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Triénio 2017-2019
Novos dirigeNtes  

da ordeM dos MÉdiCos
antónio araújo lidera a srNoM

Miguel guimarães é o novo bastonário 

visitas ao Hospital de Barcelos e  
à ULsNe, em Bragança

Deficientes instalações e 
envelhecimento do corpo clínico foram 

os principais problemas detectados  

tomadas de posse nas sub-regiões do Norte 
Dirigentes apontaram os principais desafios
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tel. 22 507 01 00
fax 22 507 01 99

email: centroculturacongessos@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt

rua delfim maia, 405
4200-256 POrtO

CENTRO  

DE CULTURA E 

CONGRESSOS

       centro 
       de 
  cultura 
       e congressos

No centro da cidade do 

Porto encontra um espaço 

privilegiado para organizar 

o seu evento. A Ordem dos 

Médicos – Secção Regional do 

Norte tem à sua disposição um 

moderno Centro de Cultura 

e Congressos, composto 

por espaços multifuncionais, 

equipamentos de última 

geração e serviços premium 

diversificados, que garantem 

total cobertura das suas 

necessidades. 

Rodeado por uma atmosfera 

bucólica e singular, o Centro 

de Cultura e Congressos 

garante uma rara tranquilidade 

e privacidade a quem o visita. 

Situada junto ao Jardim d’Arca 

de Água, a infraestrutura 

reúne óptimas condições 

para acolher os mais variados 

tipos de eventos: congressos, 

conferências, exposições, 

acções de formação, jantares ou 

espetáculos. Para as diferentes 

valências dispõe de um auditório 

com capacidade para 300 lugares, 

de um vasto conjunto de pequenos 

auditórios e salas de reunião, de uma 

galeria polivalente, de um bar e área 

lounge e de um complexo residencial. 

No exterior, além dos belíssimos 

espaços verdes, piscina e dois 

campos de ténis, dispõe de parque de 

estacionamento, zonas de lazer e um 

bar/restaurante no edifício sede. 

Mais do que um espaço físico de 

excelência, o Centro de Cultura e 

Congressos distingue-se como um 

equipamento multifacetado e apto a 

acolher o seu evento.  

Venha conhecê-lo.
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6
destaqUe: 
eleições para o 
triénio 2017/19
no dia 19 de Janeiro, realizaram-se 
por todo o país as eleições para 
os órgãos dirigentes da ordem 
dos médicos, triénio 2017/19. 
a nortemédico acompanhou o 
processo nas várias sub-regiões 
do  norte (Bragança, vila real, 
Braga, viana do castelo e porto) 
para perceber as expectativas de 
candidatos e votantes e o grau de 
afluência às urnas. na zona norte 
a participação dos médicos neste 
acto eleitoral rondou os 30%. 
pág. 6

destaqUe: 
tomadas de posse
no dia 8 de Fevereiro, miguel 
guimarães tomou posse como 
novo bastonário da ordem dos 
médicos. 
antónio araújo, eleito presidente 
do crnom para o triénio 2017/19, 
tomou posse a 13 de Fevereiro,  
conjuntamente com os restantes 
órgãos dirigentes da srnom e da 
sub-região do porto.
os órgãos das sub-regiões de 
viana do castelo, vila real e Braga 
tomaram posse nos dias 15, 16 e 
21 de Fevereiro, respectivamente. 
em Bragança, a tomada de posse 
realizou-se a 13 de março. a 
nortemédico esteve presente em 
todas as cerimónias e ouviu os 
novos dirigentes. pág. 10

7.º ciclo de Jazz
Foi com “casa cheia” para um 
concerto de andré sarbib que 
no dia 31 de março teve início 
o 7.º ciclo do “Jazz na ordem”. 
o espectáculo foi dedicado 
sobretudo a temas latinos, desde 
originais do seu álbum “This is 
it”, a temas de compositores 
brasileiros como tom Jobim e 
chico Buarque. pág. 70

visitas ao Hospital 
de Barcelos e À 
Ulsne, em Bragança
Cumprindo uma promessa 
de campanha, Miguel 
Guimarães, na qualidade de 
novo bastonário da Ordem dos 
Médicos, e António Araújo, 
novo presidente do CRNOM, 
visitaram o Hospital de Santa 
Maria Maior, em Barcelos, 
para apurar as dificuldades 
sentidas naquela unidade de 
saúde. A necessidade de novas 
instalações foi amplamente 
reconhecida. Em Bragança, no 
Hospital Distrital e  no Centro 
de Saúde da Sé, os dirigentes 
foram alertados para o 
envelhecimento da população, 
e em particular dos médicos da 
região. pág. 36

receção aos 
internos em vila 
real e viana do 
castelo
no dia 26 de Janeiro, dezenas 
de jovens médicos acorreram 
à sede da sub-região de vila 
real para a já habitual sessão de 
recepcão aos internos. em viana 
do castelo a sessão realizou-se 
no dia 2 de Fevereiro e contou 
igualmente com a presença de 
muitas dezenas de internos do 
ano comum e do primeiro ano de 
formação específica. pág. 46
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	 	 Destaque:
	 	 TOMADA	DE	POSSE	DO	

nOvO	BASTOnáriO

	 	
	 26	 Lisboa, Academia das 

Ciências	[08.02.2017]
	 	 após	vencer	as	eleições	à	primeira	

volta	com	mais	de	70%	dos	votos,	
Miguel	Guimarães	tomou	posse	no	
dia	8	de	Fevereiro,	em	cerimónia	que	
contou	com	a	presença	do	Presidente	
da	República,	Marcelo	Rebelo	de	sousa,	
do	secretário	de	estado	adjunto	e	da	
saúde,	Fernando	araújo,	e	do	Ministro	
da	saúde,	adalberto	Campos	Fernandes	

		 	 tRIBuNa	DO	CRN

	 	
	 30	 Decreto-Lei n.º 5/2017
	 	 «em	causa	a	formação	e	a	investigação	

em	saúde?».	artigo	de	opinião	do	Prof.		
antónio	araújo,	no	jornal	Público

	 31	 Decreto-Lei n.º 25/2017 
	 	 “Fórum	Médico”	toma	posição	

sobre	as	normas	de	execução	do	
Orçamento	do	estado	para	2017	

	 32	 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

	 	 Destaque	de	intervenções	
sobre	temas	da	actualidade	

	 	 aRtIGOs
	 33	 «Infecções Hospitalares em 

Portugal. Um contributo 
das novas tecnologias para 
a sua erradicação»

	 	 Por	Isabel	Cachapuz	Guerra

	 34	 «Termos Médicos»
	 	 Por	Fernando	Reis	Lima

	 	 NOtÍCIas

	 	
	 36	 Visita ao Hospital de Barcelos
	 	 Presidente	do	CRNOM	e	bastonário	

da	Ordem	dos	Médicos	foram	
ao	local	conhecer	as	principais	
carências	e	dificuldades	deste	
hospital.	No	final	da	visita,	uma	
conclusão	unânime:	Barcelos	precisa	
mesmo	é	de	um	novo	hospital

	 04	 eDItORIaL
	 	 antónio	araújo,		

presidente	do	CRNOM	

	 	 Destaque:
	 	 ELEiÇÕES	TriÉniO	2017/19

	 	
	 06	 O	dia	19	de	Janeiro	foi	dia	de	eleições	

para	os	órgãos	dirigentes	da	Ordem	
dos	Médicos,	triénio	2017/19.	Num	
acto	eleitoral	excepcionalmente	
participado,	Miguel	Guimarães	foi	
eleito	bastonário	da	OM	e	antónio	
araújo	presidente	do	CRNOM

	 	 Destaque:
	 	 TOMADAS	DE	POSSE	·	nOrTE

	 	

	 10	 Porto	[13.02.2017]	–	Órgãos 
regionais e sub-regionais

	 	 antónio	araújo	eleito	novo	presidente	
do	CRNOM	com	cerca	de	80%	dos	
votos	e	Luciana	Couto	eleita	presidente	
da	sub-Região	do	Porto	com	votação	
semelhante.	trabalhar	em	prol	dos	
médicos	e	do	sNs	e,	a	nível	interno,	
descentralizar,	reforçar	a	participação	
e	manter	a	excelência	foram	as	ideias	
chave	do	discurso	de	tomada	de	posse	
do	novo	presidente	do	CRNOM		

 16	 Viana do Castelo	[15.02.2017]
	 	 Nélson	Rodrigues,	re-eleito	presidente	

da	sub-Região,	mostrou-se	satisfeito	
com	a	forte	participação	dos	médicos	
no	acto	eleitoral.	Passar	o	testemunho	
aos	jovens	e	reforçar	as	atividades,	com	
uma	maior	participação	dos	médicos,	
são	os	grandes	objectivos	para	o	triénio

 19	 Vila Real	[16.02.2017]
	 	 Margarida	Faria	renova	mandato	na	

sub-Região,	com	uma	equipa	mais	
jovem,	coesa	e	motivada.	Falta	de		
capital	humano	é	o	principal	
problema	da	região

 21	 Braga	[21.02.2017]
	 	 Pratas	Balhau,	re-eleito	presidente	

da	sub-Região	para	o	triénio	
2017/19.	satisfeito	com	o	número	
crescente	de	jovens	interessados	
pelas	questões	da	Ordem,	pede	
uma	nova	sede,	com	condições	
para	acolher	os	médicos	da	região

 23	 Bragança	[13.03.2015]
	 	 antónio	andrade	é	o	novo	

presidente	da	sub-Região.	a	falta	
de	médicos	jovens	é	o	principal	
motivo	de	preocupação.		e	o	
objectivo	de	aproximar	ainda	mais	
os	médicos	da	Ordem	também	
passa	por	concretizar	o	sonho	de	
uma	sede	da	OM	em	Bragança
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	 65	 “Efémera”
	 	 José	Paulo	andrade,	médico	

apaixonado	pela	fotografia,	expôs	
uma	obra	focada	essencialmente	nas	
paisagens	do	Porto	visto	de	Gaia

	 66	 Pelikula
								 	 O	5.º	número	da	revista	anual	

de	fotografia	“Pelikula”	foi	
apresentada	na	sRNOM,	em	
paralelo	com	uma	exposição	das	
fotografias	publicadas	na	revista

	 67	 “Elementos II”
	 	 exposição	de	pintura	de	Manuela	

Mendes	da	silva	esteve	patente	
na	Galeria	da	sRNOM	de	28	de	
Janeiro	a	19	de	Fevereiro

	 68	 “Visões pretéritas”
	 	 exposição	de	pintura	de	Luís	

athouguia	deu	cor	aos	corredores	da	
Casa	do	Médico	de	3	a	17	de	Março

	 69	 “Porto, mar e azul”
	 	 Depois	da	reforma,	a	médica	

Virgínia	Barbedo	dedicou-se	à	
pintura.	No	dia	25	de	Março	encheu	
de	cor	a	Casa	do	Médico	com	uma	
selecção	dos	seus	quadros

	 	
	 70	 7.º Ciclo de Jazz
	 	 O	“Jazz	na	Ordem”	regressou	no	

dia	31	de	Março.	Casa	cheia	para	
ouvir	a	música	de	andré	sarbib

	 72	 3 Discos, 3 Livros
	 	 as	escolhas	de	Guilherme	Figueiredo,	

bastonário	da	Ordem	dos	advogados

	 	 LaZeR

	 	
	 74	 Bali 
	 	 O	diamante	turístico	da	

Indonésia,	por	Inês	Ferreira

	 	 LeGIsLaÇãO	

	 	
	 80	 Diplomas mais relevantes 

publicados no primeiro   
trimestre de 2017

	 	 INFORMaÇãO	INstItuCIONaL	
	 86	 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos
	 88	 Benefícios Sociais
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	 38	 Visita à ULS do Nordeste, 

em Bragança	
	 	 O	envelhecimento	da	população,	

e	em	particular	o	envelhecimento	
dos	médicos,	é	o	principal	problema	
da	região.	a	falta	de	jovens	
médicos	pode	vir	a	condicionar	
a	prestação	de	cuidados	de	
saúde	dentro	de	poucos	anos

	 40	 Assembleia Regional Ordinária
	 	 Relatório	e	Contas	(2016),	Relatório	

de	actividades	(2016)	e	Plano	de	
actividades	e	Orçamento	(para	
2017)	aprovados	por	unanimidade

	 	
	 42	 “A Carreira Médica e os Fatores 

Determinantes da Saída do SNS”
	 	 Marianela	Ferreira	(IsPuP)	apresentou	

os	resultados	da	primeira	fase	do	
estudo,	que	revela	uma	“elevada	
insatisfação	dos	médicos	com	as	
actuais	condições	de	trabalho	no	sNs”

	 	
	 44	 Dia da FMUP
	 	 Pela	22.ª	vez	foi	celebrado	o	Dia	da	

FMuP.	a	cerimónia	contou	com	a	
presença	do	Presidente	da	República,	
para	a	solene	comemoração	dos	192	
anos	desta	notável	escola	médica

	 46	 Recepção aos Internos de Vila Real
	 	 Dezenas	de	internos	foram	recebidos,	

em	Vila	Real,	pelos	dirigentes	da	sub-
Região,	pelo	presidente	do	CRNOM	e	
pelo	bastonário	da	Ordem	dos	Médicos

	 48	 Recepção aos Internos 
de Viana do Castelo

	 	 Viana	do	Castelo,	à	semelhança	dos	
anos	anteriores,	também	promoveu	
uma	sessão	de	acolhimento	
aos	seus	novos	internos

	 50	 7th ECToH
	 	 entre	22	e	25	de	Março	decorreu	no	

Porto	uma	importante	conferência	
europeia	dedicada	ao	tema	“tabaco	
ou	saúde”.	as	estratégias	mais	
eficazes	para	controlo	e	prevenção	
do	tabagismo	estiveram	no	centro	
do	debate,	que	juntou	especialistas	
vindos	de	todo	o	mundo

	 52	 “Igualdade de Género – Um 
desafio para uma década”

	 	 Depois	do	Porto,	foi	Braga	a	cidade	
escolhida	para	receber	mais	uma	
sessão	deste	ciclo	de	conferências

	 53	 XXVIII Jornadas de Actualização 
Cardiológica do Norte para MGF

	 	 Miguel	Guimarães,	orador	convidado,	
sublinhou	a	importância	deste	
tipo	de	acções,	contestando	os	
entraves	ao	apoio	por	parte	da	
indústria	farmacêutica	recentemente	
decretados	pelo	Governo

	 54	 “Médico: o curador ferido?”
	 	 Reunião	anual	da	associação	dos	

Médicos	Católicos	Portugueses	contou	
com	a	presença	de	José	Manuel	silva,	
para	falar	sobre	o	síndrome	de	burnout,	
e	de	Mota	Cardoso,	para	abordar	o	
tema	“O	médico	como	doente”

	 55	 Gabinete de Educação 
Médica do ICBAS

	 	 sessão	que	marcou	o	início	oficial	das	
actividades	contou	com	a	presença	
do	presidente	do	CRNOM,	antónio	
araújo,	também	docente	da	instituição

	 56	 59.º Convívio Científico 
CMEP/SRNOM

	 	 soluções	inovadoras	de	Medicina	
Regenerativa,	por	Joel	Osório,	
médico	e	investigador	mexicano.	
um	tema	“diferente	e	fracturante”,	
como	o	classificou	Jaime	Milheiro

	 	 CuLtuRa

	 	
	 58	 Porto Revisitado
	 	 Joel	Cleto	conduziu	os	passeantes	“da	

capela	de	Fradelos	à	Cooperativa	dos	
Pedreiros”,	em	12	de	Fevereiro,	e	a	locais	
privilegiados	com	as		melhores	vistas	
sobre	a	cidade,	num	percurso	intitulado	
“Miradouros”,	no	dia	10	de	Março

	 	
	 61	 4.º aniversário do MedMotard
	 	 Clube	Médico	de	Mototurismo	

comemorou	aniversário	na	sRNOM,	ao	
som	do	álbum	“Caminho”,	de	Vitor	Blue

	 62	 “César e Cícero”
	 	 No	dia	26	de	Janeiro,	antónio	

Roma	torres	apresentou	na	
sRNOM	a	sua	última	obra	literária,	
“César	e	Cícero”,	uma	compilação	
de	três	peças	de	teatro

	 63	 “Somos Todos Heróis”
	 	 Livro	da	aPLL	que	junta	dezenas	

de	testemunhos	de	pessoas	que	
sobreviveram	a	doenças	oncológicas	
do	sangue	foi	apresentado	na	sRNOM

	 64	 Curso de Fotografia
	 	 sRNOM	promove	o	primeiro	curso	

intensivo	de	fotografia,	que	decorrerá	
até	ao	final	do	mês	de	Maio
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Caros Colegas,

E stamos no início de 
um novo mandato 
para os órgãos da 

Secção Regional do Norte. 
Tentamos renovar mantendo, 
no entanto, o fio condutor 
que esta secção tem seguido 
nos últimos mandatos. Não 
vos irei maçar com o revisi-
tar das promessas eleitorais, 
tantas vezes esquecidas ra-
pidamente, mas permitam-
-me somente sublinhar o 
nosso empenho em ajudar a 
resolver os problemas que os 
médicos enfrentam, o nosso 
comprometimento com a 
preservação do bom nome e 
prestígio da classe médica, a 
sustentabilidade do SNS e a 
qualidade do Acto Médico, para o bem 
dos doentes, dos cidadãos e do país. 
Além de todas estas áreas de actuação 
política, creiam-nos muito dedicados 
em manter as actividades de carácter 
mais científico e lúdicas nas nossas ins-
talações, em torná-las cada vez mais o 
ponto de encontro preferencial dos cole-
gas e um local onde possam encontrar 
eventos culturais e artísticos de grande 
qualidade. Pretendemos actualizar as 
formas de relacionamento dos colegas 
com a nossa Ordem, mas gostaríamos 
também de os ter, frequente e assidua-
mente, na “nossa casa”.
O acto eleitoral foi excepcionalmente 
participado. Tal facto foi significativo e 
de grande relevância, pois permite re-
forçar a noção de que esta Ordem efec-
tivamente representa os médicos e que 
se mostra unida e com força para resol-
ver os problemas que grassam no nosso 
seio e no âmbito do SNS ou da medicina 

privada. Tivemos a 
oportunidade e o pri-
vilégio de eleger, pela 
primeira vez, um Bas-
tonário do Norte e com 
uma votação muito 
expressiva. Não posso, 
pois, deixar de aprovei-
tar esta oportunidade 
para desejar ao Miguel 
Guimarães as maiores 
felicidades para o seu 
mandato, que consiga 
replicar a nível nacio-
nal todo o empenho, 
o comprometimento, 
a serenidade e a sa-
gacidade que sempre 
demonstrou e a que 
nos habituou aqui na 
Secção Regional do 
Norte. Conta connosco 

para te ajudar permanentemente nesta 
caminhada.    
Os tempos estão muito difíceis para a 
prática de uma Medicina de qualidade e 
o futuro parece vir a ser sombrio e tem-
pestuoso. Longe vai a época em que a ab-
negação e a dedicação plena aos doentes 
e às doenças era o fulcro e o objecto da 
nossa actividade. Hoje, com a introdu-
ção da informatização desregrada, mui-
tas vezes sem o suporte necessário e su-
ficiente de redes e de servidores e sem 
a fundamental interligação entre aplica-
ções; com “listas de utentes” calculadas 
apenas em função de objectivos políti-
cos; com o contínuo hospitalocentrismo 
na prestação de cuidados de saúde em 
detrimento de uma reformulação dessa 
prestação baseada nos cuidados de 
saúde primários e em cuidados de saúde 
de proximidade, com a criação de redes 
de referenciação para os locais de mais 
elevada diferenciação tecnológica; com 
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a pressão na obtenção de objectivos nu-
méricos, com implicações nos orçamen-
tos das instituições e, algumas vezes, 
nos ordenados dos colegas, frequente-
mente desajustados da realidade e que 
pouco reflectem a qualidade do trabalho 
assistencial; com o desemprego e o es-
gotamento que aflige um número consi-
derável de colegas, perdeu-se muito do 
prestígio, afectou-se imenso a qualidade 
dos cuidados, desmotivaram-se os pro-
fissionais, forçou-se a emigração.
Neste primeiro período, marcámos pre-
sença nas tomadas de posse dos diver-
sos conselhos sub-regionais do Norte. 
Aproveito, também, para lhes desejar 
um mandato em que consigam contri-
buir para aproximar ainda mais a Or-
dem dos colegas, que sejam um veículo 
de descentralização de actividades e que 
cooperem na exigência de qualidade da 
Medicina praticada em cada sub-região.
Tivemos a oportunidade de estar pre-
sentes na recepção aos médicos inter-
nos de Vila Real e de Viana do Castelo. 
Aos jovens colegas, alertámos para os 
problemas que mais os afectam e reas-
seguramos que podem contar connosco 
para os ajudar na evolução das suas car-
reiras, ressalvando o grau de exigência 
que devem colocar em todos os seus ac-
tos profissionais, nas suas relações com 
os organismos das instituições onde es-
tão colocados e os limites legais impos-
tos às suas responsabilidades. A estes e 
a todos os jovens colegas desejamos as 
maiores felicidades para os seus percur-
sos profissionais.
Visitámos os hospitais de Barcelos e de 
Bragança, onde constatámos as assime-
trias e dificuldades existentes. Em Bar-
celos, vai ser necessário investir numa 
nova unidade de saúde, que responda 
aos cuidados que são prestados à popula-
ção que serve, e que se equipare ao espí-

rito de equipa e ao entusiasmo que veri-
ficámos existir em todos os profissionais 
daquele hospital. O hospital de Barcelos 
é antigo, pequeno e, consequentemente, 
muito desajustado para os cuidados que 
actualmente se fornecem no SNS. Em 
Bragança, não só no hospital mas em 
toda a região, sublinhou-se o espectro 
de idades dos colegas que aí exercem ac-
tividade, que colocará em risco a pres-
tação de cuidados de saúde à população 
no espaço de poucos anos, e consequen-
temente a necessidade urgente de me-
didas concretas e aliciantes que sirvam 
para fixar um número de 
médicos que venha colma-
tar as necessidades.
Entre outras iniciativas 
em que marcámos pre-
sença, permitam-me sa-
lientar uma pela dimen-
são que adquiriu e pelo 
objecto da reunião, a 7th 
European Conference on 
Tobacco or Health. Esta 
conferência conseguiu 
reunir no Porto especia-
listas de todo o mundo 
na luta contra o tabaco, 
bem como algumas per-
sonalidades do panorama 
político português e es-
panhol. Como o Ministro 
da Saúde, o Presidente da 
República Portuguesa e a 
Rainha de Espanha. Mas, 
mais importante do que 
todas estas presenças, fo-
ram as comunicações aí efectuadas, que 
mostraram a evidência científica acerca 
dos malefícios do tabaco e das novas for-
mas de fumar (como o cigarro electró-
nico e o cigarro por aquecimento) e de 
como estas deveriam ser equiparadas 
ao cigarro convencional, no que con-

cerne à legislação, taxação e acções de 
sensibilização. 
Os tempos que se avizinham não augu-
ram facilidades, mas tenham a certeza 
que cá estaremos, sempre disponíveis 
para vos ouvir, para vos aconselhar, 
para tentarmos encontrar o melhor 
rumo para os problemas que surjam. Si-
multaneamente, não tenham qualquer 
dúvida que seremos exigentes para com 
os dirigentes e a tutela acerca da qua-
lidade das condições de trabalho, das 
condições que permitam uma formação 
contínua e o exercício de uma Medicina 

de referência, que satis-
faça os utentes/doentes e 
os colegas. Por tudo isto, 
é imperioso que todos nós 
sejamos diariamente crí-
ticos com aquilo que nos 
exigem, mas também crí-
ticos e rigorosos com o tra-
balho que praticamos.
Por fim, esperamos que 
tenham tido uma exce-
lente Páscoa, em paz, com 
saúde e na companhia 
da vossa família e que te-
nham regressado ao tra-
balho com o mesmo en-
tusiasmo e empenho de 
sempre.

António Araújo

Os tempos que 

se avizinham não 

auguram facilidades, 

mas tenham a 

certeza que cá 

estaremos, sempre 

disponíveis […] 

seremos exigentes 

para com os 

dirigentes e a tutela 

acerca da qualidade 

das condições 

de trabalho, das 

condições que 

permitam uma 

formação contínua 

e o exercício de 

uma Medicina de 

referência.

5editorial



6 DeStaque: eleições triénio 2017/19

No dia 19 de Janeiro a Nortemé-
dico percorreu todas as sub-
-regiões da zona Norte para 

perceber as expectativas de alguns can-
didatos às sub-regiões quanto à eleição 
para Bastonário e para toda a região 
Norte do país. António Araújo e Sara 
Santiago, candidatos ao CRNOM, foram 
os últimos a falar com a Nortemédico e, 
pouco antes de serem contados os votos, 
ambos se mostraram muito confiantes. 

Bragança :: Passava pouco das nove da 
manhã quando a Nortemédico chegou 
ao Hospital de Bragança, onde decorreu 
a eleição naquela sub-região. Apesar de 
as urnas estarem abertas há pouco mais 
de uma hora, Marcelino Silva, candidato 

Realizaram-se por todo o país 
as eleições para os órgãos 
dirigentes da Ordem dos 
Médicos, triénio 2017/19. No 
dia 19 de Janeiro o presidente 
do CRNOM, Miguel Guimarães, 
foi eleito Bastonário da Ordem 
dos Médicos, e a Lista A, 
encabeçada por António Araújo, 
venceu todas as eleições a 
norte do país. António Araújo, 
eleito presidente do CRNOM, 
e Miguel Guimarães, eleito 
Bastonário, venceram com 
resultados acima dos 70%.

ordem dos Médicos

eleições 
Triénio 
2017-2019  Um acto eleitoral 

excepcionalmente 
participado
legiTimidade e represenTaTividade  
reforçadas
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7

da Lista A, lista única na sub-região, já 
se mostrava surpreendido com a forte 
adesão dos médicos a estas eleições: 
“Em relação às eleições anteriores, es-
tamos a notar que há uma maior ex-
pectativa e uma maior adesão”, referiu. 
“Aqui só há uma lista, a expectativa não 
é tão grande, mas a nível regional e na-
cional essa expectativa é muito grande”, 
salientou o médico. O elemento da lista 
candidata aos órgãos sub-regionais de 
Bragança sublinhou ainda a forte parti-
cipação de jovens, faixa etária que nor-
malmente participa menos. 

