutico”

23 Março Reunião 
Interhospitalar do Norte 

28 a 31 Março 9.º Simpósio 
da Fundação BIAL “Aquém 
e Além do Cérebro”

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

18 Janeiro Reunião da 
Comissão Consultiva de 
Actividades Culturais e de Lazer 
e da Comissão Consultiva  de 
Ensino e Educação Médica

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

01 Fevereiro Reunião do 
Núcleo para a Cooperação 
com os Países Lusófonos

30 Março Sessão “Do médico 
para os médicos: especificidades 
que interessam à generalidade” 

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

15 a 30 Janeiro Exposição 
Colectiva de Pintura, Fotografia 
e Ourivesaria, [Galeria, 
Hall, Corredores e Bar] 
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02 a 16 Fevereiro Exposição 
de Peças em Vidro – “Renda em 
Vidro” de Maria Manuela Castro 
Martins [Corredores e Bar] 

18 a 28 Fevereiro Exposição 
de Pintura de Maria do Rosário 
Roque [Corredores e Bar]

01 a 15 Março Exposição 
de Desenho de Maria José 
Veiga [Corredores e Bar] 

02 a 16 Março Exposição 
de Desenho de Maria José 
Veiga [Galeria e Hall] 

17 a 29 Março Exposição de Pintura 
de Graziela Teixeira da Mota e João 
Marrocos [Corredores e Bar]

Concertos:

20 Janeiro 2.º Ciclo de 
Jazz – Miles Davis

27 Janeiro Concerto Coral 
“Mille Voci” da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro 

24 Fevereiro 2.º Ciclo de 
Jazz – Tom Harrell

16 Março 2.º Ciclo de 
Jazz – Oliver Nelson

Outros Eventos:

28 Janeiro Apresentação do 
livro “A Saúde e a Homeopatia” 
de Ana Maria Ferro

11 Fevereiro Apresentação 
do livro “Retratos da Minha 
Vida” de Reis Lima

Escola de Ciências Médicas da Universidade do Minho
Setembro de 2012 a Maio de 2013

Organização: António Encarnação (Acupunctura Médica Contemporânea – AcMC), Hugo Pinto (AcMC, Filipe Antunes (Hospital Escala Braga), Armando 
Almeida (Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho).
Número máximo de participantes: 20
Critérios de selecção: 1.º) Prática médica em Unidades de tratamento de dor; 2.º) Prioridade às seguintes especialidades médicas: Medicina geral e familiar, 
anestesiologia, medicina física e de reabilitação, medicina desportiva, ortopedia, reumatologia; 3) Internos de especialidade das especialidades prioritárias.
Taxa de Candidatura: 50 euros
Prazo de candidatura: 1.ª Fase: até 31 de Maio de 2012
Propina: Candidaturas da 1.ª fase: 3.900 euros 

Curso de Pós-Graduação em 

Acupunctura Médica

MAIS INFORMAÇÕES EM:       http://www.spma.pt/?p=667#more-667



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.