Vila real :: Na Sub-Região de Vila Real, 
ainda de manhã, o número de votos es-
perava-se também “acima da média de 

eleições anteriores”, explicou Margarida 
Faria, candidata à presidência do Con-
selho Sub-Regional: “Penso que neste 
acto eleitoral a adesão está a ser supe-
rior, e congratulo-me com isso, porque 
é importante participar, os órgãos pre-
cisam de representatividade para diri-
girem a Ordem dos Médicos, nomeada-
mente as sub-regiões”, afirmou. Ainda 
sem acesso aos resultados, Margarida 
Faria explicou que, “durante a descarga 
dos votos por correspondência”, notou 
uma “grande adesão por parte de mé-
dicos muito jovens”, à semelhança da 
Sub-Região de Bragança. Ambas as sub-
-regiões “sofrem” com a falta de jovens 
médicos, sendo esta adesão um “motivo 
de alegria”, garantiu Margarida Faria. 

De acordo com a dirigente, os problemas 
com a formação dos jovens médicos e o 
“importante” papel da Ordem nessa ma-
téria, tal como na idoneidade dos servi-
ços, serão os motivos responsáveis por 
levar “cada vez mais jovens às urnas”. 

Braga :: No início da tarde, em Braga, 
Pratas Balhau, candidato à presidência 
do Conselho Sub-Regional, referiu que 
o principal objectivo era chegar aos 50% 
dos mais de dois mil médicos inscritos 
no distrito. Pratas Balhau garantiu à 
Nortemédico que a quantidade de médi-
cos que tinham votado até ao momento 
era promissora, salientando ainda a 
forte adesão por correspondência: “Fo-
ram quase 800 votos”, reiterou. 
“Acredito numa mudança muito posi-
tiva com esta eleição, até porque a classe 
médica está num grande dilema, é mal 
amada, mal apoiada, e o país precisa 
desta mudança na Ordem dos Médicos”, 
sublinhou o candidato da Lista A. 

Viana Do CaStelo :: Antes de seguir 
para a sede da SRNOM, no Porto, a Nor-
temédico passou ainda por Viana do 
Castelo, onde Veiga Torres, membro da 
Lista A nesta sub-região, sublinhou, à 
semelhança de Pratas Balhau, o “grande 
número de votos por correspondência”. 
Com o final do dia a aproximar-se, em 
Viana do Castelo a expectativa relativa-
mente ao número de votantes era mais 
clara que nas sub-regiões visitadas an-
teriormente. “Esperamos ter uma boa 
votação, costumámos estar nos lugares 
cimeiros em percentagem de votantes, e 
comparado com outros anos, a expecta-
tiva é boa”, reiterou Veiga Torres, salien-
tando a importância do número de votos 
para a legitimação dos órgãos eleitos. 

Porto :: Ao contrário do que aconteceu 
em Braga, Viana do Castelo, Vila Real 
e Bragança, em que apenas a Lista A 
concorria aos órgãos sub-regionais, no 
Porto, o projecto “Uma Ordem Forte…” 
da Lista B também se submeteu ao su-
frágio, concorrendo ainda para os órgãos 
regionais da SRNOM. Porém, quer a ní-
vel sub-regional quer a nível regional, a 
Lista A acabaria por vencer as eleições, 
somando cerca de 80% dos votos.
António Araújo, presente durante todo 
o dia nas instalações da SRNOM, garan-



8 DeStaque: eleições triénio 2017/19

tiu que “a afluência foi muito grande”: 
“Nós tivemos um número de votos pelo 
correio que foi muito superior àquilo 
que esperávamos, e a votação presencial 
tem também superado muito as nossas 
expectativas”, explicou. “Acreditamos 
que podemos ter a maior percentagem 
de votos de sempre na história da Or-
dem, e isto é muito fruto do desconten-
tamento da classe médica e do sentido 
que a classe tem de que é necessário dar 

um sinal à tutela e à sociedade de 
que está empenhada em resolver 
os grandes problemas da saúde 
em Portugal”, garantiu António 
Araújo.
Já depois de fechadas as urnas 
e antes de terminar a contagem 
dos votos, Sara Santiago, candi-
data pela Lista B à presidência da 
SRNOM, garantiu que “tinha no-
ção que a adesão nestas eleições 
ia ser muito maior do que o habi-
tual” e, “optimista por natureza”, 
mostrou-se confiante quanto aos 
resultados.
No decorrer da noite, foram che-
gando à SRNOM os resultados. E 
à medida que as horas iam pas-
sando, foi-se consolidando a van-
tagem da Lista A, que obteve a 
maioria absoluta em todas as sub-
-regiões do Norte, quer para os 
órgãos sub-regionais, quer para 
os órgãos da SRNOM. Na corrida 
para Bastonário, Miguel Guima-
rães ia também “colecionando vi-
tórias” a nível nacional, sendo que 
na SRNOM ainda não tinham 
sido contabilizados os votos. 
No dia 20, aquando da apresenta-
ção dos resultados finais, Miguel 
Guimarães via confirmada a sua 
eleição como Bastonário, com 
73,1% dos votos, contra 13,2% para 
Álvaro Beleza, 6,2% para Jorge 
Torgal e 2,1% para João Gouveia. 
António Araújo venceu a presi-
dência do CRNOM com 79,5% dos 
votos, contra 11,4% de Sara San-
tiago. Na Sub-Região do Porto e 
nas restantes sub-regiões, apesar 

das expectativas iniciais, a adesão ron-
dou os 30% e a vitória foi, em todos os 
casos, e à semelhança da SRNOM, para 
a Lista A. n

António Araújo 
venceu a presidência 
da SRNOM com 
79,5% dos votos



NACIONAL [OM]
50.680 inscritos

29,0 % de votantes

NORTE [SRNOM]
17.946 inscritos

33,4 % de votantes*

*excepto na votação para o Conselho Disciplinar 
Regional, que contou com 33,3 % de votantes

� Álvaro Beleza
� Miguel Guimarães
� Jorge Torgal
� João França Gouveia
� Votos Brancos
� Votos Nulos

Orgãos 
Regionais

Bastonário

� Lista A
� Lista B
� Votos Brancos
� Votos Nulos

81,8%

11,2%Mesa da Assembleia Regional do Norte
N.º de votantes: 5989 (33,4%)

5,9% 1,2%

79,5%

11,4%Conselho Regional do Norte
N.º de votantes: 5990 (33,4%)

7,9% 1,2%

79,5%

11,3%Conselho Fiscal Regional do Norte
N.º de votantes: 5991 (33,4%)

8,1% 1,2%

79,5%

11,3%Conselho Disciplinar Regional do Norte
N.º de votantes: 5978 (33,3%)

8,0% 1,2%

BRAGA BRAGANÇA PORTO VIANA VILA REAL

81,1%

9,2%

4,6%

3,2%

8,8%

0,8%

82,1%

11,8%

85,8%

6,4%

5,1%

1,0%

77,5%

10,8%

9,0%

2,7%

79,9%

10,0%

8,9%

1,0%

BRAGA BRAGANÇA PORTO VIANA VILA REAL

BRAGA BRAGANÇA PORTO VIANA VILA REAL

BRAGA BRAGANÇA PORTO VIANA VILA REAL

76,7%

10,8%

4,7%

3,2%

11,6%

0,8%

79,5%

11,9%

86,0%

6,1%

7,5%

1,0%

74,8%

10,8%

11,7%

2,7%

78,9%

10,7%

9,4%

1,0%

76,7%

10,4%

4,7%

3,2%

12,0%

0,8%

79,6%

11,6%

85,2%

6,9%

7,7%

1,0%

73,9%

11,7%

11,7%

2,7%

78,3%

11,3%

9,4%

1,0%

75,5%

11,6%

4,8%

3,3%

12,0%

0,8%

79,7%

11,6%

87,7%

4,1%

7,7%

1,0%

73,9%

11,7%

11,7%

2,7%

77,5%

12,2%

9,3%

1,0%

34,3 % de votantes

27,5 % de votantes

25,6 % de votantes

� Miguel Guimarães

� Álvaro Beleza

� Miguel Torgal

� João F. Gouveia

� Miguel Guimarães

� Álvaro Beleza

� Miguel Torgal

� João F. Gouveia

� Miguel Guimarães

� Álvaro Beleza

� Miguel Torgal

� João F. Gouveia

59,4%

17,6%

NORTE (17.946 inscritos)

CENTRO (8.668 inscritos)

SUL (24.066 inscritos)

12,4 %

7,0 %

74,3%

13,9%
3,9 %

2,9 %

87,8%

8,6%
1,0 %

1,0 %

73,7%

13,2%

6,2%

3,8%

0,9%

2,1%

TOTAL
SRNOM

TOTAL
SRNOM

TOTAL
SRNOM

TOTAL
SRNOM
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No dia 13 de Fevereiro, 
tomaram posse os 
dirigentes eleitos para os 
órgãos da SRNOM e para a 
Sub-Região do Porto, numa 
cerimónia que contou com a 
presença do Bastonário da 
Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, e do Secretário 
de Estado Adjunto e da 
Saúde, Fernando Araújo. 
António Araújo tornou-se 
presidente do CRNOM após 
a lista A ter vencido as 
eleições com cerca de 80% 
dos votos, tal como Luciana 
Couto para a presidência do 
Conselho Sub-Regional do 
Porto da OM. 

toMada de posse dos 
Corpos gereNtes da srNoM
TRiéNiO 2017-2019

Lista a vence as 
eLeições para a 
srnOM e para a 
sub-regiãO dO 
pOrtO cOM cerca 
de 80% dOs 
vOtOs

Aceda ao resumo em vídeo da 
cerimónia directamente através do 
código QR ou em www.nortemedico.pt

DeStaque: tomadas de posse › norte10



antónio araújo 
promete “trabalhar 
em prol dos médicos 
e do sNs”
a nível inTerno:  
descenTralizar, reforçar a 
parTicipação e manTer a excelência

lhos de administração das unidades de 
saúde e com a Administração Regional 
de Saúde”, assegurou o dirigente.
Entre os objectivos para o triénio de 
2017/2019, destacou ainda “a actualiza-
ção e a adequação dos processos admi-
nistrativos”, bem como um reforço das 
“actividades de carácter científico, polí-
tico ou lúdico em todas as instalações da 
Secção Regional do Norte”.
Colaborar com as faculdades de medi-
cina, com os sindicatos e com todas as 
associações de médicos são algumas das 
medidas que serão também tomadas pe-
los novos órgãos da SRNOM: “Tal como 
referimos no nosso programa eleitoral, 
a nossa acção será conduzida pelo tra-
balho firme e corajoso na defesa intran-
sigente dos médicos e dos doentes, pug-
nando por um quadro normativo que 
garanta uma Medicina de qualidade, 
que respeite as ‘legis artis’, que sublinhe 
a relação médico-doente, que afiance 
sustentabilidade ao Serviço Nacional de 
Saúde e que mantenha a equidade na 
acessibilidade à inovação terapêutica. 
Acreditamos numa Medicina centrada 
no doente, baseada na evidência cien-
tífica e assente em boas condições de 
trabalho, pelo que pugnaremos sempre 
pelas soluções e medidas que, de acordo 
com a Ética e a Deontologia Médicas, 
melhor sirvam a Medicina, os médicos 
e os doentes”, reiterou António Araújo. 
O novo presidente do CRNOM terminou 

Foram duas as listas concorrentes 
ao Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos. A Lista 

A, presidida por António Araújo, vice-
-presidente do CRNOM no anterior 
mandato, venceu com quase 80% dos vo-
tos, numa eleição histórica no que res-
peita ao número de votantes. 
Perante centenas de pessoas, António 
Araújo prometeu “trabalhar em prol 
dos médicos e do SNS”, objectivos de-
fendidos durante toda a campanha. “Os 
resultados destas eleições históricas es-
tão, também, directamente relaciona-
dos com todo o trabalho que tem sido 
feito, nos últimos seis anos, por muitos 
dos elementos da equipa que hoje to-
mou posse, com especial destaque para 
o, agora, nosso Bastonário”, começou 
por sublinhar o novo presidente do CR-
NOM. António Araújo garantiu que a 
lista a que presidia iria “manter a activi-
dade” da SRNOM “no nível de excelên-
cia a que os colegas estão habituados”. A 
nível interno, o dirigente prometeu “re-
forçar a participação dos conselhos sub-
-regionais nas actividades da Ordem, e 
descentralizar algumas das actividades 
pelas diversas sub-regiões”. Visitas pe-
riódicas ao terreno, de forma a “anteci-
par os problemas” foi outra das garan-
tias do presidente do CRNOM para os 
próximos três anos. O objectivo passa 
essencialmente por estabelecer “pontes 
de diálogo entre os médicos e os conse-
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Entrevista ao Presidente  
do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 

[nortemédico] – Nas eleições para o tri-
énio 2017/19, a Lista A apostou em mé-
dicos bastante jovens, para integrarem 
o CRNOM. Essa decisão prende-se com 
a necessidade de defender os jovens 
médicos, nomeadamente os Internos 
do Ano Comum e os Internos de For-
mação Específica?
[António Araújo] – Essa decisão teve em 
conta dois aspectos que consideramos 
fulcrais na actualidade e para o futuro 
da Ordem dos Médicos. Por um lado, dar 
representatividade e voz aos jovens mé-
dicos, podendo ter em “primeira mão” a 
oportunidade de ouvir os anseios, as ex-
pectativas e as preocupações dos colegas 
mais jovens que, infelizmente, atraves-
sam graves problemas. Por outro lado, 
a preocupação de renovar os órgãos di-

rigentes da SRNOM e preparar os fu-
turos representantes dos médicos. Este 
aspecto permite-nos, também, ter um 
aporte de “ideias novas”, ter a inquie-
tação e o inconformismo próprios da 
juventude, ter colegas com grande von-
tade de desenvolver trabalho em prol de 
todos os médicos. Assim, conseguimos 
aliar a juventude à experiência, o desas-
sossego à serenidade e a vontade de mu-
dança à sabedoria do tempo, para poder-
mos ter uma Ordem mais enriquecida, 
mais forte e mais representativa.

Durante a campanha, o Professor An-
tónio Araújo defendeu uma continui-
dade do trabalho feito pelo, na altura, 
presidente do CRNOM, Dr. Miguel 
Guimarães. Quais serão as principais 
mudanças?
O Dr. Miguel Guimarães fez um traba-
lho extraordinário à frente do CRNOM, 
dedicou-se de corpo e alma, muitas ve-
zes com prejuízo da sua própria activi-
dade profissional e dos seus assuntos 
familiares, atingindo um nível que irá 
ser difícil de igualar. Neste mandato, 
pretendemos dar continuidade a esse 
excelente trabalho.
Em termos de actividade regional, é 
nossa intenção aproximarmo-nos ainda 
mais dos colegas, visitá-los regular-
mente nos seus locais de trabalho, ouvi-
-los. Vamos manter o número e o nível 
das iniciativas culturais e de lazer, de 
forma a trazer os colegas cada vez mais 
às nossas instalações e a fazer com que 
sintam que este é o local privilegiado 
para se reunirem com os amigos e fa-
mília e desfrutarem das suas horas li-
vres. Vamos, também, manter o nosso 
empenho no desenvolvimento e promo-
ção de prémios e bolsas de investigação 
e formação, que garantam um estímulo 
nestas áreas. Queremos concluir a cer-
tificação de qualidade da SRNOM que 
se encontra em curso e implementar o 
futuro balcão único electrónico.
Em termos mais políticos, vamos conti-
nuar a defender a publicação de legisla-
ção que defina e proteja o Acto Médico, 
defender a capitalização material e hu-
mana que assegure a sustentabilidade 
do SNS como pilar fundamental da 
nossa sociedade, defender boas condi-
ções para o exercício da Medicina, par-
ticularmente garantindo o primado da 

a sua intervenção a defender o 
Acto Médico e “a dignificação 
dos médicos”.
Já Miguel Guimarães, novo 
bastonário da OM, recorreu 
ao primeiro acto público na 
SRNOM para agradecer “todo 
o trabalho desenvolvido” pe-
las equipas por si lideradas 
nos seis anos anteriores, su-
blinhando a importância das 
mesmas nos “bons resultados” 
da eleição de 19 de Janeiro. Mi-
guel Guimarães garantiu que a 
sua intenção “é andar pelo país 
todo e ser o bastonário de todos 
os médicos” colaborando, “sem-
pre”, com a SRNOM: “Vou es-
tar disponível para todos vocês. 
Não vou ser diferente por ser bastoná-
rio, vou continuar a estar presente na 
vida dos médicos”, reiterou. 
Antes de Luciana Couto, a nova presi-
dente da Sub-Região do Porto tomar a 
palavra, o Secretário de Estado Adjunto 
da Saúde, Fernando Araújo, sublinhou a 
importância das cerca de dezasseis me-
didas defendidas na campanha de An-
tónio Araújo, garantindo que tudo fará 
para que o Ministério da Saúde mante-
nha uma estreita colaboração com a Or-
dem dos Médicos, nomeadamente com o 
Conselho Regional do Norte. 
Fernando Araújo sublinhou as mudan-
ças no paradigma da saúde em Portugal 
nas últimas quatro décadas, principal-
mente atendendo a épocas de “grandes 
constrangimentos”. O dirigente garantiu 
que o Ministério da Saúde está “empe-
nhado” em minorar as dificuldades sen-
tidas pelos médicos nos seus locais de 
trabalho. 
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relação médico–doente, e uma grande 
melhoria a nível dos sistemas informáti-
cos. Queremos lutar pela diminuição do 
numerus clausus e pela garantia de uma 
formação pré e pós-graduada de exce-
lência. Pretendemos, ainda, bater-nos 
por soluções que permitam a todos os 
médicos ter acesso a uma especialidade 
e para que se implementem as carreiras 
médicas como garantia da qualidade do 
SNS. Não queria deixar de sublinhar, 
também, que desejamos incrementar as 
relações com a comunidade médica de 
língua portuguesa e com a comunidade 
médica espanhola.

Tem vindo a demonstrar uma grande 
preocupação com a nova legislação im-
posta pela tutela. Quais serão os prin-
cipais desafios para o triénio enquanto 
presidente de um Conselho Regional da 
OM?
Os principais desafios prendem-se com 
o facto de não querermos desiludir os 
colegas que representamos e de estar-
mos muito empenhados em contribuir 
com soluções exequíveis e que assegu-
rem o futuro. Estamos a atravessar tem-
pos muito difíceis para a classe médica, 
particularmente a mais jovem, com as 
questões ligadas ao acesso à especiali-
dade e, posteriormente, a empregabi-
lidade. Mas temos, também, grandes 
problemas a nível estrutural do SNS, do 
desfasamento existente entre as expec-
tativas que a classe médica tem a nível 
do seu desenvolvimento profissional e as 
condições que lhe são oferecidas.

“Dignificar os médicos e o acto médico 
– pelos doentes” foi uma das mensa-
gens principais da campanha eleito-
ral. No próximo triénio quais serão as 
principais medidas a tomar em prol dos 
doentes?
O objecto da nossa profissão são os do-
entes. Assim, tudo o que fizermos para 
melhorar a qualidade do SNS, a sua sus-
tentabilidade e a sua prestação, consti-
tuirá uma forma de defender os doentes. 
O mesmo se aplica à defesa da definição 
e da qualidade do Acto Médico, pois es-
tamos a proteger os doentes de falsos 
médicos e de falsas medicinas. Também 
aqui se enquadra a garantia de acessibi-
lidade aos cuidados de saúde e a equi-
dade nesse acesso.
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“todos 
juntos numa 
ordem mais 
coesa e mais 
firme”

porto
tomada de posse 

Enquanto professor do ICBAS 
e director de um serviço de On-
cologia Médica, como será con-
ciliar essas tarefas com a presi-
dência do CRNOM?
Não vai ser nada fácil. Ser di-
rector de um serviço de On-
cologia Médica interliga-se 
muito bem com ser professor 
do ICBAS, pois sempre se pre-
tendeu ter um serviço assente 
em três vertentes – a assisten-
cial (com a consulta externa, 
as consultas de grupo multi-
disciplinar, o internamento e 
a permanência), a de ensino 
(pré e pós-graduado) e a de in-
vestigação (investigação básica 
e translacional e a investigação 
clínica). Tudo isto leva a que se 
integrem harmoniosamente as 
duas responsabilidades, mas 
ocupando muito tempo. A pre-
sidência do CRNOM é, actual-
mente, pelo nível de exigência e 
pela urgência dos tempos, tam-
bém e por si, quase uma profis-
são a tempo inteiro. Pelo que se 
tem sacrificado muito o tempo 
que restava para a família e 
esta tem sido a principal preju-
dicada. Espero conseguir con-
ciliar tudo através de disciplina 
diária e de uma intensa ajuda e 
colaboração de todos os que me 
estão próximos. 

Qual é a principal responsabi-
lidade de um Conselho Regio-
nal para a melhoria das condi-
ções da medicina em Portugal?
A resposta a esta questão é 
simples e vai ser curta. O Con-
selho Regional, além de dever ser um 
elemento agregador da classe médica 
a nível da região que representa, tem 
que lutar pela resolução adequada dos 
problemas que afectam a nossa classe. 
Se atingirmos estes objectivos estamos, 
sem dúvida, a melhorar as condições 
da medicina em Portugal, a promover o 
grau de satisfação dos seus profissionais 
e a prestar melhores cuidados de saúde 
a todos os cidadãos, garantindo a susten-
tabilidade e a qualidade do SNS. n

A dirigente, que de-
fendeu “integral-
mente” as pro-

postas de campanha de 
António Araújo, garantiu 
que procurará “ajudar e 
cooperar sempre”, prin-
cipalmente na defesa de 
valores como “a ética, a 
deontologia e a justiça”, 
salientando os valores do 
Juramento de Hipócrates, 
“que nunca devem ser es-
quecidos pelos médicos e 
pelas instituições”. A nova 
presidente da Sub-Região 
do Porto abordou ainda a 
sustentabilidade do SNS, 
destacando a importância 
de haver uma maior inter-
-ligação entre as várias 
sub-regiões e a Ordem dos 
Médicos. 
No final do seu discurso, 
Luciana Couto reiterou o 
seu lema: “Todos juntos 
numa Ordem mais coesa e 

mais firme”. 
O novo presidente do CRNOM, António 
Araújo, e Miguel Guimarães, recém-
-eleito bastonário da OM, elogiaram o 
trabalho desenvolvido em prol dos mé-
dicos por Luciana Couto nos últimos 
anos, bem como a sua capacidade de li-
derança e de cooperação com os colegas. 
Os dirigentes destacaram a importância 
das sub-regiões para a mobilização dos 
médicos e para o fortalecimento da Or-
dem dos Médicos. Miguel Guimarães 
defendeu que as sub-regiões são o elo 
mais importante entre os médicos e a 
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Luciana Couto é a 
nova presidente 
da Sub-Região do 
Porto. Na cerimónia 
de tomada de posse 
destacou o facto de as 
eleições terem sido “as 
mais participadas de 
sempre”, salientando 
a importância da 
mobilização dos médicos 
na responsabilização 
dos novos corpos 
gerentes.
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Ordem. Sendo o Porto a maior sub-re-
gião do Norte em termos populacionais, 
e com mais médicos, precisa de um re-
presentante forte e com vontade de re-
presentar os médicos, explicou o basto-
nário, que considerou Luciana Couto “a 
pessoa certa” para o efeito. 
A cerimónia de tomada de posse dos 
órgãos regionais do Norte e sub-regio-
nais do Porto e dos elementos da As-
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Presidente
Paula Castelões
Vice-Presidente
Cláudio Tomé Rebelo
Secretário
Manuela Baptista
Suplente
Diogo Malheiro

CONSELhO  
SuB-REGiONAL
Presidente
Maria Luciana Couto
Vice-Presidente
António José Miranda
Secretário
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sembleia de Representantes do 
círculo sub-regional do Porto 
contou com a presença de cente-
nas de médicos e terminou com 
um Porto de Honra a promover 
o convívio entre todos os médicos 
presentes.

Entrevista à  
Presidente do Conselho 
Sub-Regional do Porto

[nortemédico] – O Porto é a sub-
-região do Norte com mais médi-
cos e, ao mesmo tempo, a mais 
próxima da SRNOM. Sente que 
há responsabilidades acrescidas 
por se tratar de um distrito desta 
dimensão a nível de número de 
médicos e de instituições de 
saúde?
[Luciana Couto] – Em colabora-
ção com o Bastonário, a Secção 
Regional, todas as estruturas da 
Ordem e todos os colegas estare-
mos atentos às necessidades e an-
seios de todos os colegas.

Esta foi a eleição mais represen-
tativa de sempre, algo que a Dou-
tora Luciana Couto salientou 
como uma maior responsabili-
dade “a nível externo e interno”, 
que mostra a necessidade sen-
tida por todos os médicos de te-
rem uma Ordem “coesa, forte e 
determinada, na defesa dos valo-
res da classe”. Qual o papel que 
terá o Conselho Sub-Regional do 
Porto na defesa destes valores?
É uma responsabilidade grande 
pois a expressiva participação 
nas eleições recentes denota a 
vontade dos médicos em ajudar 
a melhorar a saúde em Portugal. 
Esta necessita de uma agenda 
mobilizadora dos médicos em 

torno de uma Ordem forte e coesa, mais 
próxima dos doentes e dos profissionais 
de saúde. Em que seja preservado o que 
conseguimos fazer de bom e de bem nos 
serviços de saúde diariamente. Em que 
a instabilidade para os profissionais não 
seja uma ameaça constante, e em que o 
doente ocupe a posição central e que a 
Medicina seja valorizada e respeitada.

Destacou também que irá apoiar a for-
mação pré e pós-graduada dos médicos, 
tendo por base aspectos éticos e deon-
tológicos. Qual é o papel político dos ór-
gãos sub-regionais na propagação des-
tes aspectos na comunidade médica?
A Ordem dos Médicos deve defender 
uma formação médica de qualidade e 
ajustada às necessidades do país. Deve-
mos, na Ordem, em conjunto com as Fa-
culdades de Medicina, ajudar  a estabe-
lecer uma redução gradual dos numerus 
clausus, pois há necessidade de adequar 
a formação pré-graduada às reais neces-
sidades do país. A nível pós graduado, 
em conjunto com os Colégios de Espe-
cialidade, deve continuar o trabalho de 
avaliação das idoneidades nos diferentes 
locais onde decorre a formação de espe-
cialidades, e manter-se uma correta ava-
liação das capacidades formativas para 
manter a qualidade de formação dos 
internatos.

Quais serão os maiores desafios para 
este triénio na sub-região do Porto?
Temos que ser nós a contribuir para 
uma reforma na Saúde que seja consis-
tente, estável e se traduza num serviço 
público de excelência. 
A defesa dos doentes e do seu direito a 
cuidados de saúde qualificados é um im-
perativo moral. 
O SNS tem sido e é absolutamente in-
dispensável numa sociedade que preza 
os direitos humanos. O respeito pela 
dignidade do ser humano, a igualdade 
de acesso e tratamento e a solidariedade 
social são o código genético em que as-
senta o nosso SNS. Por isso, a sua sus-
tentabilidade é obrigatória, é um factor 
decisivo de coesão social. 
Como disse no discurso de posse o Prof. 
António Araújo, os corpos gerentes da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos acreditam na necessidade 
de centrar o exercício da Medicina no 
doente e no exercício de uma Medicina 
com Qualidade.
Acreditam que uma Ordem sólida capaz 
de congregar os médicos será um balu-
arte de uma Medicina de grande quali-
dade, para bem dos doentes, do SNS, da 
Medicina e do nosso querido país. n
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No dia 15 de Fevereiro, 
tomaram posse os corpos 
gerentes da Sub-Região 
de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos. 
Viana do Castelo teve uma 
das maiores participações 
eleitorais a nível nacional 
e a maior do Norte, com 
35,5% dos médicos 
inscritos na sub-região 
a afluírem às urnas. A 
cerimónia contou com a 
presença dos também 
recém-eleitos presidente 
do CRNOM, António 
Araújo, e bastonário da 
Ordem dos Médicos, 
Miguel Guimarães. 

V eiga Torres, eleito presidente 
da Mesa da Assembleia Sub-
-Regional de Viana do Castelo, 

deu posse aos colegas e abriu a sessão 
com rasgados elogios ao presidente do 
CRNOM e ao novo bastonário que, na 
sua opinião, muito se têm empenhado 
“para o bem da classe médica, dos doen-
tes e do SNS”. 
O presidente do Conselho Sub-Regional, 
Nélson Rodrigues, começou por agrade-
cer a votação dos colegas, confessando 
que sente uma maior responsabilidade 
por representar uma das sub-regiões 
“com maior votação percentual”.
O dirigente sublinhou ainda a importân-
cia de “passar o testemunho a pessoas 
mais jovens”, de forma a representar to-
das as faixas etárias da classe. “A parti-
cipação dos colegas, nomeadamente dos 
mais jovens, é muito importante para a 
defesa dos ideais da Ordem dos Médi-
cos”, garantiu Nélson Rodrigues. 
Viana do Castelo é uma sub-região em-
penhada e tem dado uma grande cola-
boração ao CRNOM, destacou António 

“É importante 
passar o testemunho 
a pessoas mais 
jovens”

viana do 
Castelo
tomada de posse 
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Araújo. Com um grande número de 
realizações, entre actividades lúdi-
cas e científicas, é, para o presidente 
do CRNOM, “um exemplo”. Ainda 
assim, António Araújo reforçou a 
importância de “estreitar os laços” 
entre a SRNOM e as sub-regiões, su-
blinhando que, durante este triénio, 
vai promover mais actividades nesta 
e noutras sub-regiões, bem como “re-
servar um espaço na Nortemédico” 
para que as sub-regiões possam pu-
blicar artigos e promover as suas 
actividades.
O bastonário da Ordem dos Médicos 
asseverou que “a principal arma da 
Ordem dos Médicos são as sub-regi-
ões”, considerando-as o principal elo 
de proximidade entre os médicos e 
a OM. Miguel Guimarães falou do 
“Relatório Branco” da Saúde que irá 
ser realizado durante o seu mandato 
para perceber as dificuldades das re-
giões e sub-regiões. A par do mesmo, 
o dirigente irá “propor alterações di-
rectamente ao Ministério da Saúde, 
ao nível de recursos humanos e de 
recursos materiais”.
Detentor de uma experiência de 
cerca de sete anos de trabalho em 
Viana do Castelo, Miguel Guimarães 
sublinhou as qualidades do distrito, 
destacando a ética e a deontologia 
dos médicos da sub-região. O basto-
nário lançou ainda dois desafios: a 
preservação da relação médico-do-
ente, “onde tudo começa”, e da qua-
lidade da formação médica, garan-
tindo que “tudo o resto vem depois”.
A cerimónia encerrou com um es-
pectáculo de Paulo Maciel e Ar-
mando Gonzales, ao piano e violino, 
respectivamente. 

Entrevista ao Presidente 
do Conselho Sub-Regional 
de Viana do Castelo

[nortemédico] – Na tomada de posse 
dos órgãos sub-regionais de Viana do 
Castelo, a primeira questão que sa-
lientou foi a importância de “passar o 
testemunho aos mais jovens”. Viana 
do Castelo é um distrito que precisa de 
mais jovens médicos a integrar os ór-
gãos sub-regionais da OM?

ORGãOS  
SuB-REGiONAiS 
(ViANA dO CASTELO) 

MESA dA ASSEMBLEiA  
SuB-REGiONAL 
Presidente
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as decisões a tomar serem caldeadas 
pela sensibilidade, saber e competência 
técnico-científica que existem nos médi-
cos de distinta idade e experiência.

O presidente do CRNOM salientou que 
pretende ver mais actividades lúdicas 
e científicas nas sub-regiões do Norte 
da OM. O que pensa, neste particular, 

[Nélson Rodrigues] – Houve a preocu-
pação, na composição dos órgãos sociais 
da Ordem dos Médicos de Viana (Con-
selho, Mesa da Assembleia e membros 
da Assembleia de Representantes), es-
tarem médicos dos vários escalões etá-
rios. Além de, por um lado, se assegurar 
a “passagem do testemunho”, importa 
também “passar saberes”; e, deste modo, 
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fazer mais falta à Sub-Região de Viana 
do Castelo?
Parece-me que o que tem sido feito será 
porventura suficiente, evidentemente 
que pode ser mais, abordando um leque 
maior e de melhor qualidade. Todavia, 
o que seria importante e desejável é ha-
ver uma maior presença/participação 
dos médicos, para enriqueceram com a 
sua opinião os debates e podermos todos 
criar uma melhor consciência das situa-
ções, sejam elas de que natureza forem. 
Qualquer médico tem um saber, experi-
ência, quer na medicina quer em outros 
aspetos da vida, que pode enriquecer 
o/os seu interlocutor/es. Estejamos nós 
atentos e a ver o possível alcance dos 
conteúdos. O diálogo é enriquecedor, 
desde que haja uma mente aberta. 

Quais são os principais problemas 
que os órgãos sub-regionais de Viana 
do Castelo têm vindo a identificar em 
relação às condições de trabalho dos 
seus médicos, nomeadamente os Inter-
nos do Ano Comum e os Internos da 
Especialidade?
Os órgãos sub-regionais de Viana do 
Castelo fazem periodicamente, desde 
2008, o que chamamos de “Levanta-
mento da Situação do Exercício da 
Medicina”, que é enviado ao Conselho 
Regional do Norte e Bastonário. É um 
questionário aplicado aos Represen-
tantes da Ordem nos Locais de Traba-
lho. Estes existem em cada Centro de 
Saúde, Departamento do Hospital de 
Viana (Santa Luzia) e Hospital de Ponte 
de Lima (Conde Bertiandos), e este ano 
passou a haver um representante dos In-
ternos Hospitalares, de Saúde Pública 
e de Medicina Geral e Familiar. Este 
questionário é baseado no questioná-
rio que fazem as diversas especialidade 
para atribuírem as idoneidades formati-
vas aos serviços /unidades. 
O que foi particularmente denunciado, 
em maio de 2016, foram os problemas 
informáticos: existência de vários pro-
gramas sem conexão entre si; sua lenti-
dão, particularmente da PEM; paragem 
dos sistemas. Claro, com repercussão 
na qualidade do atendimento às pes-
soas. Outra situação, é o que apelidamos 
de “Voyeurismo Clínico”, isto é, pessoas 
que não estão relacionadas com o trata-
mento dos doentes poderem fazer con-

vila real
tomada de posse 

sulta dos seus processos clíni-
cos, o que nos parece ser uma 
violação grave do sigilo médico. 
Quanto aos Internatos, quer do 
Ano Comum quer da Forma-
ção Específica, há sempre me-
lhorias a fazer. Nomeadamente 
na qualidade da formação e ca-
pacidade para os serviços da-
rem formação. A formação na 
universidade de tão elevado nú-
mero de médicos põe em causa 
a formação nos Internatos e 
certamente vai por em causa a 
qualidade do ato médico. Me-
rece atenção o acesso e saída da 
Formação Específica, pois há 
Internos do Ano Comum que 
não têm tido acesso à Forma-
ção Específica. E depois a saída 
profissional dos jovens especia-
listas. Situação que tem levado 
à emigração de muitos médi-
cos. Na formação dos Internos 
parece-nos importante a qua-
lidade dos tutores/orientado-
res de formação que devem ter 
bem desenvolvidas as seguintes 
competências: técnico-cientí-
fica, de relação, andragógica e 
ética. Esta última é a mais im-
portante e que modela todas 
as restantes. Claro que aos In-
ternos se pede (e a todos nós) 
aquilo que o professor aconse-
lhou ao aluno na “Confusão de 
Sentimentos” de Stefan Zweig: 
paixão!

Quais as principais medidas 
que gostaria de ver implemen-
tadas no triénio de 2017-2019?
Aprofundamento e consolida-
ção das atividades que têm sido 
feitas pelo Conselho Sub-Regio-
nal de Viana e com maior parti-
cipação / presença dos médicos.
A nível nacional, a manutenção do tra-
balho que tem sido realizado: vigilância 
da prestação dos cuidados de saúde; vi-
gilância da política de saúde; melhoria 
dos procedimentos administrativos da 
Ordem, tanto nos serviços que se presta 
aos médicos como ao cidadão que a eles 
recorre. n
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tos” as pessoas que venham fazer forma-
ção na sub-região, sublinhou a dirigente.
António Araújo começou por alertar os 
colegas de Vila Real para uma possível 
situação “ainda mais dramática”: “Nós, 
na Ordem dos Médicos, vamos ter uma 
tarefa extremamente complicada, por-
que se aproximam tempos muito com-
plexos, ao nível da legislação que tem 
saído”, referiu.

Os corpos gerentes 
da Sub-Região de 
Vila Real da Ordem 
dos Médicos tomaram 
posse a 16 de 
Fevereiro. A sessão 
contou com a presença 
do presidente do 
CRNOM, António 
Araújo, e do bastonário 
da Ordem dos Médicos, 
Miguel Guimarães. 
Na cerimónia 
foram destacadas 
as dificuldades 
da sub-região e a 
importância de fixar 
médicos jovens em 
Vila Real. 

Falta de  
capital 
humano  
é o principal 
problema da  
sub-região

ORGãOS  
SuB-REGiONAiS 
(ViLA REAL) 

MESA dA ASSEMBLEiA  
SuB-REGiONAL 
Presidente
Manuel Fernandes Pinheiro 
Vice-Presidente
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Secretário
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Suplente
Ana Graça Velon

CONSELhO  
SuB-REGiONAL
Presidente
Margarida Faria
Vice-Presidente
Fernando Bandeira 
Salvador
Secretário
Carlos Pintado
Vogais
Anabela Morais
Teresa Furriel Cruz
Suplentes
Teresa Gomes
Marisa Nunes

Ma r ga r id a  Fa -
ria, eleita mais 
uma vez presi-

dente da Sub-Região de 
Vila Real, começou por 
destacar as dificuldades e 
carências do distrito, no-
meadamente a falta de 
médicos: “É uma situa-
ção complicada e que se 
vai manter durante anos”, 
lamentou.
Já com alguns anos de ex-
periência na liderança do 
Conselho Sub-Regional, 
Margarida Faria garantiu 
que a equipa que lidera es-
tará muito atenta à situa-
ção da falta de médicos e a 
outros problemas como as 
condições de formação dos 
internos e a necessidade 
de promover a formação 
contínua. 
“Se não dermos boas con-
dições aos internos e aos 
médicos que aqui trabalham, vamos ter 
ainda mais dificuldade em fixar médi-
cos”, explicou a dirigente.
Numa chamada de atenção ao Minis-
tério da Saúde e às administrações dos 
hospitais, Margarida Faria afirmou que 
é “com muita preocupação” que observa 
o facto de os médicos “não se sentirem 
valorizados”. Por este motivo, Vila Real 
“vai continuar a receber de braços aber-
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O dirigente assegurou que 
“o CRNOM actual pretende 
manter o grau de proximi-
dade com a Sub-Região de 
Vila Real, visitar e ouvir os 
médicos periodicamente”, 
bem como trabalhar “em par-
ceria com o bastonário” para 
garantir a “dignificação da 
profissão”.
“A minha intenção é andar 
pelo país todo e não ficar só 
em Lisboa”, iniciou Miguel 
Guimarães, afirmando que 
vai continuar a visitar as ins-
talações de Vila Real para aju-
dar a resolver as dificuldades.
O bastonário destacou o tra-
balho feito ao longo dos anos 
pela sub-região ao nível dos 
cuidados de saúde prestados 
aos doentes: “A vossa dinâ-
mica foi-se mantendo e foi 
melhorando”, elogiou. 
Apesar dos bons cuidados de 
saúde que vão sendo presta-
dos aos doentes, Miguel Gui-
marães não quis deixar de 
referir que Vila Real é a re-
gião do país “com maior defi-
ciência ao nível do capital hu-
mano”, além dos problemas 
com “equipamentos ultrapas-
sados”, temas que garantiu ir 
lançar em breve na comuni-
cação social, de forma a ten-
tar mobilizar a tutela.
Antes de terminar a sessão, Miguel Gui-
marães garantiu que estará “ao lado” da 
sub-região e que fará tudo o que estiver 
ao seu alcance para ajudar a criar con-
dições para fixar mais médicos jovens e 
melhorar as condições dos serviços de 
saúde, em prol dos doentes. 

Entrevista à  
Presidente do Conselho 
Sub-Regional de Vila Real

[nortemédico] – Um dos principais pro-
blemas de Vila Real é a falta de médi-
cos. A Dra. Margarida Faria tem vindo 
a afirmar em diversos momentos que 
é preciso criar melhores condições 
para fixar os médicos na região. Na 
sua opinião, qual a solução para este 
problema?

[Margarida Faria] – A 
formação dos jovens 
médicos deve ser acari-
nhada, por serem estes 
os médicos com maior 
probabilidade de se que-
rerem fixar nesta região, 
mas também lhes devem 
ser oferecidas condições 
de trabalho mais favorá-
veis – remuneratórias e 
outras, como por exem-
plo mais dias de forma-
ção e férias –, mas não 
limitadas no tempo.
Não esquecendo também 
a garantia de condições 
reais de progressão e di-
ferenciação profissional, 
do respeito pelas carrei-
ras médicas, bem como 
a importância de existi-
rem projetos consisten-
tes para a evolução e di-
ferenciação dos serviços 
e unidades de saúde.
Estas premissas também 
se aplicam naturalmente 
aos outros médicos que 
trabalham nesta região.
Também é necessário 
que se acabe com a si-
tuação, como se tem ve-
rificado repetidamente, 
de os grandes hospitais e 
os hospitais dos grandes 
centros urbanos serem 

privilegiados, em termos de possibili-
dade de contratação de recursos huma-
nos, aquisição e substituição de equipa-
mentos, em detrimento dos hospitais 
mais periféricos. 
Nos serviços e unidades carenciadas os 
médicos estão sujeitos a uma grande 
pressão de produtividade e a uma maior 
exposição a queixas de utentes por tra-
balharem em equipas com um número 
reduzido de elementos.
Veja-se o recente estudo sobre “burnout” 
na classe médica, o qual atinge dois ter-
ços dos médicos, com maior incidência 
nos jovens médicos.

Outro aspecto a que garantiu que os 
órgãos sub-regionais de Vila Real es-
tarão particularmente atentos será a 
qualidade da formação médica, quer a 

formação no internato, quer a formação 
contínua. De que forma irão os órgãos 
sub-regionais controlar e garantir essa 
qualidade?
A atribuição de idoneidade e capacidade 
formativa aos serviços é uma competên-
cia dos colégios de especialidade e uma 
das mais importantes da Ordem dos 
Médicos. 
O Conselho Sub-Regional de Vila Real 
estará disponível e atento para ouvir os 
médicos internos e outros envolvidos na 
sua formação sobre eventuais dificulda-
des no cumprimento do seu plano for-
mativo, bem como dos outros médicos. 
Serão também promovidas sessões cien-
tíficas de interesse dos médicos na sede 
de Vila Real da Ordem dos Médicos.
 
“Queremos cada vez mais que esta seja 
a casa do médico”, afirmou durante a 
cerimónia de tomada de posse. Que ac-
tividades pensam promover para atrair 
os médicos à sede da OM de Vila Real?
Vamos continuar a disponibilizar as ins-
talações da sede de Vila Real para reu-
niões de associações de médicos, como 
já está a ser feito com o Núcleo de Vila 
Real da Associação de Médicos Cató-
licos, bem como da Associação Portu-
guesa de Medicina Geral e Familiar 
(APMGF), e igualmente para atividades 
promovidas por médicos ou dirigidas a 
médicos. Também já estamos a organi-
zar um programa de sessões científicas, 
culturais e lúdicas e convidamos desde 
já todos os médicos a dar sugestões e a 
participar nas sessões.

O que irá mudar na OM com as eleições 
de 2017?
Com a recente eleição dos novos corpos 
gerentes da Ordem dos Médicos a nível 
da Sub-Região de Vila Real, com a in-
tegração de novos elementos, todos eles 
jovens médicos, e com uma equipa co-
esa e motivada, bem como a nível da SR-
NOM, com a equipa liderada pelo Prof. 
Dr. António Araújo, e o novo Bastoná-
rio, Dr. Miguel Guimarães, acreditamos 
firmemente que estão criadas as condi-
ções para defender as carreiras médicas 
e adequadas condições de exercício da 
nossa profissão, bem como para devol-
ver a dignidade e o respeito aos médicos, 
em defesa de cuidados de saúde de qua-
lidade para todos os doentes. n
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No dia 21 de Fevereiro, 
na sede da Sub-Região 
de Braga da Ordem dos 
Médicos, realizou-se a 
tomada de posse dos 
elementos da Mesa da 
Assembleia Sub-Regional e 
do Conselho Sub-Regional. 
António Mesquita Rodrigues 
mostrou a sua satisfação 
com o número crescente 
de médicos jovens “que se 
vão interessando” pelas 
questões da Ordem.

A cerimónia de tomada de posse, 
presidida pelo presidente da 
Assembleia Sub-Regional de 

Braga, António Mesquita Rodrigues, 
contou com a presença dos dirigentes 
empossados, de António Araújo, pre-
sidente do CRNOM, Lurdes Gandra, 
secretária do CRNOM, e Alberto Pinto 
Hespanhol, tesoureiro do CRNOM. Es-
tiveram ainda presentes Veiga Torres 
e Nelson Rodrigues, presidentes da 
Assembleia Sub-Regional e do Conse-
lho Sub-Regional de Viana do Castelo, 
respectivamente. 
António Mesquita Rodrigues aproveitou 
a cerimónia para mostrar a sua satisfa-
ção com o número crescente de médicos 
jovens “que se vão interessando” pelas 
questões políticas da OM: “Já há alguma 
juventude que começa a aparecer, o que 
é muito positivo, vir mais gente e, princi-
palmente, mais gente jovem”, assinalou.
Os discursos do presidente do Conse-
lho Sub-Regional de Braga, Pratas Ba-
lhau, e de António Araújo, presidente do 
CRNOM, incidiram essencialmente na 
criação de uma nova sede para a sub-re-

Nova sede para 
a sub-região é o 
principal objectivo 
para o triénio

Braga
tomada de posse 
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[Pratas Balhau] – A actual sede é um es-
paço muito pequeno, pelo que qualquer 
evento / reunião com mais do que uma 
dúzia de médicos tem de ser efectuada 
em outro local, com despesas para a Or-
dem dos Médicos e um transtorno para 
os médicos.
Pretendemos um espaço digno, com 
maior capacidade de acolhimento, de 
modo a que nele se possam realizar 

ORGãOS  
SuB-REGiONAiS 
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MESA dA ASSEMBLEiA  
SuB-REGiONAL 
Presidente
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Vice-Presidente
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Maria Teresa Lemos
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Daniela Alves
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Carina Sousa Silva
Manuel Filipe Prieto 
Freire Andrade
Suplentes
Cláudio Branco
Cristina Nogueira Silva

eventos científicos ou cultu-
rais com um maior número de 
participantes.
Um espaço com condições que 
permitam trazer para Braga 
eventos que habitualmente são 
realizados na SRNOM (cursos, 
palestras, exposições, espectá-
culos musicais, etc.). 

Braga é um dos distritos mais 
representativos do país. De-
fendeu que este “será um man-
dato difícil”, pois a situação 
“não está fácil e há problemas 
por resolver”. Quais são os 
principais problemas a que se 
referia?
A defesa das carreias médicas e 
do acto médico, essenciais para 
uma medicina de qualidade.
A manutenção de um SNS de 
qualidade, com equidade no 
acesso das populações, nomea-
damente as mais carenciadas, a 
todas as especialidades, meios 
complementares de diagnós-
tico e tratamento e às inovações 
terapêuticas. 
O excesso de alunos de medi-
cina, face à capacidade forma-
tiva, com diminuição da quali-
dade da formação médica. 
A impossibilidade de todos os 
médicos recém-formados terem 
acesso a uma especialidade e as 
dificuldades dos especialistas 
na sua formação contínua.
A sobrecarga de trabalho admi-
nistrativo com que o médico se 
depara no seu dia-a-dia, tendo 
cada vez menos tempo para os 
doentes, e a obrigatoriedade de 
aceder a um número crescente 
de plataformas informáticas 
que nem sempre funcionam 
adequadamente.

Se as condições actualmente existentes 
nos hospitais do SNS não forem melho-
radas, de modo a conseguir-se uma re-
alização profissional dos médicos, irá 
continuar a assistir-se à sua saída para 
as instituições privadas.

Sendo o quarto distrito mais represen-
tativo do país em número de médicos, o 
presidente da SRNOM salientou a im-

gião, uma vez que Braga abrange 14 con-
celhos e quase três mil médicos, sendo 
o quarto distrito português com maior 
comunidade médica.
Pratas Balhau explicou que “gostava 
de ter uma sede capaz de acolher pelo 
menos trinta ou quarenta médicos, para 
poderem reunir”; as actividades lúdicas 
e científicas “têm-se feito noutros locais, 
o que torna a organização complicada”. 
“Gostava de chamar mais médicos a 
uma nova sede”, reiterou Pratas Balhau.
O presidente do CRNOM começou por 
salientar a importância da Sub-Região 
de Braga para a Ordem dos Médicos e, 
nomeadamente, para o Conselho Regio-
nal do Norte. Garantiu que um dos pro-
jectos para o triénio será efectivamente 
criar “uma sede condigna para Braga, 
face ao seu elevado número de médicos”. 
O presidente do CRNOM destacou ainda 
a importância de a Sub-Região de Braga 
tomar posições, pois considera que as 
sub-regiões devem ser as principais in-
fluenciadoras da Ordem dos Médicos. 
A nova legislação que “proíbe a forma-
ção contínua no SNS apoiada pela In-
dústria Farmacêutica” foi um dos prin-
cipais temas abordados pelo presidente 
do CRNOM. Tal pode “prejudicar a for-
mação pós-graduada dos médicos”, de-
fendeu António Araújo, que acredita 
que se deve “continuar a lutar pela dig-
nidade dos médicos, pelo acto médico e 
pela qualidade da formação”.
A terminar o seu discurso, António 
Araújo apelou à união da sub-região 
com o CRNOM e garantiu o apoio em 
todos os problemas, tanto por parte do 
Conselho Regional do Norte, como do 
bastonário da OM, Miguel Guimarães, 
que não podendo estar presente na ses-
são, enviava uma mensagem de espe-
rança e de “sinceros parabéns”, trans-
mitiu o presidente do CRNOM. 

Entrevista ao Presidente  
do Conselho Sub-Regional  
de Braga 

[nortemédico] – Um dos projectos 
para o triénio 2017/19, assumido quer 
pela Sub-Região de Braga, quer pela 
SRNOM, é o de uma nova sede para a 
OM em Braga. Em que aspectos uma 
mudança de sede irá valorizar a sub-
-região e os seus médicos?
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portância de ter um grande 
apoio dos órgãos de Braga. 
Como poderá a Sub-Região 
de Braga contribuir para a 
melhoria das condições mé-
dicas do país?
A região do Minho abrange 
uma população de cerca de 
1.000.000 de habitantes. A 
Sub-Região de Braga da Or-
dem dos Médicos tem 2980 
médicos inscritos. Existem 
no distrito vários hospitais e 
Agrupamentos de Centros de 
Saúde. Há uma Escola de Me-
dicina na Universidade do Mi-
nho. É portanto fundamental 
o envolvimento da Sub-Região 
de Braga da Ordem dos Médi-
cos no contributo para a qua-
lidade da Medicina exercida 
nesta região. Sendo o quarto 
distrito mais representativo, 
a luta dos seus médicos na de-
fesa de um SNS de qualidade 
e de um acesso universal com 
condições de equidade tem 
naturalmente um impacto 
significativo a nível nacional.

Quais são os hospitais do 
distrito a necessitar de mais 
apoio e atenção da Ordem dos 
Médicos?
Não devo nomear nenhum 
hospital pois isso poderia 
criar algumas suscetibilida-
des. Todos os hospitais da 
sub-região têm dificuldades 
específicas para além das difi-
culdades comuns a todos: falta 
de financiamento, quadro mé-
dico insuficiente, necessidade 
de renovação dos equipamen-
tos, renovação das suas instalações e 
adequação às actuais necessidades.
Há necessidade de promover uma me-
lhor articulação entre os cuidados de 
saúde primários, os cuidados hospitala-
res e os cuidados na comunidade, para 
uma melhor gestão de recursos. 
Para uma melhor rentabilização das ca-
mas hospitalares, os Cuidados Paliativos 
e os Cuidados Continuados de Conva-
lescença devem dar resposta às neces-
sidades dos hospitais da Sub-Região de 
Braga. n

Bragança
tomada de posse 

D epois de dois anos 
à frente da Sub-
-Região de Bra-

gança, Marcelino Silva, ac-
tual presidente da Mesa da 
Assembleia Sub-Regional, 
decidiu “entregar a pasta 
a um colega hospitalar”: 
“Ele é e será o melhor re-

presentante da nossa classe”, salientou, 
referindo-se a António Andrade.
O presidente da Mesa da Assembleia 
lamentou, por outro lado: “Cada vez te-
remos mais problemas e desafios a ní-
vel das carreiras médicas, entre outros”. 
“São tempos difíceis para os médicos 
mais jovens”, explicou, o que pode difi-
cultar a sua fixação no interior do país, 
um dos maiores problemas do distrito 
de Bragança.

No dia 13 de Março, 
após uma visita do 
presidente do CRNOM 
e do bastonário da OM 
ao hospital distrital 
de Bragança e ao 
Centro de Saúde de 
Bragança i, tomaram 
posse no auditório 
do Conservatório de 
Música de Bragança os 
novos corpos gerentes 
liderados por António 
Andrade. A cerimónia 
ficou marcada por uma 
emotiva passagem de 
testemunho.

“tempos 
difíceis 
para os 
médicos 
mais 
jovens"
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fíceis”. O dirigente acredita que 
os médicos têm uma “enorme 
capacidade de resolver os pro-
blemas” porque são, provavel-
mente, “a última classe profis-
sional romântica”, afirmou.
O novo dirigente máximo da 
Ordem dos Médicos em Bra-
gança quis terminar com uma 
mensagem de esperança dedi-
cada aos colegas: “Avizinham-
-se tempos difíceis, mas vamos 
conseguir”. 
António Araújo, presidente do 
CRNOM, fez um balanço das 
visitas realizadas durante o dia 
(ver notícia nas páginas 36-37) 
e alertou para a falta de meios 
humanos. No entanto, o diri-
gente apontou para “a vontade 
de trabalhar dos médicos”, ob-
servada nas visitas ao Hospi-
tal de Bragança e ao Centro de 
Saúde: “Isto não se vê em mais 
profissão nenhuma”, garantiu. 
Por seu turno, o bastonário da 
Ordem dos Médicos sublinhou 
o trabalho desenvolvido pelo 
cessante presidente da OM 
de Bragança, Marcelino Silva, 
mostrando a sua confiança no 
novo dirigente da sub-região. 
“Podem contar com o apoio da 
Ordem dos Médicos, nomea-
damente do CRNOM. Deixa-
-me tranquilo saber que estão 
representados pelo Prof. An-
tónio Araújo e sua equipa”, 
sublinhou.
Para minorar as dificuldades 
observadas em Bragança, Mi-
guel Guimarães garantiu que 
irá trabalhar “em proximidade” 
com as sub-regiões e salientou 
a importância do Conselho Na-
cional Executivo da Ordem dos 
Médicos, que “dará todo o apoio” 
às zonas mais carenciadas. 

Em sintonia com a atitude positiva dos 
dirigentes de Bragança e dos seus mé-
dicos, o bastonário garantiu que há 
ferramentas para que, “em conjunto”, 
possam superar todas as dificuldades e 
fixar mais capital humano na região, de 
forma a continuar a responder adequa-
damente às necessidades dos doentes, 
“com tem sido feito até aqui”, concluiu.

Marcelino Silva garantiu estar total-
mente disponível para ajudar António 
Andrade e colaborar com a Ordem dos 
Médicos: “O que eu puder dar, darei, 
pode não ser muito, mas acho que pode 
ajudar durante algum tempo”, reiterou.
António Andrade, recém-eleito presi-
dente da Sub-Região de Bragança, mos-
trou-se optimista, “apesar dos tempos di-
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Entrevista ao Presidente  
do Conselho Sub-Regional  
de Bragança

[nortemédico] – O cessante presidente 
do Conselho Sub-Regional de Bra-
gança, Marcelino Silva, afirmou, du-
rante a tomada de posse, que o Dr. An-
tónio Andrade é a pessoa certa para 
liderar a sub-região. Que desafios tem 
pela frente?
[António Andrade] – Em primeiro lu-
gar, gostaria de agradecer as palavras 
simpáticas do Dr. Marcelino Silva, não 
podendo esquecer o seu trabalho à 
frente da Sub-Região de Bragança. Em-
bora Bragança seja das sub-regiões mais 
envelhecidas e com menor número de 
médicos do país, tem um grupo de pro-
fissionais competente e coeso. Qualquer 
um seria capaz de assumir a direção da 
sub-região tão bem ou melhor que eu. 
São muitos os desafios que temos pela 
frente. Saliento alguns: aproximar 
ainda mais os médicos da nossa Ordem, 
divulgando o seu trabalho; ouvir os cole-
gas e servir de ligação entre as estrutu-
ras centrais e os médicos da Sub-Região 
de Bragança.
Gostaria, também, de dar o primeiro 
passo para cumprir um sonho de mui-
tos médicos desta região: dotar a Sub-
-Região de Bragança com uma sede, 
local onde os médicos se pudessem reu-
nir para trocar ideias, partilhar conhe-
cimentos, realizar formação e conviver, 
fazendo deste local a sua casa. Já ouvi 
algumas sugestões muito válidas. Bre-
vemente irei encetar contatos para cum-
prir esse desiderato.

Durante as visitas ao Hospital Distrital 
de Bragança e ao Centro de Saúde de 
Bragança I, foi evidenciada a falta de 
médicos jovens em toda a sub-região. O 
que pode fazer o Conselho Sub-Regio-
nal de Bragança para fixar mais jovens 
médicos?
Infelizmente muito pouco. Sem querer 
ser arauto da desgraça, as projeções do 
INE publicadas no passado dia 29 de 
março dizem que Portugal, até 2080, 
irá perder população, podendo no pior 
cenário passar dos 10,3 milhões atuais 
para apenas 5,8 milhões. A região Norte 
será a que mais perderá população.
Apesar desde cenário desolador a nível 

nacional, gostaria de aproveitar esta en-
trevista para salientar que residir nesta 
região tem aspetos muito apelativos. 
Para além de ser possível uma desloca-
ção fácil e rápida para o litoral e gran-
des centos urbanos, recuso a tentativa 
de menorização desta região, afastando-
-me dos que criticam o “provincianismo 
transmontano” e enalteço a especifici-
dade desta região e das suas gentes. O 
convívio afável e afetuoso com uma po-
pulação genuinamente transmontana 
aproxima-nos de uma cultura huma-
nizada numa época cada vez mais im-
pessoal que não valoriza os pequenos 
prazeres da vida. Aqui, longe do stress 
quotidiano das grandes cidades, é pos-
sível viver com qualidade e disfrutar do 
contato com a natureza. 
Contudo, a fixação de pessoas nos distri-
tos do interior terá, incontornavelmente, 
de passar por políticas de descentraliza-
ção que permitam a criação de emprego 
e, consequentemente, a deslocação de 
população do litoral para o interior.

A dispersão da população e a idade 
avançada da mesma são dois dos prin-
cipais problemas do distrito de Bra-
gança. Como serão minoradas estas 
dificuldades?
Só vejo uma solução: reforçando o nú-
mero de médicos nos Centros de Saúde 
e hospitais. Apesar de haver uma cober-
tura quase total da população, a existên-
cia de Centros de Saúde com 3 ou 4 mé-
dicos e especialidades hospitalares com 
1 ou 2 médicos traz grandes constrangi-
mentos. A ausência de qualquer profis-
sional é impossível de colmatar.

Quais serão as principais medidas a to-
mar no triénio de 2017/19?
As mais importantes e prioritárias já fo-
ram referidas e consistem em dar res-
posta aos desafios colocados a esta sub-
-região e divulgar os seus aspetos mais 
atrativos. n
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o novo estatuto da ordem 
dos médicos, aprovado pela 
lei 117/2015, de 31 de agosto, 
veio criar dois novos órgãos 
de competência genérica de 
nível nacional: o conselho 
superior e a assembleia de 
representantes.

o Conselho Superior é o 
órgão jurisdicional da om, 
com funções de supervisão 
e disciplina. é composto por 
15 membros, eleitos, cinco 
por cada círculo eleitoral 
regional. no círculo regional 
do norte, foram eleitos para 
este novo órgão: José pe-
dro moreira da silva, manuel 
rodrigues e rodrigues, José 
luís medina, isabel ramos e 
damieta Figueiredo.

a Assembleia de Repre-
sentantes é composta por 
membros eleitos por listas 
nos círculos eleitorais sub-
-regionais (o número de re-
presentantes é dependente 
do número de médicos 
inscritos em cada círculo) e 
ainda pelos presidentes dos 
conselhos sub-regionais e 
dos conselhos médicos dos açores e da ma-
deira. os membros do conselho nacional tam-
bém têm direito a participar nas reuniões desta 
assembleia, mas sem direito de voto. este novo 
órgão reúne, de forma rotativa, nas sedes das 
três secções regionais. os representantes do 
círculo sub-regional do porto neste novo órgão 
da ordem dos médicos tomaram posse no sa-
lão nobre da srnom, no dia 13 de Fevereiro.

Conselho 
superior e 
assembleia de 
representantes  
novos órgãos 
dirigentes da ordem 
dos médicos



No dia 8 de Fevereiro, 
Miguel Guimarães tomou 
posse como bastonário da 
Ordem dos Médicos, após 
vencer as eleições de 19 de 
Janeiro com mais de 70% 
dos votos. A cerimónia, 
presidida pelo Presidente 
da República, teve lugar na 
Academia das Ciências de 
Lisboa, e contou ainda com 
a presença de Fernando 
Araújo, Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, 
e Adalberto Campos 
Fernandes, Ministro da 
Saúde.

MigueL guiMarães:
bastOnáriO da
OM para O triénO
2017-2019
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tomada de 
posse do novo 
bastonário da 
ordem dos 
Médicos
respeiTar e 
valorizar médicos 
e doenTes é a 
promessa para o 
mandaTo

Diante de várias centenas de pessoas, 
Miguel Guimarães comprometeu-se a 
“prosseguir na defesa dos doentes e do 
seu direito aos melhores cuidados de 
saúde, preservar a qualidade da medici-
na e da formação, e dignificar a forma-
ção”. Após reconhecer a complexidade 
do programa que definiu para o seu 
mandato, o novo bastonário da OM ga-
rantiu que há prioridades importantes 
para o próximo triénio: “Como tornei 
público nas minhas intervenções de 
campanha, a ética e a relação médico-
-doente, a formação e a qualidade da 
medicina estão no topo dessas minhas 
prioridades”, frisou.
O novo bastonário teceu duras críticas 
à tutela, referindo em particular a ame-
aça à relação médico-doente: “Estamos 
sujeitos a uma teia burocrática cada vez 
mais densa que condiciona diária e per-
manentemente a nossa actividade clíni-
ca, e que prejudica a saúde dos doentes 
e dos médicos”, comentou. 

A pós quase vinte anos como di-
rigente da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, 

dos quais seis como presidente, Miguel 
Guimarães foi eleito pelos colegas como 
bastonário para o triénio de 2017/2019. 
José Manuel Silva, bastonário nos úl-
timos seis anos, deu posse a Miguel 
Guimarães, que não quis deixar de lhe 
agradecer por ter defendido, ao longo 
dos anos, “os médicos, os doentes, e a 
saúde”. 
Miguel Guimarães expressou “a emo-
ção, a honra e o privilégio” que sentia 
“ao assumir a liderança da Ordem dos 
Médicos”. “É um dia especial na minha 
vida e quero partilhá-lo com todos vós 
e todos os que contribuíram decisiva-
mente para a minha eleição”, declarou 
o dirigente. À dimensão pessoal, o novo 
bastonário confessou que “acresce um 
enorme sentido de responsabilidade re-
sultante de uma expressiva vontade ma-
nifestada pelos médicos portugueses”.
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Aceda ao texto integral do 
discurso de tomada de posse 
do Dr. Miguel Guimarães 
directamente através do 
código QR ou em  
www.ordemdosmedicos.pt
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“Ainda na relação médico-doente, temos 
que exigir que o Ministério da Saúde as-
segure uma eficiente gestão dos recur-
sos tecnológicos que tem à sua disposi-
ção, procurando rapidamente diminuir 
o grau de inoperância que actualmente 
se verifica. É indispensável aperfeiçoar 
e simplificar as aplicações informáticas, 
assegurando a sua interoperabilidade 
e não descurando o investimento em 
equipamentos – uma das áreas em que 
o SNS continua a retroceder perigosa-
mente,” alertou o novo dirigente máxi-
mo da OM.
Durante a cerimónia foi lançado um pe-
dido directamente ao Ministro da Saú-
de, Adalberto Campos Fernandes. O 
bastonário explicou que é preciso “dotar 
os serviços de saúde com mais recursos 
técnicos e humanos”. Além de novos 
equipamentos e mais financiamento, 
em nome da formação médica. Miguel 
Guimarães criticou a medida da tute-
la que proíbe, a partir de 2018, o apoio 
da Indústria Farmacêutica à formação 
contínua da comunidade médica, ga-
rantindo que esta medida prejudicará 
gravemente a qualidade dos serviços de 
saúde, nomeadamente do SNS.

Em resposta ao discurso 
do novo bastonário da OM, 
Adalberto Campos Fernan-
des garantiu que as medi-
das defendidas por Miguel 
Guimarães vão “ao encon-
tro” de medidas pensadas 
pelo governo. O Ministro da 
Saúde explicou que, apesar 
das exigências da OM, vê 
nesta instituição “um alia-
do”. Os objectivos políticos 
do Ministério da Saúde são, 
segundo Adalberto Campos 
Fernandes, manter a quali-
dade da formação médica e 
garantir o melhor SNS pos-
sível, reforçando a impor-
tância da lei do Acto Médico 
e a reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários: “Haverá 
novos modelos já em 2017”, 
garantiu. A terminar, o 
Ministro da Saúde saudou 
Miguel Guimarães e subli-
nhou: “Estou certo que o Sr. 
Bastonário é o homem certo 
no momento exato”.

A presidir a cerimónia, Marcelo Rebe-
lo de Sousa, Presidente da República, 
parabenizou Miguel Guimarães, salien-
tando que este se havia preparado “toda 
a vida” para ocupar aquele lugar: “Terá 
pela frente um tempo cheio de desafios, 
enumere-os todos”, sublinhou o pre-
sidente que, momentos antes, referiu 
que este não é apenas “um programa de 
mandato, mas um programa de vida”. 
Uma convergência entre as Ordens da 
Saúde foi a sugestão deixada por Mar-
celo Rebelo de Sousa para apoiar o ci-
dadão português, comprometendo-se 
a ajudar nessa mesma convergência. 
Aproveitou ainda para elogiar os profis-
sionais de saúde, nomeadamente os mé-
dicos: “Um verdadeiro médico é aquele 
que educa quanto baste”, afirmou.
Quanto ao SNS, o Presidente da Repú-
blica considerou-o “um elemento de in-
clusão social”, “a nível local e nacional”, 
e destacou a importância da medicina 
para a democracia. 
A Miguel Guimarães, Marcelo Rebelo 
de Sousa reiterou os parabéns e garan-
tiu que deposita a maior confiança na 
sua capacidade, “na defesa de uma clas-
se, mas sobretudo de um país”. n

“Estou certo que 
o Sr. Bastonário é 
o homem certo no 
momento exato”.
Adalberto Campos Fernandes

“É um dia especial 
na minha vida e 
quero partilhá-lo 
com todos vós e todos 
os que contribuíram 
decisivamente para 
a minha eleição”. 
Miguel Guimarães

“Terá pela frente 
um tempo cheio de 
desafios, enumere-os 
todos”.
Marcelo Rebelo de Sousa
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artigo de opinião do prof.  antónio araújo, no jornal público
[02 FEV 2017]

doentes. Sim, há exames que são pagos 
pela indústria, que permitem avaliar 
quais os doentes que mais beneficiam 
de um medicamento específico, devi-
damente autorizados pelos conselhos 
de administração e pelo Infarmed. De 
acordo com esta legislação, as unidades 
do SNS deixam de poder receber esses 
pagamentos e, consequentemente, de 
realizar os referidos testes, perdendo os 
doentes o acesso a esses medicamentos. 
A segunda objecção prende-se com a 
investigação clínica que, na sua grande 
maioria, é patrocinada pelas farmacêu-
ticas, recebendo as unidades do SNS 
o pagamento contratualizado por tal. 
Também esta relação está devidamente 
autorizada pelo conselho de adminis-
tração e pelo Infarmed. À luz da nova 
legislação, as unidades do SNS deixam 
de poder receber esses pagamentos e, 
assim, de poder realizar investigação 
clínica. Sabendo-se actualmente que 
a qualidade de um serviço também se 
mede pela qualidade da investigação 
clínica que desenvolve, esta lei vota ao 
ostracismo a importância da realização 
de ensaios clínicos no SNS. 
Quer uma actividade quer outra fazem 
com que os estabelecimentos de saúde 
do SNS recebam importâncias monetá-
rias que, de acordo com o parágrafo 1 do 
artigo 9.º, deixam de poder arrecadar. E 
ambas têm, por inerência, um carácter 
promocional de medicamentos e, assim, 
pelo parágrafo 3 do artigo 9.º, deixam de 
se poder realizar. 
Sr. ministro da Saúde: esta é uma má 
lei, que não beneficia em nada o SNS 
nem os seus profissionais, com grave 
prejuízo para os seus utentes. 

António Araújo
Director do Serviço de Oncologia Médica do 
Centro Hospitalar do Porto. n

Sabendo-se 

actualmente que 

a qualidade de um 

serviço também se 

mede pela qualidade 

da investigação clínica 

que desenvolve, esta 

lei vota ao ostracismo 

a importância da 

realização de ensaios 

clínicos no SNS

cuniário da indústria farmacêutica que 
possa vir a afectar a isenção e imparcia-
lidade. Acresce, ainda, no seu parágrafo 
3, que “as acções de natureza científica 
ou outras (sublinhado do autor) (...) não 
podem possuir carácter promocional, 
nem ser patrocinadas por empresas (...) 
vendedoras de medicamentos(...).” 
Este articulado vem afectar directa e 
gravemente as iniciativas de formação 
contínua de todos os profissionais de 
saúde do SNS, colocando-os em desvan-
tagem face aos seus colegas da medicina 
privada. Dificulta imenso a divulgação 
científica e dá azo a que se criem for-
mas menos claras de se organizarem 
os eventos científicos pelos serviços do 
SNS, que têm brio nas suas organiza-
ções científicas e que acreditam que 
devem ter um papel activo na formação 
contínua dos seus profissionais. Penso 
que o ministro da Saúde consegue, com 
esta lei, criar mais alguns, para juntar 
aos já inúmeros obstáculos que desani-
mam os (cada vez menos) resistentes do 
SNS e levá-los ou à saída do serviço ou a 
uma existência inerte e vegetante. 
Por outro lado, não deixa de ser curio-
so que se proíbam os eventos científi-
cos, que estavam sujeitos a normas de 
transparência muito elevadas, e que se 
isentem as visitas e o regime de acesso 
dos delegados de informação médica 
(que me merecem o máximo respeito), 
porque esses, sim, constituem objectiva-
mente um veículo de informação, mais 
comercial e menos científica, do que 
qualquer evento científico. 
Mas acrescem a todas estas objecções 
duas outras também de importância 
fulcral no contexto da sustentabilidade 
e do prestígio do SNS. 
A primeira está relacionada com o pa-
gamento, pelas farmacêuticas, de exa-
mes complementares de diagnóstico 
que servem para seleccionar doentes 
para um determinado tipo de tratamen-
to dirigido a alvos moleculares específi-
cos, e que são, grande parte das vezes, a 
única alternativa terapêutica para esses 

Quando uma lei requer múltiplos 
esclarecimentos e interpreta-
ções, indica que se trata de uma 

má lei. E quando uma lei é má, deve ser 
rapidamente revista, para não colocar 
em causa os projetos e a vida dos cida-
dãos por ela abrangidos. 
O Ministério da Saúde promulgou há 
dias um decreto-lei em que, a propósi-
to dos princípios gerais da publicidade 
a medicamentos e dispositivos médicos 
e do princípio da transparência, inse-
re um artigo (9.º) em que proíbe os es-
tabelecimentos e serviços do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) de receberem 
directa ou indirectamente benefício pe-



declaração final do fórum médico
[10 MAR 2017]

cias legais, apresentem um programa de 
negociações, dotado de um curto calen-
dário negocial e onde todos os proble-
mas que afectam a medicina e os médi-
cos sejam objecto de análise e resolução.
4 – Tal programa global de negociações 
deve contemplar aspectos fundamentais 
vertidos nos cadernos negociais dos sin-
dicatos médicos já reiteradamente en-
tregues ao Ministério.
5 – A questão da reposição do valor re-
muneratório do trabalho suplementar a 
que os médicos são obrigados, não sendo 
matéria isolada é de imperiosa resolu-
ção a muito curto prazo.
6 – Caso as negociações não se traduzam 
a curto prazo em resultados inequivoca-
mente positivos, as organizações sin-
dicais médicas estão preparadas para 
desencadearem os adequados mecanis-
mos legais de convocação de uma greve 
nacional dos médicos.
7 – O Fórum Médico decide ainda cons-
tituir-se em estrutura informal dotada 
de um regular funcionamento e como 
um espaço privilegiado de diálogo, arti-
culação e convergência entre as várias 
organizações médicas.
 
APROVADO por unanimidade e aclamação
Lisboa, 10 de Março de 2017

realizou-se a 10 de Março, 
em lisboa, a reunião 
do Fórum Médico, na 
qual marcou presença o 
presidente do Conselho 
regional do norte da 
ordem dos Médicos, 
antónio araújo.
a declaração final, 
aprovada por unanimidade 
e aclamação, fica aqui 
reproduzida.

mantém-se em níveis de deterioração 
elevados. A capacidade formativa está 
amputada devido à escassez de capital 
humano e requisitos no SNS. A inter-
ferência incompreensível na formação 
médica e na investigação clínica no 
sector público é mais um contributo ne-
gativo para a qualidade da formação. A 
política deliberada de tentar espartilhar 
a autonomia técnico-científica e os actos 
médicos, em nome da sustentabilidade, 
não defende nem respeita os doentes 
nem os profissionais de saúde.
A violação sistemática da legislação 
laboral por parte dos profissionais da 
gestão e das administrações nomeadas, 
a legislação inadequada que impede o 
funcionamento e flexibilidade necessá-
ria para responder aos desafios do pre-
sente e do futuro, contribuem também 
para agravar a indignação que cresce no 
seio dos médicos que, apesar de todas 
as adversidades, têm mantido o SNS a 
funcionar, com milhares de horas de 
trabalho que ultrapassam largamente 
os limites da própria legislação.
Os exemplos são muitos, não foram re-
solvidos, e irão ser em breve divulgados 
num diagnóstico da situação, que será 
entregue ao Ministro da Saúde e ao Pre-
sidente da República Portuguesa.
Se as promessas ministeriais se trans-
formassem em atos concretos e em me-
didas de solução dos problemas existen-
tes, hoje não estaríamos aqui reunidos. 
Chegamos a uma situação que já não 
permite qualquer atitude expectante.
 
Face ao exposto, as organizações mé-
dicas hoje reunidas no Fórum Médico 
entendem:
1 – Defender um SNS de qualidade que 
respeite os preceitos Constitucionais, 
com o orçamento público adequado.
2 – Congratular-se com a união e con-
vergência de todas as organizações mé-
dicas e de todos os médicos na defesa 
dos doentes e da qualidade da medicina.
3 – Estimular as organizações médicas 
para que, no âmbito das suas competên-

As estruturas sindicais que re-
presentam os médicos, FNAM e 
SIM, e a Ordem dos Médicos con-

vocaram uma reunião formal na sequência 
do que designam como a criação por decre-
to de médicos de primeira e segunda cate-
goria, a propósito do DL 25/2017 relativo 
à Lei de Execução Orçamental que consi-
deram que “ofende gravemente o princípio 
da igualdade”. A reunião formal, alargada 
a todas as associações médicas, recriando 
o Fórum Médico, teve lugar no dia 10 de 
março na sede da Ordem dos Médicos e 
dela resultou o comunicado que passamos 
a reproduzir:
 
Os médicos e os doentes portugueses 
estão indignados com a situação que se 
vive actualmente na Saúde.
A pressão excessiva e a interferência, 
por parte da tutela, nas boas práticas 
médicas e, consequentemente, na quali-
dade da medicina, ultrapassou o limite 
do aceitável.
O acesso aos cuidados de saúde continua 
a agravar-se, existindo uma gritante in-
justiça e desigualdade entre os grandes 
centros urbanos e as regiões mais peri-
féricas, mais carenciadas e mais desfa-
vorecidas.
As condições de trabalho continuam a 
agravar-se. O contexto laboral e salarial 
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A gripe e As urgênciAs

 Sic – RepoRtagem 
eSpecial [2017.01.11]
«Nestas semanas 
os hospitais foram 

notícia, por causa das urgências, 
sistematicamente cheias, em 
alguns casos a atingir o ponto de 
ruptura». 
– “Para pedir aos doentes para 
recorrerem aos cuidados de saúde 
primários, por exemplo após o 
horário normal de funcionamento 
dos Centros de Saúde, era preciso 
que os Centros de Saúde estivessem 
abertos e era preciso investir 
nessa área, era preciso ter  mais 
médicos de família, era preciso 
pagar as horas extraordinárias 
às pessoas que as fizessem, era 
preciso que os médicos de família 
tivessem acesso a alguns exames 
relativamente simples, como 
um ECG ou umas análises, para 
poderem resolver uma grande 
parte dessas situações clínicas 
agudas não urgentes”. [Miguel 
Guimarães]
https://vimeo.com/198969003

Demissões no centro 
HospitAlAr De VilA 
noVA De gAiA

 Sic [2017.01.31]
«Oito chefes de 
urgência do Centro 
Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia colocaram o lugar 
à disposição. Eles protestam 
contra o inquérito disciplinar a 
um colega por alegada demora no 
atendimento a um doente». 
– “O próprio sistema, ou seja, 
o próprio Ministério da Saúde 
através das suas direcções, seja 
a nível dos hospitais ou até dos 
cuidados de saúde primários, está 
a tentar arranjar bodes expiatórios 
para aquilo que são as falências, ou 

se quiser as deficiências, do próprio 
sistema”. [Miguel Guimarães]
https://vimeo.com/201880988

protesto no ipo Do 
porto

 Sic [2017.01.31]
«Mais de 70 médicos 
do IPO do Porto 
protestam contra o 

não cumprimento dos tempos 
de descanso. Os anestesistas, por 
exemplo, ameaçam paralisar as 
cirurgias já a partir de amanhã».
– “E por isso é que a OM está 
também preocupada. Porque 
faz parte da função de auto-
regulação da OM a questão das 
boas práticas médicas. E as boas 
práticas médicas têm também a 
ver com segurança clínica. Que 
não estando a ser cumprida a lei, 
obviamente estarão em causa”. 
[Miguel Guimarães]
https://vimeo.com/201883036

tomADA De posse Do 
noVo presiDente DA 
srnom 

  JUSt NewS 
[2017.02.13]
«Os novos corpos 
sociais da Secção 

Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) tomam posse 
hoje à noite, numa cerimónia que 
será presidida pelo bastonário 
da Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, e que, de acordo com a 
SRNOM, conta com a presença do 
secretário de Estado adjunto e da 
Saúde, Fernando Araújo.
No evento irá tomar posse 
como presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, António Araújo, eleito no 
escrutínio realizado a 19 de janeiro 
de 2017».

  JoRNaliSmo 
poRto Net [2017.02.15]
«António Araújo tomou 
posse como presidente 

do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos esta segunda-
feira, no Porto. Vários dirigentes do 
setor salientaram as preocupações 
da formação de médicos. (…) Foi no 
Salão Nobre do Centro de Cultura 
e Congressos da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
que António Araújo tomou posse, 
esta segunda-feira. O mandato que 
vai durar até 2019, foi conseguido 
através da maior participação 
eleitoral de sempre, com 33% de 
médicos votantes. A lista de Araújo 
foi eleita com 79% dos votos. (…) No 
fim da cerimónia, António Araújo, 
em conversa com o JPN, falou 
sobre a tomada de posse. O novo 
presidente do Conselho Regional 
do Norte revelou que não podia 
estar mais feliz com a nomeação».
https://jpn.up.pt/2017/02/15/medicina-formacao-
medicos-continua-preocupar-dirigentes/

FAltA De 
quimioterApiAs 
básicAs nos HospitAis

 poRto caNal 
[2017.02.16]
«Liga Portuguesa 
Contra o Cancro 

pede a intervenção urgente do 
Governo, porque há medicamentos 
básicos essenciais à maioria dos 
doentes oncológicos, que estão 
a desaparecer dos hospitais. Por 
serem pouco rentáveis a indústria 
farmacêutica está a produzi-los em 
menor escala. Para compensar a 
escassez, os médicos acabam por 
prescrever terapias menos eficazes 
e mais caras».

– “É  uma falha que tem vindo a ser 
de alguma forma colmatada pelo 
empenho que os farmacêuticos 
hospitalares têm tido, na 
colaboração que têm mantido 
com diversas instituições do 
SNS, permitindo muitas vezes 
emprestar os medicamentos aos 
hospitais que sentem falta deles. 
Vai implicar, com certeza, alguma 
modificação dos tratamentos, com 
algum impacto no resultado dos 
mesmos”. [António Araújo] 
https://vimeo.com/204398951

prolongAmento DA 
iDADe De DispensA 
De trAbAlHo nAs 
urgênciAs

 tVi 24 [2017.02.22]
«A Ordem dos 
Médicos contesta a 
possibilidade de o 

Governo prolongar em 10 meses 
a idade de dispensa de trabalho 
nas urgências. A medida estará a 
ser ponderada pelo Ministério da 
Saúde e é considerada pela Ordem 
lamentável». 
– “O Ministério da Saúde 
ultimamente tem surpreendido 
a OM pela negativa. Agora tem 
esta intenção legislativa de, 
eventualmente, vir a aumentar 
a idade em que se pode ainda 
realizar trabalho no serviço de 
urgência, o que é, mais uma vez, 
um atentado à dignidade da classe 
médica. O senhor ministro tem 
de entender que para resolver os 
problemas de uma forma séria 
e duradoura, estes têm que ser 
enfrentados correctamente, e 
os serviços têm que ser dotados 
com o pessoal médico de que têm 
necessidade, e não sobrecarregar 
sempre os mesmos profissionais de 
saúde”. [António Araújo]
https://vimeo.com/205186133

preseNça da srNoM Na CoMUNiCação soCiaL
destaqUes de oUtras intervenções soBre temas da actUalidade
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outros países europeus, eUa, china, singapura 

e médio oriente, em instalações da área da 

saúde.

no reino Unido a implementação desta tec-

nologia, associado a um conjunto de boas 

práticas de controlo de infecção, demonstrou 

uma importante redução do risco de aquisição 

de infecção por microorganismos patogénicos 

multirresistentes entre doentes que ocupam 

os mesmos espaços onde estiveram outros 

doentes contaminados, comparativamente à 

higienização manual, mesmo que reforçada.

Há aproximadamente uma década, o reino 

Unido era um dos países europeus com mais 

elevados índices de infecção hospitalar, de 

forma similar à actual situação portuguesa. a 

redução da infecção por estirpes como o es-

tafilococos resistente à meticilina (mrsa, na 

sigla inglesa), é frequentemente referida como 

exemplo do sucesso de várias estratégias con-

certadas e implementadas ao longo do tempo 

neste país, que incluíram também a introdução 

destas tecnologias de biodescontaminação au-

tomatizada.

é um processo completamente automatizado. 

o espaço, depois de desocupado e isolado, é 

controlado pela equipa técnica por meio de indi-

cadores químicos e/ou biológicos, assegurando 

a erradicação de microrganismos em cada ciclo 

de biodescontaminação em 100% dos casos. 

sendo uma tecnologia compatível com qual-

quer equipamento eléctrico ou electrónico, 

mesmo que em funcionamento, a preparação 

do espaço é muito rápida, e com um sistema de 

vaporizadores e conversores catalíticos, con-

seguimos garantir os ciclos de biodescontami-

nação de redução log-6 (esterilização), com a 

duração operacional de aproximadamente 1h30 

para espaços de 60 m3.

é este o tipo de medidas necessárias para que a 

problemática das infecções adquiridas em meio 

hospitalar em portugal possa mudar definitiva-

mente e tornar-se um assunto menos prejudi-

cial, levando, em última instância, a resultados 

que contribuam para a melhoria dos indicadores 

de saúde em portugal.

Fundamentalmente, a incorporação tecnoló-

gica deve ter como finalidade atingir melhores 

cuidados de saúde, cuidados mais resolutivos e 

mais responsáveis para toda a população, em 

particular para os doentes.

Finalmente, as ciências e as inovações tec-

nológicas devem ser conduzidas de modo a 

priorizar a solução dos graves problemas es-

truturais e globais da humanidade, num com-

promisso efectivo de contribuir de forma signi-

ficativa para uma sociedade mais digna, justa, 

solidária e sustentável. apostemos na inovação 

e nas novas tecnologias. n

infecções 
Hospitalares 
em portugal
Um contributo 
das novas 
tecnologias 
para a sua 
erradicação

isabel Cachapuz guerra
especialista em patologia clínica 
secretÁria da mesa da assemBleia regional da srnom

no sentido do controlo e prevenção das infec-

ções hospitalares, o ministério da saúde cria 

em 2013 um programa prioritário (programa de 

prevenção e controlo da infecção e resistência 

aos antimicrobianos – ppcira) da dgs com 

orientações específicas para a criação de es-

truturas regionais e, em cada hospital, grupos 

de coordenação local para controlar e diminuir 

o problema.

simultaneamente é lançado o desafio gul-

benkian “stop infecção Hospitalar!”, um pro-

jecto de apoio financeiro a 12 hospitais portu-

gueses para diminuir em 50% as infecções 

hospitalares em três anos. 

recentemente, foi anunciado pelo ministério 

da saúde um conjunto de medidas a adoptar 

já este ano de 2017 que incluem incentivos fi-

nanceiros aos hospitais do sns que consigam 

reduzir as infecções.

complementarmente às medidas de incen-

tivos financeiros, a dgs aponta a adopção de 

medidas mais interventivas como a notificação 

obrigatória dos agentes patogénicos identi-

ficados num sistema nacional de vigilância 

epidemiológica, sem prejuízo da vigilância no 

quadro do ppcira, a inclusão de taxas de in-

fecção em cada unidade hospitalar no sítio 

electrónico da dgs e 

portal do sns e, 

ainda, a educação 

de doentes, visi-

tantes e pessoal 

sobre os riscos de 

transmissão cruzada 

de infecções.

verifica-se uma efectiva preocupação e esforço 

de controlo da infecção quer no público, quer no 

privado, e em especial por parte de entidades 

certificadas ou em vias de certificação, tal como 

existe também em unidades com gestão de 

modelo mais particular, como as ppp (parcerias 

público-privadas). 

Faltará ainda maior adesão por parte dos ór-

gãos decisores quer do público quer do privado, 

relativamente à perspectiva da mais-valia da in-

trodução de novas tecnologias, numa base re-

gular, versus o efectivo elevadíssimo custo da 

infecção e resistência aos antibióticos.

Um bom exemplo da implementação de novas 

tecnologias é a utilização da tecnologia de bio-

descontaminação, que constitui na vaporização 

com peróxido de hidrogénio, com um compor-

tamento semelhante a um gás que garante a 

exposição a todas as superfícies do espaço, 

atingindo uma concentração capaz de garantir 

a esterilização (redução log-6 da carga micro-

biana) de toda a área.                                                                 

estes robots vaporizadores são usados em 

praticamente todas as unidades do nHs (ser-

viço nacional de saúde inglês), assim como em 

Segundo os últimos dados publi-

cados pelo european centre for 

disease prevention and control 

(ecdc), portugal detém 10,6% de preva-

lência de infecções adquiridas em meio hospi-

talar, o dobro da média europeia. esta situação 

é responsável por gasto anual significativo.

se considerarmos o consumo de antibióticos 

em internamento hospitalar,  verifica-se que 

é muito mais elevado se comparado com o 

resto da europa, o que aumenta a pressão de 

selecção de microorganismos resistentes, ten-

dência que importa prevenir, promovendo o uso 

racional desses fármacos.

recentemente têm sido divulgados, tanto pelos 

media como pelas autoridades de saúde, vários 

casos de surtos de infecção provocada por mi-

croorganismos resistentes a várias classes de 

antibióticos (multirresistentes) em hospitais 

portugueses, o que só se previne por uma as-

sociação de várias intervenções, dado que o 

problema é multifactorial. 

o problema da infecção com microorganismos 

multirresistentes não deveria ser só associado 

às Unidades Hospitalares, às comunidades 

de cuidados continuados integrados, lares 

de idosos, entre outras instituições. a mobili-

dade dos utentes entre unidades de cuidados 

de saúde em geral promove e acelera esta 

situação.
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Fernando reis lima
cHeFe de serviço 
de cirUrgia 
aposentado do 
Hospital de s. João

representante do 
capítUlo da História 
da cirUrgia para o 
norte da sociedade 
portUgUesa de 
cirUrgia

Nos meus tempos académicos divertía-

mo-nos empregando termos médicos 

muito específicos, como por exemplo 

pedindo um zigoto (ovo) estrelado, quer em 

casa quer nas locandas académicas onde mui-

tas vezes almoçávamos, escandalizando quem 

nos ouvia e que na maioria das vezes não nos 

percebia.

inúmeras situações caricatas surgiam, quando 

como estudantes de medicina interrogávamos 

os doentes que se espantavam com a lingua-

gem usada, de que não atingiam o significado.

Um caso passado na minha vida académica é 

exemplar e paradigmático destas situações.

no quarto ano de medicina, contactávamos 

pela primeira vez com os doentes das enfer-

marias do Hospital de santo antónio, onde tí-

nhamos as aulas práticas.

constituía parte activa dessas aulas o inter-

rogatório dos doentes, para que através da 

colheita das suas queixas ou sintomas fosse 

possível chegar ao diagnóstico de certeza ou de 

presunção da doença, neste caso a confirmar 

com análises e outros exames, se necessário.

numa dessas sessões, assisti a um interroga-

tório inesquecível, dado que nos foi possível 

estar presente perante uma situação impar e 

singular. Um dos futuros médicos foi designa-

do para tentar saber que doença apresentava 

um paciente que tinha entrado pelo serviço de 

urgência.

abordou-o, como é clássico, perguntando-lhe 

o nome, idade, residência, etc., e rapidamente 

avançou para a inquirição de sintomas que per-

mitissem construir uma presunção de diagnós-

tico da doença que o afligia.

de acordo com o que nos foi ensinado, o inter-

rogatório é orientado por estudo dos aparelhos 

(digestivo, respiratório, etc.) e sistemas (ner-

voso, locomotor, etc.). mas este colega, aliás 

um brilhante e conceituado clínico, cingiu-se à 

terminologia médica clássica.

após a conversa preliminar, perguntou: “ó 

senhor João, o senhor tem eructações?” o 

doente logo respondeu que não. “e disfagia? 

queimor gástrico? Hematemeses e melenas? 

tenesmo? Flato? dejecções líquidas? dores 

com ritmo antes ou depois das refeições?”. o 

paciente espantado com as palavras que não 

entendia respondia sempre que não tinha nada 

disso, mostrando uma cara espantada e quiçá 

desconfiando da sanidade mental do inquiridor 

em face das perguntas a que estava sujeito!

virando-se para a assistência, o referido cole-

ga afirmou: “este doente não tem doenças do 

aparelho digestivo.”

ora, o senhor João tinha-a mesmo, só que para 

o demonstrar era necessário “traduzir” em lin-

guagem vulgar os termos empregues.

Um outro colega que assistia à sessão, o nuno 

portela(1), homem espirituoso, inteligente e 

brincalhão, virou-se para o professor e disse: 

“dá-me licença que interrogue o senhor João?” 

“com certeza. Faça favor”, recebeu como res-

posta, tanto mais que estava no espírito da ma-

neira de dar a aula, esta maneira de proceder.

o nuno portela, virou-se para o doente:

— Então, Senhor João, como é que tem pas-

sado?

— Muito mal, Senhor Doutor, dói-me muito a 

barriga.

— Olhe, e o Senhor costuma arrotar? (eructar)

— Costumo sim, Senhor Doutor, e com muito 

mau cheiro.

— E já deitou sangue como sarrabulho pela 

boca e borras de café pela via de baixo? (he-

matemeses e melenas)

— Já sim, Senhor Doutor. Foi por ter deitado 

sangue pela boca e borras por baixo, que vim 

para o hospital.

— Olhe, e tem ventos e deita-os para fora? 

(flato)

— Ó Senhor Doutor!… É uma aflição permanen-

te, uns saem peidos e outros sobem por mim 

acima e saem pela boca…

— E tem queimação no estômago? (queimor 

ou azia)

termos 
Médicos

todas as ciências adoptam e 
têm uma terminologia específica 
para designar o objecto do seu 
interesse, as atitudes, as reacções 
ou os sintomas. na Ciência 
Médica, tal adquire por vezes, 
no meu entender, um aspecto 
muito especial, ininteligível para o 
comum dos mortais.
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— Ai, Senhor Doutor, parece fogo!

— E prisão de ventre com dores no rabo, com 

vontade de fazer? (tenesmo)

 — Muitas vezes.

— E também tem caganeira? (diarreia ou de-

jecções líquidas)

— É o que mais me aflige!

— E tem dores antes e depois de comer, que 

vão e vêem? (dores com ritmo)

— Há muito tempo, Senhor Doutor.

com ar triunfante, o nuno vira-se para o co-

lega e para o professor e disse: “parece que o 

senhor João tem problemas digestivos, possi-

velmente uma úlcera que sangrou, com com-

ponente intestinal que pode estar relacionado 

com a doença ou medicação instituída.” e na 

verdade, o senhor João tinha uma úlcera, que 

tinha sangrado, lhe provocava dores e o ia ma-

tando se não tivesse sido internado! tivemos 

nessa aula uma dupla lição.

a utilização de termos eruditos tem que ser 

restrita e utilizável em função da cultura e ins-

trução do paciente, sendo necessário adaptar a 

linguagem ao nível de quem nos entenda.

mas o nuno portela continuou a evidenciar-

-se noutras circunstâncias, demonstrando uma 

capacidade de adaptação difícil de encontrar na 

maioria das pessoas. a sua versatilidade e pos-

tura em qualquer situação eram formidáveis. 

com uma educação primorosa e maneira de 

estar na vida distinta, evidenciava-se social-

mente em todas as ocasiões, adaptando-se ao 

nível das pessoas de qualquer escalão social. 

Julgo que não ofendo a sua memória lembran-

do o incidente que teve, e a que assisti, junto do 

portão da Faculdade de ciências que dá para o 

Jardim da cordoaria e dava para o extinto mer-

cado do anjo. contemos a história:

era poiso habitual dos estudantes o estaciona-

mento no largo passeio existente no referido 

sítio, no intervalo de uma para a outra aula, para, 

conversando ou trocando impressões, mais 

agradavelmente deixarem passar o tempo de 

espera. em frente, estacionavam, ou passavam, 

à época, atarefadas varinas, com pescado nas 

canastras, para o vender na rua, ou que tran-

sitavam para se dirigirem para outros sítios da 

cidade. nesse dia, de sol radioso e após uma 

aula teórica na Faculdade de ciências, onde tí-

nhamos no 1.º ano algumas aulas(2), estava um 

grande grupo de estudantes, em que me incluía 

e de que também fazia parte o meu estimado 

amigo e colega nuno portela.

como sempre nessas circunstâncias, conver-

sávamos, contávamos piadas e admirávamos 

os, ou as, passantes.

o nuno, com o seu olhar vivaz e perscrutador, 

divisou uma jovem varina que com a sua be-

leza, movimentação e elegância, chamava a 

atenção.

dirigiu-lhe um cumprimento elegante, educado 

e banal, respondendo a dita com um chorrilho 

de palavrões comuns às peixeiras (malcriadas).

a resposta veio rápida. o nuno, pondo as mãos 

na cinta e imitando a voz da peixeira disse-lhe:

“ó filha, és muito malcriada! vou fazer queixa 

à tua mãe!”

a troca de piropos começou imediatamente 

com resposta de lá para cá e de cá para lá, até 

que a varina terminou com a “guerra” dizendo:

“safa que o estudante sabe mais palavras feias 

do que eu. vê-se logo que é um doutor!”

e assim terminou a cena de mãos na cinta do 

académico e da peixeira, que se afastaram, 

cada um para o seu lado, rindo-se a varina da 

“peixeirada”, que terminou para nossa “vergo-

nha” com a vitória do nosso colega!

muitas vezes falámos desta cena e de mui-

tas outras em que o nuno portela brilhava e 

ganhava, graças à sua eloquência popular ou 

“erudita”!

mas a tecnologia e terminologia médicas 

continuam a afligir ou a encantar a maioria 

dos doentes, que presumem ser essencial e 

mandatório efectuar um grande número de 

exames, para “descobrir a doença “, ignorando 

que o exame clínico clássico é, e continua a ser, 

básico e fundamental.

recordo, com um sorriso, as inúmeras vezes 

em que sou abordado pelos doentes, para fa-

zer este ou aquele exame, nomeadamente os 

“tacs” – a que um doente há tempos designou 

por “traque”, dizendo eu que se me trouxesse 

um, olhando para ele logo lhe diria que doença 

tinha, sem perder tempo com outros exames!

santa inocência, que se justifica e desculpa com 

a ânsia e receio da doença e da morte… n

(1) Dr. Nuno Andersen Portela, que 
foi médico no Serviço de Cirurgia 1 do 
Hospital de S. João e mais tarde se 
dedicou à Radiologia.

(2) Tínhamos aulas de Física, Química, 
Botânica e Zoologia Médicas. A Anatomia 
Descritiva era dada na Faculdade 
de Medicina, actualmente sede das 
Biomédicas.

centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

Eventos à medida
no centro da cidade do Porto encontra um 
espaço privilegiado para organizar o seu 
evento. a Ordem dos médicos – secção 
regional do norte tem à sua disposição um 
moderno centro de cultura e congressos, 
composto por espaços multifuncionais, 
equipamentos de última geração e serviços 
premium diversificados, que garantem total 
cobertura das suas necessidades. 
rodeado por uma atmosfera bucólica e 
singular, o centro de cultura e congressos 
garante uma rara tranquilidade e privacidade a 
quem o visita. situada junto ao Jardim d’arca de 
Água, a infraestrutura reúne ótimas condições 
para acolher os mais variados tipos de eventos: 
congressos, conferências, exposições, ações 
de formação, jantares ou espetáculos. Para as 
diferentes valências dispõe de um auditório 
com capacidade para 300 lugares, de um vasto 
conjunto de pequenos auditórios e salas de 
reunião, de uma galeria polivalente, de um bar 
e área lounge e de um complexo residencial. 
no exterior, além dos belíssimos espaços 
verdes, piscina e dois campos de ténis, dispõe 
de parque de estacionamento, zonas de lazer e 
um bar/restaurante no edifício sede. 
mais do que um espaço físico de excelência, o 
centro de cultura e congressos distingue-se 
como um equipamento multifacetado e apto a 
acolher o seu evento.  
Venha conhecê-lo. 

Centro de Cultura e Congressos
rua delfim maia, 405 · 4200-256 POrtO
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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Barcelos
NOTÍCIAS

Grandes deficiências estruturais 
dificultam trabalho dos 
profissionais de saúde

Visita ao HosPitaL

A visita ao Hospital de Barce-
los foi o cumprir de uma pro-
messa de campanha de Miguel 

Guimarães e de António Araújo, e esta 
foi a primeira unidade hospitalar que os 
dirigentes visitaram. “Temos excelen-
tes profissionais neste hospital, temos 
pessoas que trabalham em condições 
que não são as melhores (...), mas estes 
profissionais têm uma motivação extra 
para trabalhar cá”, começou por expli-
car o bastonário da OM durante um ba-
lanço que fez no final da visita. 
Apesar de ter excelentes indicadores 
no que toca ao número de consultas e 
cirurgias, o hospital de Santa Maria 
Maior tem “muitas deficiências”. Mi-
guel Guimarães garantiu que a popu-
lação de cerca 150 mil habitantes “pre-
cisa claramente de um novo hospital, e 
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Texto Maria Martins › Fotografia Medesign

No dia 13 de Março, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, e o presidente do CRNOM, António Araújo, fizeram 
uma visita ao Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos. 
Acompanhados pelo seu director clínico, Rui Guimarães, os 
dirigentes procuraram perceber as maiores carências e dificuldades 
deste hospital. No final da visita, e após ouvirem a opinião da 
maioria dos clínicos, os dirigentes garantiram que Barcelos precisa 
mesmo é de um novo hospital.



merece um novo hospital”, ressalvando 
que faltam também “médicos em algu-
mas especialidades”, nomeadamente 
radiologistas.
António Araújo, presidente do CRNOM, 
em sintonia com o bastonário da OM, sa-
lientou a “falta de material” e as “graves 
deficiências estruturais” desta unidade 
de saúde. O dirigente lamentou ainda 
o “défice de profissionais que alguns 
serviços têm, e que é comum a muitos 
dos hospitais”. Embora reconheça que 
Barcelos precisa “de forma urgente” de 
um novo hospital, António Araújo con-
fessou-se satisfeito com o companhei-
rismo e espírito de entreajuda que sen-
tiu entre os colegas, bem reflectido “na 
vontade de trabalhar e de ultrapassar as 
dificuldades do dia-a-dia”. “Percebemos 
a cumplicidade que há entre a direcção 

clínica e os colegas no terreno. O Dr. Rui 
Guimarães é para nós um exemplo do 
que deve ser um director clínico e do pa-
pel que um director clínico deve ter na 
motivação dos médicos da sua unidade 
de saúde”, sublinhou. 
Embora novas instalações hospitalares 
sejam urgentes na cidade de Barcelos, 
Rui Guimarães, director clínico do hos-
pital de Santa Maria Maior, salientou al-
gumas mudanças que podem colmatar 
as dificuldades sentidas pelos médicos, 
nomeadamente mais gabinetes, mais 
equipamentos e mais especialistas: “É 
preciso adequar o esforço dos médicos 
às instalações que temos. Os nossos ga-
binetes praticamente atingiram já o li-
mite da sua ocupação. Por outro lado, vi-
vemos aqui um ciclo difícil de quebrar, 
não havendo mais condições é também 

difícil atrair novos profissionais”, con-
cluiu o director clínico. 
Segundo Rui Guimarães, o equipa-
mento de TAC que chegará em breve 
ao Hospital de Barcelos, anunciado no 
início do ano pela tutela, será uma im-
portante mais-valia para as condições 
de atendimento do hospital e permitirá 
a contratação de um radiologista, uma 
medida que claramente irá minorar os 
custos do hospital com a contratação de 
serviços ao exterior e melhorar a presta-
ção de cuidados de saúde à população. n

falTa de especialisTas
“Vivemos aqui um ciclo difícil de 
quebrar: não havendo mais condições, 
é também difícil atrair novos 
profissionais”
Rui Guimarães, Director Clínico
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O hospital distrital de Bragança recebeu também a visita do 
bastonário e do presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, bem como de alguns outros dirigentes da 
SRNOM. A visita ocorreu igualmente a 13 de Março, dia da tomada 
de posse dos corpos gerentes da sub-região para o triénio 2017-19, 
e permitiu perceber a enorme falta de recursos humanos no hospital, 
principalmente de médicos mais jovens. O envelhecimento crescente 
da população de Bragança, inclusive dos seus médicos, preocupa a 
Ordem dos Médicos e pode trazer graves consequências ao distrito.

Bragança

38 notícias

falTa de jovens médicos pode 
condicionar cuidados de saúde 
denTro de poucos anos

visita à sub-regiãO

Domingos Fernandes, director 
clínico do Hospital Distrital de 
Bragança, reuniu com os diri-

gentes da Ordem dos Médicos, incluindo 
o presidente do Conselho Sub-Regional 
de Bragança, António Andrade, e apre-
sentou as dificuldades da região. “A re-
alidade de Bragança é uma realidade 
em que a dispersão geográfica predo-
mina, o envelhecimento da população 
existe e o índice de envelhecimento é o 
dobro da média da região Norte”, come-
çou por destacar Domingos Fernandes. 
Além do envelhecimento da população 
e dos seus médicos, as dificuldades de 
Bragança passam pela necessidade de 
“prestar bons cuidados de saúde numa 
área muito extensa”, realçou. 
Seguindo o exposto pelo director clíni-
co, o presidente do Conselho Sub-Regio-

Texto Maria Martins › Fotografia Medesign
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durante o seu mandato, uma divisão da 
formação específica entre hospitais cen-
trais – os mais escolhidos pelos jovens 
médicos – e os hospitais mais carencia-
dos, para que aqueles possam “conhecer 
novas realidades” e assim aumentar o 
número de jovens profissionais nos hos-
pitais do interior do país.
No hospital, após algumas pequenas 
reuniões com os médicos, Miguel Gui-
marães e António Araújo perceberam 
que alguns não usufruem dos descansos 
compensatórios obrigatórios por lei. O 
bastonário da OM disse ir enviar “uma 
notificação ao hospital”: “Nós vamos re-
solver isto”, garantiu Miguel Guimarães.
Na visita a Bragança, os dirigentes da 
OM foram conhecer também a realida-
de do centro de saúde mais próximo do 
Hospital, o Centro de Saúde de Bragan-

ça I, na Sé, para perceberem as 
condicionantes dos Cuidados 
de Saúde Primários no terreno. 
Maria Prada, directora do Cen-
tro de Saúde, frisou novamente 
o problema já sentido no Hos-
pital Distrital: a idade avança-
da dos profissionais de saúde. 
A médica informou que a ida-
de média dos médicos daquela 
unidade de saúde, era de 62 
anos, sendo que o médico mais 
novo tem já 54 anos. 
Marcelino Silva, presidente 
da Mesa da Assembleia Sub-
-Regional de Bragança, acom-
panhou a visita ao Centro de 
Saúde da Sé e alertou: “Se nos 
reformássemos todos com o 
tempo completo, Bragança fica-
va sem 60% dos médicos de um 
momento para o outro”. Nas 
palavras de Maria Prada, “a 
sorte da casa é que as pessoas 
trabalham por gosto e não por 
imposição”. 
Miguel Guimarães sublinhou 
ser necessário “tomar medidas 
preventivas sérias” para fixar 
médicos jovens em Bragança, 
ou dentro de poucos anos, a 
cobertura de médicos de famí-
lia, que nesta região é quase de 
100%, “vai sofrer uma diminui-
ção drástica devido à necessida-
de dos médicos se reformarem”.
De acordo com o balanço da 

visita feito por António Araújo, recém-
-eleito presidente do CRNOM, à revista 
Nortemédico, ficaram bem patentes as 
dificuldades da sub-região, principal-
mente no que toca a “meios humanos”. 
“Bragança, como distrito, tem particu-
laridades, nomeadamente a idade da 
população e a dispersão da mesma pelo 
território, e isso condiciona uma série de 
adaptações das unidades que compõem 
a ULS do Nordeste”, referiu o dirigente, 
salientando os custos acrescidos e a ne-
cessidade de chegar a todos os utentes. 
O dirigente concordou ainda que “se não 
forem tomadas medidas preventivas, 
nomeadamente na fixação de médicos 
mais jovens”, dentro de poucos anos ha-
verá um “problema muito sério na pres-
tação de cuidados de saúde primários à 
população”. n

Mirandela

Bragança

Vinhais

Vimioso

Miranda do Douro

Alfândega 
da Fé

Mogadouro

Torre de 
Moncorvo

Freixo de Espada 
à Cinta

Ansiães

Vila Flor

Mac. de Cavaleiros

204 médicos especialistas 
114 médicos internos
624 enfermeiros

131 mil habitantes
iDADE ≥ 65 ANOS: 38 mil (29%)
DENSiDADE: 19,9 hab./km2

ÍNDiCE DE EVElHECiMENTO: 271,4

HipERTENSãO: 26,9%
AlT. METAB. lÍpiDOS: 19,1%
DiABETES: 9,1%

[ACSS, Fev 2017]

[PeLS ULS-Nordeste, ARS Norte, 2015]

[PeLS ULS-Nordeste, ARS Norte, 2015]

Uls nordeste

nal, António Andrade, especialista em 
Ortopedia, falou da sua experiência e 
mostrou a sua preocupação em relação à 
média da idade dos pacientes do Serviço 
de Ortopedia – 83 anos. 
O envelhecimento da população médi-
ca foi apontado por Domingos Fernan-
des como um dos principais problemas 
de Bragança: “Há um envelhecimento 
muito grande da população médica. Por 
exemplo, nos Cuidados de Saúde Primá-
rios, a média da idade dos médicos está 
acima dos 55 ou mesmo dos 60 anos, o 
que constitui um problema muito gran-
de se pensarmos no curto prazo”, reite-
rou.
Para tentar minorar os efeitos do enve-
lhecimento médico, o novo bastonário 
da Ordem dos Médicos, Miguel Guima-
rães, disse ir defender perante a tutela, 



assembleia 
regional 
ordinária

No dia 28 de Março realizou-se 
uma assembleia regional ordinária 
da SRNOM. Conduzida pelo 
presidente da Mesa da Assembleia 
Regional, Pedro Teixeira Bastos, 
a ordem de trabalhos consistiu na 
aprovação da Acta da assembleia 
regional ordinária de 14 de Março 
de 2016, e na discussão e votação 
do Relatório e Contas de 2016, 
do Relatório de Actividades de 
2016 e do Plano de Actividades e 
Orçamento para 2017. 

relaTório e conTas (2016), relaTório de acTividades 
(2016) e plano de acTividades e orçamenTo (para 2017) 
aprovados por unanimidade

n Relatório e Contas (2016)
n Relatório de Atividades (2016)
n plano de Atividades e Orçamento (2017)

Estes documentos estão disponíveis para 
consulta em www.nortemédico.pt.
pode aceder directamente através do 
código QR.

P edro Teixeira Bastos começou a 
sessão com a leitura da Acta da 
assembleia regional ordinária de 

14 de Março de 2016, colocando-a depois 
à votação, a qual foi aprovada por unani-
midade pelos médicos presentes.
O segundo ponto da ordem de trabalhos 
– “discussão e votação do Relatório e 
Contas da gerência do CRNOM relativos 
ao ano de 2016” – foi introduzido pelo 
novo presidente do CRNOM, Prof. Antó-
nio Araújo, vice-presidente do CRNOM 
no ano de 2016. O dirigente começou por 
realçar a enorme responsabilidade que 
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terá no próximo triénio face “ao trabalho 
excepcional” patenteado no Relatório e 
Contas de 2016 levado à Assembleia. 
Relativamente ao Relatório de Activida-
des de 2016, António Araújo afirmou ter 
a “noção que a SRNOM atingiu um pla-
teau de actividades, isto é, o número de 
actividades que desenvolvemos em 2016 
foi, mais ou menos, sobreponível àquele 
que tínhamos desenvolvido em 2015, e 
será, seguramente, sobreponível àquele 
que vamos organizar em 2017”. “Já te-
mos uma taxa de ocupação e rentabili-

zação das nossas instalações muito ele-
vada, muito acima dos 80% e, portanto, 
torna-se difícil aumentar este número”, 
revelou António Araújo, garantindo que 
a SRNOM pretende continuar a ter “ac-
tividades lúdicas de qualidade e se pos-
sível a custo zero”. A actividade política 
também é um dos pontos importantes 
para o futuro, bem como todas as activi-
dades “que tragam os colegas à Casa do 
Médico”, afirmou o dirigente. 
Em 2016 os resultados foram, em ter-
mos termos de proveitos, menores do 
que em 2015, fruto essencialmente de 
uma “transferência maior para o Con-
selho Nacional”, além de “terem sido 
cativados, durante o ano de 2016, os 2% 
para o Fundo de Solidariedade da SR-
NOM”, sublinhou António Araújo, ex-
plicando aos colegas que este será uma 
realidade também em 2017. Após estas 
explicações do presidente do CRNOM, o 
Relatório e Contas de 2016 foi aprovado, 
novamente por unanimidade.
Edgar Lopes, presidente do Conselho 
Fiscal Regional, esclareceu “as linhas 
mestras” dos “investimentos” de 2016 e 
de 2017, desde o “cumprimento judicioso 

das metas definidas no 
plano de actividades”, 
ao “cumprimento es-
trito dos lugares finan-
ceiros associados a es-
tas metas”. “O saldo 
positivo na casa dos 
300 mil euros repre-
senta um grande es-
forço de todos os envol-
vidos”, concluiu Edgar 
Lopes, após abordar a 
“imparidade” no paga-
mento de quotas de al-
guns médicos inscritos 
na SRNOM.

Após estas apresentações, foi votado o 
último ponto da ordem de trabalhos – 
“discussão e votação do Plano de Activi-
dades e Orçamento para o ano de 2017” 
–, documento também ele aprovado por 
unanimidade. n

“A actividade política 
também é um dos 
pontos importantes 
para o futuro, bem como 
todas as activdades que 
tragam colegas à Casa 
do Médico”
António Araújo
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A  sessão de apresen-
tação dos resulta-
dos da primeira 

fase do estudo intitulado “A 
Carreira Médica e os Facto-
res Determinantes da Saída 
do SNS” contou com a pre-
sença das investigadoras do 
ISPUP e do Instituto de So-
ciologia da mesma univer-
sidade, Marianela Ferreira 
e Alexandra Lopes, respec-
tivamente, e do psiquiatra e 
membro do CRNOM, Antó-
nio Mota Cardoso.
A coordenadora do projecto 
começou por explicar que 
este tema surgiu durante o 
trabalho realizado no âm-
bito da sua tese de doutora-
mento, que abordou “prin-
cipalmente a tomada de 
decisão quanto à reforma de 
médicos e enfermeiros”. “A 
minha preocupação era per-
ceber, na altura, se os médi-
cos que estavam numa idade 
de aproximação da reforma 
tinham vontade de prosse-
guir para a reforma ou de 
prolongar o seu trabalho”, 

sublinhou Marianela Ferreira.
De acordo com a coordenadora da in-
vestigação, a primeira conclusão do pro-
jecto foi que “a construção dos percursos  
profissionais seria importante para de-
terminar a saída para a reforma”.
A primeira fase desta investigação foi 
dedicada aos médicos inscritos na SR-
NOM que estão, neste momento, a tra-
balhar no Serviço Nacional de Saúde, 
sendo que o processo de inquérito acon-

Carreira 
Médica

Os resultados da 
primeira fase de um 
estudo sobre a carreira 
médica e os fatores 
que motivam a saída 
dos médicos do SNS, 
realizado por Marianela 
Ferreira, investigadora 
do instituto de Saúde 
Pública da universidade 
do Porto (iSPuP), em 
colaboração com o 
Gabinete de Estudos 
da SRNOM, foram 
divulgados no dia 
12 de Janeiro, em 
sessão realizada na 
Sala Braga da Casa 
do Médico. Marianela 
Ferreira afirmou 
que a investigação 
revela uma “elevada 
insatisfação dos 
médicos com as actuais 
condições de trabalho 
no SNS”.

primeiros 
resulTados 
do esTudo 
aponTam 
para grande 
insaTisfação 
dos médicos do 
norTe do país

estudO

“a Carreira 
Médica e 
os Fatores 
Determinantes 
da Saída do SnS”
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teceu entre Julho e Novembro 
de 2016, e apurou mais de duas 
mil respostas, sendo que cerca de 
1500 foram consideradas válidas. 
Dois terços dos médicos inqui-
ridos encontravam-se entre os 
31 e os 60 anos, sendo que 86% 
dos respondentes sempre traba-
lharam no SNS, e mais de me-
tade trabalha também no sector 
privado”, esclareceu Marianela 
Ferreira.
A investigação que terminou no 
final de 2016 a sua primeira fase, 
apurou resultados bastante ne-
gativos no que toca à satisfação 
profissional dos médicos.
Segundo os dados do inquérito, 
“76,1% dos médicos trabalham 
horas a mais e 78,5% considera 

sair do SNS para trabalhar no sector 
privado”, garantiu a coordenadora. Ma-
rianela Ferreira destacou ainda “as per-
centagens significativas de médicos in-
satisfeitos com a ausência nas tomadas 
de decisão e ausência de tempo livre”.
A socióloga Alexandra Lopes, que tam-
bém fez parte da equipa de investiga-
ção, sublinhou “as questões salariais 
e as más condições de trabalho de que 
os médicos estão a ser alvo”: “Normal-
mente, numa abordagem sociológica, es-
tudamos estes factores em classes com 
muito pouco em comum com a classe 
médica”, declarou Alexandra Lopes.
A investigadora explicou que um dos ob-
jectivos do estudo é “desconstruir ideias 
pré-concebidas da população em relação 
aos médicos”. Alexandra Lopes garantiu 
ainda que este “é o primeiro estudo em 
Portugal sobre a intenção de saída da 
carreira médica e sobre todas as ques-
tões associadas”.
No final da apresentação dos resultados, 
Mota Cardoso congratulou as investiga-
doras e realçou que são “estudos destes 
que garantem a qualidade e a continui-
dade do SNS”: “Saio daqui enriquecido, 
mas muito preocupado”, lamentou o 
membro do CRNOM. 
A segunda fase do projecto “já está a ser 
trabalhada” e vai dedicar-se “aos médi-
cos dos internatos e aos que já saíram 
do SNS”, anunciou Marianela Ferreira, 
que tem como objectivo último “replicar 
a investigação pelas regiões Centro e Sul 
da Ordem dos Médicos”. n

A CARREiRA MédiCA E OS FATORES 
dETERMiNANTES dA SAídA dO SNS

METODOLOGIA
 � Foi aplicado um questionário online 

sobre a carreira médica e as expectativas 
futuras, condições de trabalho e relações 
profissionais, reconhecimento e 
valorização de competências e o sistema 
de salários e incentivos no SNS

 � Foi utilizada uma plataforma 
eletrónica da Universidade do porto, 
assegurando-se o anonimato das 
respostas e a confidencialidade no acesso 
aos dados

 � O inquérito foi enviado aos 13801 médicos 
especialistas inscritos em julho de 2016 
na Secção Regional Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) e esteve disponível até 
finais de novembro

 � Foram obtidas 2070 (15,9%) respostas 
válidas das quais 1495 (10,8%) de 
médicos em exercícios de funções no SNS

RESULTADOS
 � 60,5% dos médicos estão insatisfeitos 

com o horário de trabalho no SNS
 � 76,7% dos médicos estão satisfeitos com 

o relacionamento com os colegas de 
profissão

 � 50,7% dos médicos estão insatisfeitos 
com a sua participação na tomada de 
decisão

 � 74,1% dos médicos estão insatisfeitos com 
o tempo disponível para família, amigos e 
atividades sociais/lazer

 � 76,7% dos médicos estão insatisfeitos 
com a sua remuneração no SNS

 � 63,3% dos médicos estão insatisfeitos 
com as perspetivas de progressão na 
carreira no SNS

 � Intenção de saída do SNS:
•	 75,8% setor privado de Saúde
•	 45,0% reforma (antecipada / não 

antecipada)
•	 33,9% emigração para exercício de 

Medicina

CONCLUSÕES
 � Há uma significativa insatisfação 

profissional com as dimensões 
essenciais do exercício da medicina e de 
organização/gestão da carreira médica 
no SNS

 � Os médicos querem continuar a trabalhar 
e a exercer medicina mas preferem 
fazê-lo no setor privado de saúde em 
alternativa ao SNS

 �  A insatisfação e desmotivação 
dos médicos, aliada à existência de 
alternativas potencialmente mais atrativas 
no setor privado de saúde, o exercício de 
medicina noutro país ou até a reforma, 
traduzem-se no aumento do risco de 
abandono do SNS

 �  parece cada vez mais urgente a discussão 
e implementação de medidas de retenção 
dos médicos no SNS que assegure 
a existência de meios humanos em 
quantidade e qualidade adequadas às 
necessidades do país

VEJA AiNDA:

Porto Canal [2017.01.13]
Declarações de Marianela 
Ferreira, autora da 
investigação, em notícia no 
porto Canal.
https://vimeo.com/199300332
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dia da 
FMUp 
2017 

No passado dia 22 de 
Fevereiro foi celebrado, 
pela 22.ª vez, o dia da 
Faculdade de Medicina da 
universidade do Porto. O 
Presidente da República 
marcou presença no 
evento, que assinalou 
também os 192 anos de 
história da instituição. 
Marcelo Rebelo de Sousa 
não poupou nos elogios, 
comparando a FMuP a 
“um templo da medicina”, 
com tudo o que “há de 
melhor”.

“Um templo 
da medicina”

“Nenhuma 
dificuldade pode 
ser superior à 
nossa vontade de 
vencer”

reiterou. E para evidenciar que se trata 
de uma escola médica que privilegia “en-
sino, investigação e formação”, revelou 
que só em 2016 a FMUP publicou 623 
artigos científicos. Apesar da reconheci-
da qualidade da FMUP, Maria Amélia 
Ferreira considerou estar-se “no limite 
do esforço de autossuficiência”, alertan-
do para a necessidade de mais investi-
mento na instituição e para o excessivo 
numerus clausus. Ainda assim, e para-
fraseando Daniel Serrão, a directora da 
FMUP garantiu: “Nenhuma dificulda-
de pode ser superior à nossa vontade de 
vencer”.
O pessoal não docente e não investiga-
dor foi representado por Armando Jor-
ge Silva, que começou por afirmar que 
“não há nenhuma instituição que sobre-
viva sem o valor e a dedicação dos seus 

Maria Amélia Ferreira, directo-
ra da FMUP, considerou que 
a instituição prima por dois 

atributos – “tradição e futuro” – e repre-
senta uma referência nacional e inter-
nacional na medicina. 
Durante a cerimónia, que serviu tam-
bém para distinguir os novos doutores e 
agregados da FMUP, Maria Amélia Fer-
reira defendeu que os médicos devem 
ser “virtuosos e compassivos”, “verten-
tes incluídas no curso de medicina da 
FMUP”. 
A directora da escola médica que come-
mora quase dois séculos de história sa-
lientou as “enormes mudanças” a que a 
instituição foi sujeita nos últimos anos: 
“Não esperamos que todos aceitem as 
mudanças, mas esperamos que estas 
melhorem a qualidade da medicina”, 
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funcionários”. O orador 
destacou ainda que aque-
le corpo “está convicto da 
importância do exercício 
da medicina e fará tudo 
em prol da Medicina da 
Universidade do Porto”.
Francisco Sousa Vieira, 
presidente da Associação 
de Estudantes, conside-
rou a data como “o dia 
em que esta casa se en-
trega à sociedade”, uma 
casa que, além de formar 
médicos, transforma es-
tudantes. “Aqui aprende-
mos a respeitar os doen-
tes”, sublinhou.
Antes de a cerimónia 
prosseguir para a entre-
ga dos prémios “Funda-
ção Ernesto de Morais” 
(para o melhor estudante 
de Citogenética e Ciclo 
Celular), “PBJ Santan-
der Scientific Excellence 
Award” (para o melhor 
artigo publicado na re-
vista Porto Biomedical 
Journal) e “Maxdata Ex-
celência em Medicina” 
(para o melhor estudante 
do curso de Medicina), 
António Oliveira e Silva, 
Presidente do Conselho 
de Administração do 
Centro Hospitalar de São 
João, alertou para o ex-
cessivo numerus clausus, 
que dificulta a formação, 
e declarou que o CHSJ 
irá apoiar, no que puder, 
a FMUP.

“A Conciliação 
do Mundo”
Adriano Moreira, o “sá-
bio” convidado – nas 

palavras do Presidente da República – 
proferiu uma palestra dedicada ao tema 
“Conciliação do Mundo”, aplaudida de 
pé por toda a plateia. Adriano Moreira 
definiu “o novo mundo”, depois do ata-
que às Torres Gémeas, em 2001, e abor-
dou a importância da globalização sem 
esquecer os valores: “O credo dos mer-
cados substituiu o credo dos valores”. 

“É necessário reinventar a diplomacia; 
a sociedade civil precisa de liberdade 
e de paz”, garantiu o orador. Adriano 
Moreira defendeu que Portugal deve 
“aproveitar o regresso ao mar, à terra 
e à CPLP”, de forma a conseguir uma 
noção estratégica nacional na realidade 
que se vive – “o globalismo”. 
Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da 
Universidade do Porto, precedeu Adria-
no Moreira e deixou três mensagens 
aos presentes. A primeira, 
“uma mensagem de tributo 
à FMUP pelo percurso exce-
lente”. A segunda, dedicada 
à importância da qualidade: 
“qualidade gera reputação, 
e reputação gera confian-
ça”, afirmou, referindo-se à 
formação pré-graduada da 
Universidade do Porto, no-
meadamente na FMUP. Por 
último, o reitor da UP in-
formou que há a pretensão 
de “fundir” as Faculdades 
de Medicina e de Medicina 
Dentária que, em breve, so-
frerão uma “reorganização”: 
“Uma racionalização de re-
cursos que melhorará a qua-
lidade e potenciará os recur-
sos existentes”.
O Presidente da República 
começou por afirmar que é 
com “muito orgulho” que é 
doutor honoris causa “des-
ta casa”. Marcelo Rebelo de 
Sousa afirmou que se sentia 
“duplamente em casa”, na 
FMUP e no Porto, definindo 
a cidade como uma “terra 
de liberdade, fraternidade, 
solidariedade e afectos”. O 
Presidente da República ex-
plicou ainda que “é o espírito 
de corpo que impressiona na 
FMUP”, escola médica que 
se notabilizou “pela excelência da sua 
investigação”.
“Como universitário, e nunca deixarei 
de o ser, não deixo de sentir que o papel 
das universidades está a mudar Portu-
gal, todos os dias”, terminou.
No final da cerimónia foi apresentado 
o livro “Dia da FMUP: Tradição e Fu-
turo”, por Amélia Ricon Ferraz, e feita 
a proclamação dos novos doutorados. n
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“Venham à Ordem. Só todos 
juntos podemos resolver os 
vossos problemas”

A   presidente da Sub-Região 
de Vila Real foi a anfitriã do 
evento e deu as boas-vindas aos 

novos médicos do distrito. A dirigente 
salientou estarem ali jovens de vários 
pontos do país e que esta irá ser “uma 
experiência única” nas suas vidas.
António Araújo, recém-eleito presi-
dente da SRNOM, garantiu que a Or-
dem dos Médicos “está de portas aber-
tas” e, sobretudo, “está preocupada com 
a formação”. O dirigente alertou os jo-
vens médicos para a legislação que “está 
prestes a sair” e que “pode comprometer 

recepção  
aos internos 
de vila real

No dia 26 de Janeiro, a sede da 
Sub-Região de Vila Real acolheu 
dezenas de jovens médicos. O 
evento contou maioritariamente 
com internos do Ano Comum, mas 
também muitos médicos a iniciar 
o internato da especialidade. 
Margarida Faria, presidente da 
sub-região, Miguel Guimarães, 
Rui Capucho e António Araújo, 
membros do CRNOM, Fernando 
Salvador e Bela Alice, médicos da 
região, e inês Folhadela, jurista da 
SRNOM, receberam os internos e 
fizeram uma antevisão dos anos 
que terão pela frente.

caracTerísTicas 
posiTivas do chTmad 
aTraíram jovens 
médicos
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a formação, o acesso às especialidades e 
a empregabilidade”. “Venham à Ordem. 
Só todos juntos podemos resolver os vos-

sos problemas”, termi-
nou António Araújo. 
Rui Capucho, membro 
do CRNOM e médico 
em Vila Real há onze 
anos, deu uma breve 
explicação sobre o pa-
pel da Ordem no Inter-
nato Médico. Abordou 
temas como a autono-
mia do médico no final 
do Ano Comum e, prin-
cipalmente, durante a 
especialidade.
Rui Capucho teceu du-
ras críticas aos hospi-
tais: “Estão à espera que 
os internos tapem bura-
cos e deixem de ter vida 
própria”, lamentou. O di-
rigente falou ainda dos 
conflitos causados pela 
pressão das direcções 
de Internato Médico e 
apresentou algumas so-
luções aos jovens médi-
cos, desde falar com os 
tutores, recorrer ao Con-
selho Nacional do Mé-
dico Interno (CNMI), ou 
à Ordem dos Médicos. 
Para apresentar o Cen-
tro Hospitalar de Trás-
-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD), Fernando 
Salvador falou dos vários 
concelhos, dos hospitais 
e do Centro de Gestão de 
Medicina. Bela Alice fa-
lou dos ACES do distrito, 
incluindo as unidades de 
saúde dos cuidados pri-
mários, as Unidades de 
Saúde Familiar e a Uni-

dade de Saúde Pública. 
Partindo dos problemas que “vão apa-
recendo na SRNOM”, Inês Folhadela, 
jurista, procurou “explicar os aspectos 
que os internos têm que ter em atenção 
durante o Internato”. Desde a legislação 
aos contratos de trabalho, não esque-
cendo a importância do Código Deon-
tológico, Inês Folhadela deixou vários 
conselhos aos médicos da região. 

Margarida Faria e Miguel Guimarães 
encerraram a sessão alertando para a 
importância da relação médico-doente, 
para a importância da comunicação e 
para a necessidade de serem médicos e 
cidadãos participativos.

“Têm que ser cidadãos de 
corpo inteiro, ter uma palavra 
importante na sociedade civil"

Miguel Guimarães, recém-eleito novo 
bastonário da Ordem dos Médicos, asse-
verou que defender a qualidade da me-
dicina é “defender os médicos e os do-
entes”. “Têm que ser cidadãos de corpo 
inteiro, ter uma palavra importante 
na sociedade civil”, terminou Miguel 
Guimarães.
As dezenas de médicos que optaram 
pela Sub-Região de Vila Real tiveram 
então tempo para expor dúvidas e co-
nhecer os novos colegas. A sessão de 
recepção aos internos contou com a pre-
sença de quase todos os jovens internos 
da região.
Maria Gonçalves e Mafalda Soares, in-
ternas do Ano Comum, garantiram que 
a experiência “tem sido óptima” e que 
as expectativas estão elevadas. Maria 
Gonçalves, que saiu de Vila Real para 
cursar Medicina, sentiu “a necessidade 
de voltar às raízes”. A jovem interna ga-
rante que tem também a expectativa de 
conseguir entrar em psiquiatria na zona 
Norte.
Mafalda Soares sublinhou o facto de ter 
ouvido grandes elogios a respeito desta 
unidade de saúde, o que a levou a optar 
pelo CHTMAD.
Tiago Fontainhas explicou à Nortemé-
dico que escolheu o Hospital de Vila 
Real por várias razões: “Tenho um ob-
jetivo muito específico em mente e es-
tou indeciso entre duas especialidades”, 
afirmou. O jovem médico sublinhou 
ainda que, perante as opções, este é um 
hospital que lhe pode permitir descobrir 
a especialidade que “potencialmente” 
pode vir a escolher, além de garantir 
que lhe falaram “muito bem do hospi-
tal”: “Há aqui pessoas muito simpáticas, 
e espera-se um ano de muita produtivi-
dade, com momentos de lazer, que são 
muito importantes nesta fase”, concluiu 
o jovem médico. n
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“Esta é a vossa casa, 
espero que apareçam por 
cá muitas vezes”

O  evento teve início com uma 
breve nota de boas-vindas do 
presidente do Conselho Sub-

-Regional de Viana do Castelo, Nelson 
Rodrigues. “Esta é a vossa casa, espero 
que apareçam por cá muitas vezes”, co-
meçou por referir o dirigente, que afir-
mou que a política é um dever de todos, 
referindo-se à Ordem dos Médicos. O 
dirigente deixou ainda alguns conselhos 
aos presentes, nomeadamente a leitura 
do Código Deontológico: “Um médico 

recepção 
aos internos 
de viana do 
Castelo

No dia 2 de Fevereiro, Viana 
do Castelo recebeu mais de 
meia centena de internos do 
Ano Comum e do primeiro 
ano de Formação Específica. 
A sede da Sub-Região de 
Viana do Castelo foi pequena 
para o grande número de 
jovens médicos que aderiram 
à iniciativa, que teve como 
objectivos, além de receber os 
internos, prepará-los para os 
anos futuros.

ordem dos médicos 
apela à parTicipação 
dos jovens na 
políTica
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que tenha capacidade científica 
mas não respeite a deontologia 
não é médico”, reiterou. 
Nelson Rodrigues apelou à re-
sistência e ao ânimo dos jovens 
médicos face “aos problemas pró-
prios do exercício da medicina”. 
“Ao longo da nossa carreira en-
contramos todo o tipo de pessoas, 
mas devemos tratá-las a todas da 
melhor forma”, terminou.
Lígia Sá, médica de Saúde Pú-
blica, apresentou aos novos mé-
dicos da região o “Diagnóstico de 
Saúde do Alto Minho”. A espe-
cialista alertou para os altos ín-
dices de população muito idosa, 
principalmente no interior, para 
os cuidados a ter com as doenças 
em ascensão, nomeadamente o 
cancro, e para os problemas da 
região que, “mesmo não sendo 
destacados nas estatísticas, os 
médicos vêem todos os dias”, re-
ferindo-se ao consumo excessivo 
de álcool. 
Lígia Sá lamentou que a popu-
lação tenha vindo a diminuir 
e alertou para as novas neces-
sidades dos cuidados de saúde, 
“estreitando as relações entre os 
cuidados de saúde primários e 
os cuidados hospitalares”: “Esta-
mos todos nos mesmos níveis de 
cuidados”, asseverou.
A representar o Conselho Na-
cional do Médico Interno, Fran-
cisco Mourão abordou o tema 
“Internato Médico: Desconstruir 
a Burocracia”, e falou da sua ex-
periência enquanto interno de 
pediatria em Viana do Castelo. 
O médico explicou a função do 
CNMI, garantindo que “é o ponto 
de contacto ideal caso os internos 
precisem de ajuda”. 
O membro do CNMI destacou a 
importância da legislação e su-

blinhou “os três pontos mais importan-
tes”: “o Código Deontológico, o Regula-
mento Jurídico do Internato Médico, e 
o Regulamento do Internato Médico”.  
Francisco Mourão terminou a sua apre-
sentação falando dos formatos de avalia-
ção no Ano Comum e na Especialidade 
e na possibilidade de se fazerem está-
gios no estrangeiro.

A jurista da SRNOM, Inês Folhadela, 
foi ao encontro da exposição anterior, 
acrescentando os problemas com as 
horas extraordinárias e a possibilidade 
acrescida de erros, alertando para a res-
ponsabilidade passar a ser do médico e 
não das companhias de seguros. Está no 
contrato de trabalho que os médicos não 
podem trabalhar mais de doze horas 
seguidas e “a ACSS comprometeu-se a 
criar uma lei de proibição do trabalho de 
vinte e quatro horas”, reforçou Miguel 
Guimarães, presidente do CRNOM. 
O dirigente, que trabalhou cerca de sete 
anos na região, garantiu que “há um 
carinho especial para com os jovens 
médicos em Viana do Castelo”. Miguel 
Guimarães alertou para a situação eco-
nómica portuguesa: “É possível que as 
situações graves na medicina demorem 
a ser resolvidas”. Numa altura de gran-
des mudanças na lei e de sobrecarga dos 
médicos nos serviços de saúde, o presi-
dente do CRNOM, deixou uma mensa-
gem: “Temos que ser médicos diferen-
tes, não podemos ter medo de sermos 
quem somos”, concluiu.

“A Ordem é tão mais jovem 
quantos mais jovens houverem 
na Ordem”

José Manuel Silva, bastonário da Ordem 
dos Médicos, fez questão de se deslocar a 
Viana do Castelo, para “a última recep-
ção aos internos” a que iria “assistir en-
quanto bastonário”. Neste novo triénio, 
2017/19, or órgãos dirigentes da Ordem 
dos Médicos terão muito mais jovens 
e que espera-se que “venham muitos 
mais”. “É pelo vosso futuro que estamos 
a lutar, não pelo nosso”: “A Ordem é tão 
mais jovem quantos mais jovens houver 
na Ordem”, declarou o dirigente. 
Antes de encerrar a sessão, que termi-
naria com uma festa dedicada os jovens 
internos, o bastonário apelou para que 
estes “não sejam sujeitos passivos, por-
que na sociedade em que vivemos só 
terão aquilo por que lutarem mesmo”, 
concluiu. n
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A sessão de abertura da 
7th ECToH contou com 
a presença de ilustres 

personalidades como Geoffrey 
Fong, Professor da Universidade 
de Waterloo, Luk Joossens, da 
Association of European Cancer 
Leagues, especificamente ligado 
ao controlo do tabagismo, Vitor 
Veloso, presidente da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro, Sakari 

Karjalainen, presidente da Association 
of European Cancer Leagues, Vytenis 
Andriukaitis, Comissário Europeu para 
a Saúde e Segurança Alimentar, Adal-
berto Campos Fernandes, Ministro da 
Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa, Presi-
dente da República, e a rainha Letizia, 
de Espanha. 
Esta conferência europeia sobre “Ta-
baco ou Saúde” é organizada a cada três 
anos, sempre por Ligas contra o Cancro, 
reunindo os maiores especialistas na 
matéria. Em 2017, a organização coube 
a Portugal, através da Liga Portuguesa 
contra o Cancro.
Os quatro dias da conferência foram de-
dicados ao debate sobre políticas contra 
o tabagismo, sobre medidas de preven-

7th eCtoH
Conference 
on tobacco 
or Health

Organizado pela Liga 
Portuguesa Contra o 
Cancro sob os auspícios da 
“Association of European 
Cancer Leagues”, a 7th 
ECToh realizou-se entre 
os dias 22 e 25 de Março 
no Porto e contou com 
numerosas palestras, debates 
e comunicações sobre os 
problemas do tabaco para a 
saúde. Várias centenas de 
pessoas marcaram presença 
neste encontro que juntou 
reputados especialistas 
nacionais e internacionais.

“The goal of our 
conference is to mobilize 
people/citizens to 
improve health through 
tobacco control policies in 
Europe and Worldwide”
Vitor Veloso
Presidente da Liga Portuguesa  
Contra o Cancro
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dear Friends

it’s with great pleasure that i welcome you all to 
the 7th european conference tobacco or Heal-
th (ectoH) that will be held on porto in 22-25 
march 2017.

The portuguese league against cancer (lpcc) is 
organizing this venue under the auspices of the 
association of european cancer leagues (ecl).

as the burden of tobacco in europe and in the 
world is still enormous, it is of utmost importance 
that tobacco control remains our top priority.

The goal of our conference is to mobilize people/
citizens to improve health through tobacco control 
policies in europe and Worldwide.

The WHo Framework convention on tobacco 
control (Fctc) is the main guidance for tobacco 
control officers all over the world but years after its 
approval and ratification there is still room for im-
provement and new boundaries must be settled!

What we need, besides broad implementation 
of comprehensive tobacco control policies and 
smoking cessation programs throughout europe, 
is solidarity for health. This is a change for all of us.

The european conference on tobacco or Health 
2017 will gather policy makers, scientists, health 
educators, advocacy officers and health profes-
sionals involved in tobacco control.

Hopefully the atmosphere of the conference 
will be animating and undertaken decisions will 
lead us toward a smokefree europe and World.

it will discover new worlds and empowered ways 
of dealing with them. ectoH 2017 provides an 
opportunity for tobacco control colleagues across 
europe and beyond to meet, develop their kno-
wledge and skills and enable sharing of best 
practices.

The portuguese league against cancer is hono-
red to organize this conference and i address my 
sincere thanks to those who have been actively 
involved in helping us to organize this great event.

looking  forward to welcoming you in porto, 
portugal’s second largest city and one of the 
europe’s oldest cities was elected in 1996 World 
Heritage by Unesco, porto is an event itself.

Breathtaking monuments and masterpieces of 
contemporary architecture, a surprisingly tradi-
tional yet highly cosmopolitan life-style, historical 
sites and stunning views, timeless venues, ro-
mantic sunset cruises up to the douro river, the 
silence and mystery of the port Wine cellars – one 
of the porto´s main attractions.

rich gastronomy, warm hospitality and friendly 
people, porto is like its wine: Unique, exquisite 
and authentic.

For these reasons i’m delighted and proud to 
invite you to participate at the 7th ectoH in 2017.

vitor veloso, md
national president the portuguese league against cancer
president of 7th ectoH executive committee

ção daquele que é uma das principais 
causas de doenças oncológicas, e não só, 
em todo o mundo. 
Na 7th ECToH foi apresentado em pri-
meira mão um estudo feito em 2016, 
em 35 países da Europa, sobre medidas 
para controlo do consumo do tabaco. 
No ranking elaborado (“tobacco control 
scale”), Portugal situou-se em 24º lugar, 
em 2013; em 2016 subiu nove posições, 
ocupando actualmente o 15º lugar, algo 
bastante positivo para o nosso país, uma 
vez que passou da considerada “zona 
vermelha” para a “zona verde”. 
Segundo António Araújo, presidente do 
CRNOM e ele próprio um especialista 
em Oncologia, esta conferência euro-
peia é muito importante para debater “as 
medidas que podem ajudar a diminuir 
o consumo de tabaco e a melhorar as 
consultas de sessão tabágica”. Aumen-
tar os impostos sobre o tabaco, impedir 
o consumo de tabaco em ambientes fe-
chados e modificar a legislação quanto 
às “novas formas de consumir tabaco”, 
foram algumas das soluções apontadas 
por António Araújo.
Enquanto presidente da comissão in-
ternacional da 7th ECToH, António 

Araújo falou da situação europeia e da 
melhoria da saúde devido às medidas 
anti-tabaco. António Araújo defendeu 
que a sensibilização para os malefícios 
do tabaco deve ser feita logo no ensino 
básico e secundário, “para que os adoles-
centes percebam que não precisam de 
fumar para se integrarem em grupos”. 
O presidente do CRNOM considerou 
também urgente alertar para os malefí-
cios do cigarro electrónico e do “cigarro 
por aquecimento”: “É fundamental que 
as pessoas percebam que estas novas 
formas de fumar fazem mal à saúde, não 
são inócuas, e devem ser tratadas como 
o cigarro convencional”, afirmou em en-
trevista à RTP n

KEY FACTS:
•	 O tabaco mata 
cerca de 6 milhões de 
pessoas por ano.

•	 Cerca de 5 milhões 
dessas mortes são o 
resultado do uso direto 
do tabaco, enquanto 
mais de 600.000 são 
de não-fumadores, 
expostos ao fumo “em 
segunda mão”.

•	 Cerca de 80% dos mil 
milhões de fumadores 
vivem em países 
de baixo ou médio 
rendimento.

Fonte: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/
fs339/en/ 

VEJA AiNDA:

rtP [2017.03.23] 
Reportagem em directo  
na sessão de abertura do 
7th ECToH. 
https://vimeo.com/209747307

 

rtP [2017.03.25]
No dia em que terminou a 
7ª Conferência Europeia 
sobre Tabaco ou Saúde, 
António Araújo foi 
convidado a estar presente 
no  programa “Bom Dia 
portugal” para fazer uma 
síntese do evento.
https://vimeo.com/210161724
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de género nada mais é do que um pro-
blema comum, na sociedade”. No en-
tanto, o professor catedrático da FMUP 
não quis deixar de destacar que “Portu-
gal está na vanguarda destes assuntos”. 
Na questão da igualdade “é um dos pa-
íses mais avançados do planeta”. “De-
vemos continuar a lutar por esta causa, 
mas com o sentimento de que neste 
tema somos um exemplo no mundo e 
podemos estar orgulhosos”, garantiu.
Carlos Silva, após destacar que a UGT 
“tem de ser um exemplo na igualdade 
de género”, questionou com desagrado o 
porquê de as mulheres terem “tanta difi-
culdade em aceder a cargos de topo nas 

grandes empresas”. Miguel Gui-
marães, que no dia anterior tinha 
visitado o hospital de Loures, o 
“Hospital Beatriz Ângelo”, lançou 
às dezenas de mulheres presentes 
o desafio de seguirem os passos da 
“mulher que dá nome àquele hos-
pital”, a primeira mulher a votar, 
a operar, e uma das maiores acti-
vistas da sua época.
Ricardo Rio concordou com Rui 
Nunes no que toca à igualdade 
de género em Portugal, porém, 
alertou: “Temos de ter noção de 
que a realidade portuguesa não é 
igual à realidade na maior parte 
do mundo”. 
Esta sessão do Ciclo de Conferên-
cias, que tem procurado questio-
nar a desigualdade de género em 
diversos aspectos, dedicou um 
painel à “Igualdade de Género na 
Sociedade”, com uma palestra de 
Regina Bastos, advogada, depu-
tada do PSD, e que foi membro 
da Comissão dos Direitos da Mu-
lher e da Igualdade dos Géneros 
no parlamento europeu. “A Igual-
dade de Género no Ensino” foi o 
tema do segundo painel de de-
bate, conduzido por Guilhermina 

Rego, vice-presidente da Câmara Muni-
cipal do Porto e também ela membro do 
grupo que pretende levar a UNESCO 
a criar uma Declaração Universal de 
Igualdade de Género. 
A sessão de Braga, que contou com 
quase uma centena de participantes, foi 
a segunda deste Ciclo de Conferências, 
que irá passar ainda por Coimbra e por 
Lisboa. n

igualdade 
de género
Um desafio 
para a década

depois do Porto, Braga foi a 
cidade escolhida para receber o 
Ciclo de Conferências “igualdade 
de Género: um desafio para a 
década”. durante a manhã do dia 
14 de Janeiro, o Museu d. diogo 
de Sousa foi palco de vários 
debates, divididos em dois painéis 
dedicados à igualdade de género 
na sociedade e no ensino.

O Ciclo de Conferências, que surge 
da parceria entre a FMUP, 
a UGT, o SINDITE e a SR-

NOM, teve início com as intervenções 
do coordenador do projecto, Rui Nu-
nes, do secretário-geral da UGT, Carlos 
Silva, do presidente do CRNOM, Mi-
guel Guimarães, e do presidente da Câ-
mara Municipal de Braga, Ricardo Rio.
De acordo com Rui Nunes, “a igualdade 

cicLO de cOnferências
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críTicas à 
suspensão de 
apoios à formação 
conTínua 

fundou. Olhando especificamente para 
a MGF, o dirigente da Ordem dos Médi-
cos considerou necessário “recentrar” os 
cuidados de saúde no que designou por 
“percurso do doente ao longo da vida”. 
“Só conseguimos uma maior eficácia e 
um combate efectivo ao desperdício se 
existir uma melhor relação entre estas 
áreas”, concluiu. 
Voltando ao tema da formação, Miguel 
Guimarães criticou o facto de o Minis-
tério da Saúde ter decidido colocar en-
traves aos apoios directos da indústria 
farmacêutica às acções de formação 
científica promovidas por unidades pú-
blicas de saúde. “Se não for a indústria a 
apoiar, quem é que o vai fazer?”, questio-
nou o presidente do CRNOM, reputando 
de “essencial” a existência deste suporte, 
uma vez que, assinalou, “os médicos têm 
vencimentos no SNS que não são com-
patíveis com a frequência de acções de 
formação contínua, como estas”. Além 
disso, insistiu, “o Estado tem uma obri-
gação a cumprir” em matéria de apoio à 
investigação e à formação dos profissio-
nais. “Penso que esta questão deve ser 
reanalisada e reformulada”, defendeu. 
Dirigindo-se no final às muitas centenas 
de médicos de família presentes, Miguel 
Guimarães abordou duas questões pre-
mentes para estes profissionais. A pri-
meira, relativa aos obstáculos que estão 
criados ao exercício pelos colegas, de-
signadamente “porque passam grande 
parte do tempo a cumprir tarefas admi-
nistrativas e burocráticas que não fazem 
sentido nenhum”. Para o dirigente da 
OM, é necessário caminhar no sentido 
da “desburocratização” dos processos e, 
sublinhou, “o ministro já percebeu isso”. 
De tal forma, sugeriu Miguel Guima-
rães, que existem garantias de “suspen-
são do SAPA”, uma aplicação de apoio à 
prescrição médica e que tem provocado 
muitos problemas em todo o país. 
A segunda questão invocada pelo diri-
gente centrou-se nas listas de utentes 
atribuídos aos médicos de família. Na 
opinião de Miguel Guimarães, não faz 
sentido haver 1900 utentes atribuídos a 
cada médico pois, recordou, “os médicos 
de família precisam de mais tempo para 
os doentes”. Também nesta matéria, 
o convidado antecipou “abertura” por 
parte da tutela para começar a rever, “de 
forma faseada”, esta legislação. n

N as XXVIII Jornadas de Actu-
alização Cardiológica do Norte 
para Medicina Geral e Fami-

liar (MGF), Miguel Guimarães deu al-
gumas novidades relevantes para os 
médicos de família, designadamente no 
âmbito da relação médico-doente. An-
tes disso, e ainda na qualidade de pre-
sidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM), o 
convidado elogiou os seus parceiros de 
painel – Maria Júlia Maciel e Carlos Ra-
malhão – pelo “contributo notável” que 
têm prestado no âmbito da formação 
contínua, enquanto mentores e organi-
zadores destas jornadas. O responsável 
aproveitou a oportunidade para felici-
tar, de forma particular, a cardiologista, 
que recentemente recebeu a Medalha de 
Mérito da Ordem dos Médicos.
Numa breve intervenção, Miguel Gui-
marães destacou a importância deste 
tipo de eventos para a “interligação en-
tre a medicina hospitalar e a MGF”. 
“Temos de fazer um esforço a nível na-
cional para conseguirmos consolidar 
alguns aspectos no nosso serviço de 
saúde e, um deles, é a ligação entre os 
diversos sectores da Medicina”, apro-

XXviii 
Jornadas de 
actualização 
Cardiológica 
do Norte 
para MgF

A 19 de Janeiro, 
dia das eleições 
da Ordem dos 
Médicos, Miguel 
Guimarães 
foi o orador 
convidado das 
XXViii Jornadas 
de Actualização 
Cardiológica 
do Norte para 
Medicina Geral 
e Familiar. Ainda 
como presidente 
do CRNOM, o dirigente 
sublinhou a importância 
deste tipo de acções de 
formação complementar 
e contínua, contestando 
os entraves ao apoio 
por parte da indústria 
farmacêutica decretados 
pelo Governo. 

53notícias

Te
xt

o 
n

el
so

n 
S

oa
re

s 
› F

ot
og

ra
fia

 M
ed

es
ig

n



Quase uma centena 
de médicos estiveram 
presentes no dia 11 de 
Fevereiro, na SRNOM, 
para a Reunião Nacional 
de 2017 da Associação 
dos Médicos Católicos 
Portugueses. “Médico: 
o Curador Ferido?” foi o 
tema geral do encontro, 
onde foram abordados 
problemas como o 
síndrome de burnout, 
pelo cessante bastonário 
da Ordem dos Médicos, 
José Manuel Silva.

Após uma oração inicial pelo pa-
dre José Eduardo Lima, José 
Manuel Silva abordou o tema 

“Uma nova perceção do burnout em 
Medicina”. Durante a palestra, o basto-
nário falou da sua experiência durante 
os dois mandatos enquanto represen-
tante máximo da Ordem dos Médicos, 
onde observou centenas de médicos 
a “entrar em burnout”, devido às con-
dições precárias da profissão médica, 
nomeadamente o excessivo número de 
horas de trabalho. José Manuel Silva, 
ainda bastonário da OM aquando da 
reunião anual dos médicos católicos, ga-
rantiu que “dois em cada três médicos 
apresentam níveis elevados de exaus-

tão emocional”, ressalvando que 
o síndrome de burnout afecta 
mais os médicos jovens e os que 
trabalham exclusivamente no 
Serviço Nacional de Saúde. 
O Estudo Nacional do Burnout 
na Classe Médica, tema princi-
pal da palestra conduzida por 
José Manuel Silva, veio a pú-
blico em Novembro de 2016. A 
investigação foi desenvolvida 
pelo Instituto de Ciências So-
ciais da Universidade de Lisboa 
e os resultados chegaram de um 
inquérito feito a mais de 40 mil 
médicos no ativo, com uma taxa 
de resposta de 29%. A exaustão 
emocional, o afastamento re-
lativamente aos doentes e a re-
alização profissional foram os 
três pilares da investigação que, 
segundo José Manuel Silva, re-
velou as más condições em que 
trabalham os médicos. O basto-
nário defendeu ainda que, além 
dos médicos, enfermeiros e ou-
tros profissionais de saúde estão 
também a ser alvo de demasiada 
pressão nos hospitais, e que este 
estudo reflete o que se passa de 
mais grave no Serviço Nacional 
de Saúde. 
No final da manhã, durante a 
palestra “Ser vulnerável – tenta-
ção e graça”, o padre José Frazão 
abordou temas “delicados” como 
a eutanásia e o aborto, e a impor-
tância da deontologia e da ética 
nestas matérias, e em geral na 
profissão médica. 

O último palestrante foi Rui Mota Car-
doso, psiquiatra e membro do CRNOM, 
que alertou para os problemas psicológi-
cos da profissão e as consequências dos 
mesmos na vida do médico. “O Médico 
como Doente” foi o tema desta inter-
venção que serviu para clarificar que o 
médico, “enquanto humano”, tem de se 
curar “antes de poder ajudar o outro a 
curar-se”.
O encontro anual da Associação dos Mé-
dicos Católicos Portugueses terminou 
com uma homenagem ao Prof. Daniel 
Serrão, que faleceu no dia 8 de Janeiro 
de 2017 e que, além de uma inspiração 
para todos os médicos, era um dos mais 
antigos sócios da AMCP. n

'Médico: 
o curador 
ferido?'

reuniãO naciOnaL

associação dos 
Médicos Católicos 
Portugueses
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gabinete de 
educação 
Médica do 
iCBas inicia 
actividade 
e promove 
formação 
No dia 24 de Março, o 
Gabinete de Educação 
Médica do Mestrado 
integrado em Medicina do 
iCBAS iniciou oficialmente 
as suas actividades. A 
sessão inaugural teve lugar 
no Auditório Prof. doutor 
Alexandre Moreira do 
Centro hospitalar do Porto 
e contou com a presença 
do presidente do CRNOM, 
António Araújo, professor 
da instituição.

ção dos nossos estudantes de medicina, 
(...) que permita sobretudo trazer ao país 
melhores médicos”. 
O Gabinete de Educação Médica do 
ICBAS/CHUP tem como objectivo de-
senvolver uma cultura educacional no 
campo da medicina, bem como promo-
ver a investigação clínica, procurando 
promover melhorias no ensino e na 
formação, de acordo com os standards 
nacionais e internacionais.
O novo projecto visa ainda melhorar a 
formação dos docentes e a qualidade 
pedagógica do ensino médico pré-gra-
duado, além de desenvolver projectos 
no âmbito da responsabilidade social e 
da humanização. Os membros do Ga-
binete de Educação Médica são Idalina 
Beirão (do Departamento de Ensino 
Médico Pré-Graduado), Isabel Fonseca 
(da Unidade de Nutrição/Gabinete Co-
ordenador de Investigação) e Margarida 
Moreira e Margarida Branco (ambas do 
Serviço de Psiquiatria). O Gabinete irá 
colaborar com a Comissão Pedagógica 
e a Comissão de Simulação do Depar-
tamento de Ensino Pré-Graduado, com 
a Associação de Estudantes do ICBAS, 
bem como com a direcção do Mestrado 
Integrado em Medicina, o Conselho Pe-

dagógico e o Conselho Científico 
da mesma instituição.
Henrique Cyrne, director do IC-
BAS, lembrou que este foi um 
projecto longo e que conhece 
bem, e garantiu que “a meta será 
sempre o horizonte”, de forma a 
assegurar a melhor educação e 
formação possíveis aos alunos 
do ICBAS. Eurico Castro Al-
ves, médico do CHP, agradeceu 
a presença e o apoio de outras 
escolas médicas do país, com 
representantes na sessão, que 
“contribuíram para a criação do 

gabinete”, e reforçou que seria positivo 
continuarem a trabalhar em conjunto.
Idalina Beirão, professora e membro 
do Gabinete de Educação Médica, ter-
minou a sessão com uma explicação do 
que será este projecto. A professora rei-
terou a importância de formar docentes 
e de colaborar com outros gabinetes. Em 
particular delineou o objectivo de ver 
concretizado o ensino à distância, “algo 
que será um avanço muito importante”, 
considerou. n

António Araújo começou por 
afirmar que a investigação 
translacional, que envolve a 

investigação básica e a investigação clí-
nica, é muito importante para o desen-
volvimento da medicina, clarificando 
que é nesta base que “reside a relação 
entre a universidade e o hospital”. O pre-
sidente do CRNOM, também professor 
do ICBAS, sublinhou que o novel Gabi-
nete de Educação Médica poderá “ser 
mais um marco na qualidade da forma-
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O primeiro convívio 
científico CMEP/
SRNOM de 2017 
realizou-se no dia 3 de 
Março e contou com 
a participação de Joel 
Osório, um especialista 
mexicano em medicina 
regenerativa. O tema 
em discussão, um 
tema “diferente e 
fracturante”, como 
destacou Jaime 
Milheiro, atraiu 
dezenas de médicos 
à SRNOM. O encontro 
ficou marcado pela 
abordagem de 
práticas terapêuticas 
pouco conhecidas em 
Portugal.

cionais patenteados”, “dietas funcionais 
e regenerativas”, “reposição hormonal 
bioidêntica”, entre outras – tidas como 
uma opção integrada para “activar os 
processos naturais de cura do corpo e 
manter a saúde e bem-estar”.
Em destaque esteve o uso de “bioquan-
tinas”, uma “poderosa sustância rege-
nerativa”. Um produto deste tipo, obtido 
por processos avançados (padronizados 
e patenteados) de extração a partir de 
fontes naturais “tem feito verdadeiros 
milagres na recuperação de doentes 
que, aparentemente, tinham poucos 
meses, ou dias, de vida”, garantiu Joel 
Osório. 
Perante uma plateia atenta e curiosa, o 
médico e investigador convidou os pre-
sentes a visitarem o seu site para me-
lhor perceberem a biotecnologia utili-
zada, uma vez que é uma “solução quase 
desconhecida na Europa”. 
A Medicina Regenerativa, resumiu o 
especialista, visa “substituir ou regene-
rar células que perderam a sua condição 
biológica óptima, de forma a limitar o 
envelhecimento”. Na sua clínica mexi-
cana, onde investiga e atende pacientes 
de todo o mundo, Joel Osório recorre às 
referidas “intervenções biológicas” para 
conseguir esse objectivo. 
O médico reconheceu as dificuldades de 
“entrar” nos Estados Unidos e em mui-
tos outros países do mundo: “Nós esta-
mos no terceiro de cinco níveis exigidos 
para podermos exercer fora do México. 
É necessário muito dinheiro para reali-
zar os testes que nos permitam entrar 
nos EUA, e nós não temos esse dinheiro, 
porque não queremos cobrar grandes 
valores aos nossos doentes”, sublinhou.
O especialista terminou com a apresen-
tação de casos de notável sucesso, nome-
adamente o de um jovem com paralisia 
cerebral que através das soluções de 
medicina regenerativa que tem vindo a 
testar recuperou vários movimentos e 
“ganhou uma nova alegria e autonomia”, 
garantiu Joel Osório, que mostrou ví-
deos do “antes e depois da recuperação”. 
O investigador destacou a elevada taxa 
de sucesso (“mais de 90% dos casos”) e 
que, mesmo nos restantes, nenhum do-
ente apresentou efeitos adversos ou pio-
rou o seu estado de saúde: “Podemos 
ajudar pessoas sem esperança de vida 
e é isso que nos apaixona”, concluiu. n

J oel Osório é membro da 
direcção da WAMS (The 
World Academy of Me-

dical Sciences) e fundador e 
CEO da RegenerAge, uma clí-
nica mexicana dedicada à me-
dicina regenerativa e à nutrição 
funcional. O especialista deu 
conta aos médicos presentes 
de tratamentos inovadores por 
si utilizados, em particular em 
doentes em “estado terminal” 

ou “sem esperança”, como referiu.
Essas soluções inovadoras assentam na 
combinação de intervenções biológicas 
– incluindo stem cells, “produtos biológi-
cos regeneradores”, “bio-produtos nutri-

soluções 
inovadoras 
de Medicina 
regenerativa 
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NorteMédico
aplicação móvel

Agora já pode aceder às revistas e newsletters da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) no seu smartphone ou tablet de forma simples e intuitiva. Basta descarregar a aplicação 

«NorteMédico» no Google Play ou Apple Store.



#01 | da Capela 
de Fradelos 
ao Museu da 
Cooperativa dos 
pedreiros

Um percurso curto 
mas com muito 
por descobrir, 

desde os impressionantes 
azulejos no interior da Ca-
pela de Fradelos, do pintor 
Jorge Colaço, à “vista mais 
alta da cidade do Porto”, 
no terraço da Cooperativa 
dos Pedreiros, segundo o 
seu presidente.
Na belíssima capela, Joel 
Cleto começou por abor-
dar alguns pormenores 
de um tema já recorrente 
noutras visitas, pela sua 
importância histórica – o 
Cerco do Porto. “A 8 de 
Julho de 1832, no primeiro 
dia, quando o exército li-
bertador se aproxima da 
costa, o objectivo primeiro 
não era desembarcar 
numa praia algures nas 
proximidades do Porto, 
a Praia da Memória”, co-
meça por contar o histo-
riador. “O primeiro plano 
de D. Pedro era desem-
barcar no Porto, e para o 
efeito enviou um jovem co-
rajoso para negociar o de-
sembarque”, explica. O jo-
vem corajoso e “idealista” 
chamava-se Bernardo de 
Sá Nogueira (futuro mar-

quês de Sá da Bandeira) e não foi bem 
sucedido. Dias depois esse jovem “será 
visto em lugar de destaque na frente 
de um conjunto de homens que tentam 
romper o cerco”. “Os absolutistas ten-
tam apertar o cerco e Bernardo de Sá 
Nogueira, num local alto de Gaia, lidera 
um combate que resulta numa derrota 
dos liberais”, expõe Joel Cleto. Durante 
todo o Cerco do Porto, Bernardo de Sá 
Nogueira ocupará lugar de destaque nos 
combates e passa a ser um homem que 
depois do triunfo dos liberais estará pro-
fundamente envolvido na política portu-

No dia 12 de Fevereiro, 
a chuva não impediu 
um grupo de cerca 
de 40 médicos de 
fazerem um passeio 
“da Capela de 
Fradelos ao Museu 
da Cooperativa 
dos Pedreiros”, na 
companhia de Joel 
Cleto. O primeiro 
passeio da segunda 
edição do “Porto 
Revisitado” ficou 
marcado pela 
observação dos 
magníficos azulejos, 
pintados por Jorge 
Colaço, na Capela 
de Fradelos, e pela 
vista sobre a cidade 
do Porto que se pode 
desfrutar do terraço do 
edifício da Cooperativa 
dos Pedreiros.  
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guesa. D. Pedro IV, em reconhecimento 
dos grandes feitos do corajoso jovem, 
vai dar-lhe o título de visconde e, mais 
tarde, de marquês de Sá da Bandeira, 
sendo assim que nascem os nomes “Sá 
da Bandeira” no Porto, desde o teatro 
à rua onde se localiza actualmente a 
Capela de Fradelos. A Rua Sá da Ban-
deira é alargada e, por isso, “começa a 
passar na Capela de Nossa Senhora da 
Boa Hora”, conhecida por todos como 
“Capela de Fradelos”, uma capela muito 
antiga e que, “segundo a tradição”, era 
um sítio “conhecido pelos seus bons 
ares”, escolhido por monges para des-
cansar. Era, pois, a zona dos frades, ou 
“fradelos”.

o museu que conduz 
à visTa mais alTa do 
porTo

Terminada a visita à Capela de Nossa 
Senhora da Boa Hora (“Capela de Fra-
delos”), os cerca de quarenta médicos 
rumaram à Cooperativa dos Pedreiros, 
na Rua da Alegria, onde tiveram oportu-
nidade de ouvir a história da instituição, 
conhecer o museu e o restaurante e ob-
servar o grande Porto de uma perspec-
tiva de 360°, do terraço da cooperativa, 
considerado por muitos o ponto mais 
alto da cidade do Porto.
A Cooperativa dos Pedreiros (Coopera-
tiva de Produção dos Operários Pedrei-
ros Portuenses) foi fundada em 1914 e é 
responsável pela maioria das grandes 
obras do Porto, tendo sido agraciada 
com o título de Membro Honorário da 
Ordem de Mérito, entre outros, como a 
Medalha de Mérito – Grau Ouro, conce-
dida pela Câmara Municipal do Porto.  
A visita à Cooperativa dos Pedreiros foi 
dedicada à observação do museu, com 
inúmeras amostras de jornais onde lhe é 
reconhecido o mérito por grandes obras 
em Portugal e no mundo, e de partes de 
construções feitas pelo mundo fora.
Neste local foi possível subir os catorze 
andares que conduzem ao belíssimo res-
taurante, considerado durante muitos 
anos o melhor da cidade, e à vista pa-
norâmica do terraço, onde os visitantes 
puderam vislumbrar paisagens além da 
cidade.

#02 | os mais 
belos Miradouros 
da Cidade do 
porto

Sexta-feira, noite cer-
rada, e sob o tema “Mira-
douros”, a primeira para-
gem foi no miradouro do 
“morro da Sé”. “Um mira-
douro curioso, por cima da 
rua Mouzinho da Silveira, 
protegido por um gradea-
mento”, “um gradeamento 
com a sua história, uma vez que o pa-
rapeito do miradouro era simplesmente 
um muro em granito, e o gradeamento 
foi colocado, numa fase anterior às pon-
tes sobre o Douro, porque o local era 
escolhido pelos suicidas para consuma-
rem os seus actos”, começou por contar 
Joel Cleto. Um miradouro que permitiu 
aos médicos contemplar “o outro morro 
original do Porto, o morro da Vitória”, 
locais onde “o Porto nasceu, há mais de 
2500 anos”. Entre os dois morros havia 
um vale onde corria um rio, que passa 
por baixo da rua Mouzinho da Silva. Foi 
neste momento que o historiador contou 
aos passeantes que a Câmara Municipal 
está a desenvolver trabalhos para que, 
até ao final de 2017, seja possível fazer 
percursos ao longo do “Rio da Vila”.

Na noite de 10 de 
Março, Joel Cleto 
guiou cerca de 40 
médicos aos mais 
belos miradouros 
da cidade do Porto. 
Muitas foram as 
histórias contadas 
e, desde a Sé ao 
Passeio das Virtudes, 
foram quase uma 
dezena de paragens 
“obrigatórias” para 
testemunhar a beleza 
da cidade do Porto. 
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res de pessoas todos os anos, é um ter-
reno de propriedade privada onde, desde 
há alguns anos, está a ser negociada a 
construção de um hotel. Embora seja 
algo que a Câmara Municipal do Porto 
tem tentado evitar, Joel Cleto confes-
sou, durante a visita, que teme que em 
pouco tempo aquele miradouro deixe de 
existir.

as virTudes  
do porTo

O miradouro do Passeio das Virtudes foi 
o local escolhido por Joel Cleto para ter-
minar a visita que primou por mostrar 
algumas das melhores vistas do centro 
do Porto. 
Segundo o historiador, o Passeio das 
Virtudes é considerado por muitos como 
tendo “o mais belo pôr-do-sol” do Porto, 
pelo que ao fim da tarde o miradouro 
é inundado por “turistas, portuenses e 
estudantes”. 
À semelhança da primeira paragem, o 
Passeio das Virtudes está cercado por 
um gradeamento pois, durante muitos 
anos, foi um dos locais com mais sui-
cídios na cidade. Porém, apesar de ali 
terem acontecido grandes tragédias, há 
uma história que em especial marca o 
local até aos dias de hoje: “Numa altura 
em que não havia ainda a fotografia, as 
primeiras páginas dos jornais ilustram 
com um desenho uma senhora que so-

brevive à tentativa 
de suicídio graças 
às suas saias que 
se abriram em 
forma de balão”, 
contou o historia-
dor,  lembrando 
a capa do jornal 
“O Comércio do 
Porto”.
E foi com esta his-
tória com “final fe-
liz” que terminou 
a visita a alguns 
dos mais belos lo-
cais da cidade do 
Porto, num pas-
seio sob o tema 
“Miradouros”. n

onde 
começava o 
porTo

Na rua de São Sebastião, 
antes de subir para mostrar 
a vista da Sé do Porto, Joel 
Cleto contou aos passean-
tes que era ali que come-
çava o Porto, “na porta de 
São Sebastião”.
Já na Sé do Porto, “ou no 
morro do Olival”, observou-
-se a galilé de Nazoni que 
“tem tudo a ver com este 
miradouro”. “Desde épo-
cas muito antigas que não 
se podia construir naquele 
local e, por isso, quem en-
trava na cidade pela zona 
da Igreja dos Congregados 
e olhava para a zona sem 
construções, via a lateral da 
Catedral imposta na paisa-
gem”, explica assim o histo-
riador a importância de or-
namentar de forma barroca 
a Catedral da Sé.
Criado em 1940, o Terreiro 
da Sé, mesmo ao lado da 
paragem anterior, é palco 
de uma das melhores vis-
tas sobre o rio Douro. Em 
pleno Estado Novo são dei-
tadas abaixo todas as casas 
velhas e sobressai “o belís-
simo Paço Episcopal”. O 
Porto nasce na zona da Sé, 
onde há inúmeros mira-
douros, “porque é um sítio 
alto, facilmente defensável 
e está muitíssimo bem lo-
calizado”, “é o sítio onde as 
margens do Douro mais se 
cruzam”. 
Após descobrirem o local 

onde “o Porto começava”, os médicos 
dirigiram-se ao “miradouro da Vitó-
ria”, um local privilegiado para tiroteios 
entre absolutistas e liberais durante o 
Cerco do Porto. O local, considerado 
por Joel Cleto “o segundo miradouro 
mais bonito da cidade”, apresenta-se 
actualmente em mau estado, uma vez 
que, apesar de ser visitado por milha-
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MedMotard

No dia 25 de 
Fevereiro, o 
Clube Médico de 
Mototurismo celebrou 
o seu 4.º aniversário 
no Salão Nobre da 
SRNOM. Algumas 
dezenas de médicos, 
vindos de todo o 
país, partilharam 
experiências e 
conviveram ao som 
de Vitor Blue e da 
sua banda, composta 
entre outros músicos 
pelo presidente do 
clube. 

aniversáriO

4 anos de hisTória comemorados 
na srnom ao som do álbum 
“caminho”, de viTor blue

“Nós somos um clube na-
cional de médicos que 
partilha um gosto que é 

andar de mota, e nestes qua-
tro anos posso dizer-vos que 
fizemos 20 mil quilómetros 
juntos”, referiu o presidente do MedMo-
tard, Rui Rodrigues. “Ganhei um con-
junto de amigos, e quatro anos depois 
somos inseparáveis”, salientou. O clube 
nasceu em 2013 e tem membros de todo 
o país, todos médicos ou familiares de 
médicos.

Os objectivos primordiais do Clube Mé-
dico de Mototurismo são “unir mais os 
médicos de norte a sul do país através 
de um gosto comum, explorar o país de 
forma lúdica, promovendo passeios de 
elevado teor cultural e paisagístico, per-
correr as regiões mais rurais do nosso 
país e assim promover o contacto di-
recto com a nossa sociedade”, esclare-
ceu Rui Rodrigues. “Em tanta coisa que 

fiz, este é o projecto mais 
importante da minha vida”, 
garantiu o médico.
O presidente partilhou as 
próximas aventuras do 
MedMotard “estrada fora”, 
nomeadamente um per-
curso, ainda em Fevereiro, 
de 4 mil quilómetros pelo 
Norte de África, no mês de 
Abril, 600 quilómetros por 
Portugal e, em Setembro, 
parte da Península Ibérica: 
“Teremos muita estrada 
feita”, resumiu.  
Rui Rodrigues convidou 
alguns membros do clube 
a partilhar experiências 
com os restantes convi-
dados, após explicar que 
o grupo “privilegia áreas 
desfavorecidas”, “de forma 
a proporcionar sorrisos às 
populações”.
Fernando de Laíns via-
jou desde Lisboa para o 
evento e mostrou dois ví-
deos que “exprimem” o que 
é o MedMotard, definindo-o 
em duas palavras: “energia e 
felicidade”.
Carlos Lopes, “um dos radi-
cais do grupo”, segundo Rui 
Rodrigues, está no clube há 
cerca de três anos e salien-
tou que sentiu “desde o pri-
meiro dia” que “nunca mais 
podia parar”.
Companheirismo, aventura, 
amizade, felicidade e grati-

dão, foram as palavras de ordem neste 
encontro do Clube Médico de Mototu-
rismo que contou com a estreia do novo 
álbum de Vitor Blue, “Caminho”. n
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‘César e 
Cícero’

No dia 26 de 
Janeiro, António 
Roma Torres 
apresentou, na 
SRNOM, a sua 
quinta obra: “César 
e Cícero”. O livro 
compila três peças 
de teatro diferentes 
e que podem ser 
lidas ou vistas 
sem uma ordem 
pré-estabelecida. 
Sobrinho Simões, 
amigo do autor, 
foi o convidado a 
apresentar a obra. 
A sessão terminou 
com um excerto de 
uma das peças, lido 
pelos profissionais 
António domingues 
e Jorge Pereira.  

“É de longe  
a melhor peça de 
teatro que li em 
toda a minha vida”  
Sobrinho Simões

António Roma Torres tem 
vários livros publicados. 
Com um gosto particu-

lar pela arte de representar, o seu 
primeiro livro, “Ano Gulbenkian 
Cinema Português”, foi dedicado 
ao cinema, no entanto, nos últi-
mos anos tem-se dedicado a textos 
dramáticos, dirigidos ao teatro. “O 
Rei da Áustria”, editado em 2015, 
foi um sucesso, tendo chegado aos 
teatros. A nova obra, porém, não 
lhe deverá ficar atrás. Sobrinho 
Simões garantiu que “César e Cí-
cero” “é de longe a melhor peça de 
teatro” que leu em toda a sua vida. 
O escritor é médico psiquiatra no 
Centro Hospitalar de São João, 
no Porto, cidade onde vive, e foi 
membro de algumas associações 
nacionais e internacionais ligadas 
à psiquiatria e à terapia familiar. 
Foi ainda, durante 25 anos, crítico 
de cinema no Jornal de Notícias. 
Além das obras dramáticas, An-
tónio Roma Torres tem dezenas 
de artigos científicos publicados, 
muitos deles em anos em que tam-
bém publicou livros.
Sobrinho Simões, convidado a 
apresentar o livro, garantiu que o 
escritor “gosta muito de pessoas, 
sempre gostou”, daí o seu fascínio 
pelo cinema, pelo teatro, pelo psi-
codrama e pela psicoterapia: “Ele 
é claramente curioso, gosta de pes-
soas e é um detalhista”, explicou 
o amigo.
Divertido, Sobrinho Simões ca-
racterizou a peça como “genial”. 
“Toda a peça tem o condão de nos 
ensinar e divertir”, garantiu. 
A obra, que se passa há cerca de 

dois mil anos, está adaptada ao mundo 
real e descreve fases da vida humana 
que podem ser transportadas para a ac-
tualidade: “Ele faz uma descrição da ve-
lhice que é das coisas mais bem feitas 
que conheço” terminou o amigo Sobri-
nho Simões.
Com o Salão Nobre cheio de “amigos”, 
como frisou Roma Torres, foi para o 
médico “um prazer” estar ali, a convi-
ver com os presentes e, no final, a ouvir 
lerem um excerto da primeira peça da 
obra “César e Cícero”, intitulada “Até 
Quando”. n

LivrO
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‘somos 
todos Heróis’
“Somos Todos 
heróis” é o título 
do livro promovido 
pela Associação 
Portuguesa de 
Leucemias e 
Linfomas que 
colecciona 
depoimentos e 
histórias de pessoas 
que passaram por 
estas doenças, 
enfrentando-as e 
vencendo-as. No dia 
3 de Março, 
Bárbara Machado, 
Carina Carvalho 
e danyel Guerra, 
três dos doentes 
que deixaram o seu 
testemunho no livro, 
foram os convidados 
a apresentar esta 
obra na SRNOM e 
contar um pouco da 
sua história. 

de “vencedores” publicados nesta 
obra, “uma nova forma de ajudar as 
pessoas”, explicou Isabel Barbosa.
Doentes com leucemia, linfoma de 
Hodgkin e não Hodgkin, mielomas 
e síndromes mielodisplásicos po-
dem contar com apoio psicológico, fi-
nanceiro e em tratamentos por parte 
da APLL. Apoio que se estende aos 
seus familiares, a nível psicológico 
e através da partilha de informa-
ções importantes para a ajuda aos 
doentes.
Divulgar informação junto da socie-
dade civil, colaborar com outras ins-
tituições e participar em reuniões e 
congressos para melhorar o envolvi-
mento da APLL na vida das pessoas 
com doenças do sangue são os prin-
cipais objectivos desta instituição 
sem fins lucrativos. Apesar de estar 
sediada no Porto, a APLL presta 
apoio e faz serviço de voluntariado 
noutros pontos do país, nomeada-
mente em Gaia e em Braga.  
Durante a apresentação do livro, 
Bárbara Machado, Carina Carva-
lho e Danyel Guerra sublinharam 
a importância que a APLL teve na 
sua recuperação, uma vez que além 
de lhes prestar apoio durante os tra-
tamentos, apoiou os seus familiares 
e amigos, informando-os e prepa-
rando-os para ajudarem os doentes 
da melhor forma possível. 
O livro inclui testemunhos de pes-
soas que, à semelhança dos três con-

vidados, sobreviveram e contaram com 
o apoio da APLL. Danyel Guerra, o úl-
timo orador, salientou ainda a impor-
tância do SNS para a sua recuperação: 
“O nosso SNS é subfinanciado, mas é 
não só um dos melhores da Europa, é 
um dos melhores do mundo”, garantiu.

“Esta associação é muito 
importante para todos os 
doentes.”
Bárbara Machado

“O convívio com outras 
pessoas com estes problemas 
ajudou-me imenso.”
Carina Carvalho

“Foi uma luta contra o luto.”
Danyel Guerra

conheça mais sobre a apll em http://apll.org/

LivrO

Os oradores partilharam com os 
convidados que o segredo para 
vencer as leucemias, os linfo-

mas ou outras doenças oncológicas é 
nunca desistir, destacando que o título 
“Somos Todos Heróis” pretende preci-
samente englobar todos os envolvidos 
nesta luta: doentes, profissionais de 
saúde, familiares e amigos.
Isabel Barbosa é a presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Leucemias e Lin-
fomas (APLL), associação que nasceu 
em 2001, no Porto, e já ajudou muitos 
doentes e familiares a lidar com estas 
doenças: “Esta obra e a nossa associação 
são dedicadas a doentes, sobreviventes, 
familiares, profissionais de saúde e so-
ciedade civil”, sublinhou Isabel Barbosa.
Após cerca de dois anos de trabalho, a 
associação vê dezenas de testemunhos 
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1º Curso de 
Fotografia da 
srNoM
inscrições 
esgotaram em 
menos de 24H

O primeiro curso 
intensivo de 
fotografia da SRNOM 
começou no dia 20 
de Janeiro e terá um 
total de dezassete 
aulas. Conduzido 
pelo fotógrafo 
profissional  José 
Maria Barroso, o 
curso é coordenado 
pelo médico José 
Ramada, em 
conjunto com o 
pneumologista Paes 
Cardoso, e termina 
no dia 31 de Maio.

Promovida pela Comissão de Ac-
tividades Culturais e de Lazer da 
SRNOM, a iniciativa de criar o 

primeiro curso intensivo de fotografia 
dedicado aos médicos procura, segun-
dos os membros da organização, “cor-
responder às expectativas de todos os 
médicos que anualmente participam 
nas iniciativas de Fotografia, nomeada-
mente na Exposição de Arte Fotográ-
fica, no Workshop de Fotografia e no 
Workshop no Terreno”.

José Ramada, coordenador do 
curso de fotografia,  mostrou o 
seu agrado com o número de 
participantes inscritos: “O curso 
esgotou em menos de 24 horas 
e tem uma lista de espera com 
mais do triplo dos inscritos”, 
sublinhou.
O membro da Comissão de Ac-
tividades Culturais e de Lazer 
da SRNOM coordenou os vários 
projectos fotográficos anterio-
res e garantiu que este terá um 
”cariz muito prático”. “Vamos 
aprender a fotografar do zero até 
aos níveis mais diferenciados de 
fotografia”, salientou o médico. 
José Ramada apresentou ainda 
os vários módulos do curso: “Fo-
tografia Básica”, “Fotografia Te-
mática”, “Fotografia Criativa” e 
“Princípios Gerais de Edição de 
Imagem”.
Paes Cardoso, participante as-
síduo neste tipo de eventos da 
SRNOM, considerou este curso 
“muito importante e uma inicia-
tiva muito valiosa”: “Hoje em dia 
há muita fotografia. Esta reunião 
é para quem se dedica a uma fo-
tografia suportada pela perspec-
tiva artística”, explicou o pneu-

mologista. No curso, o médico garante 
que os participantes vão aprender que 
“a técnica é absolutamente fundamen-
tal mas não deve espartilhar a visão do 
fotógrafo”. A expectativa para as várias 
aulas é que haja “um intercâmbio entre 
os representantes e os presentes”, ante-
cipou Paes Cardoso.
A primeira aula foi dedicada a “compre-
ender a câmara”, começou por referir o 
fotógrafo profissional José Maria Bar-
roso, que garantiu que “qualquer má-
quina serve para um bom fotógrafo”. n
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expOsiçãO de 
fOtOgrafia de JOsé 
pauLO vieira de 
andrade

A s suas fotografias da cidade do 
Porto foram a principal atrac-
ção da exposição de José Paulo 

Vieira de Andrade. Paralelamente, foi 
possível apreciar também um conjunto 
de imagens captadas durante uma via-
gem à Islândia, “um país muito bonito, 
com muitas cascatas, o que proporciona 
imagens lindíssimas”, salientou o mé-
dico fotógrafo.
Licenciado e doutorado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, 
especialista em Patologia Clínica, José 
Paulo Vieira de Andrade também dá 

aulas de Anatomia. Não é muito 
o tempo que sobra para a foto-
grafia, no entanto, já foi galar-
doado com vários prémios em 
concursos em Portugal e no es-
trangeiro.
Começou a fotografar na adoles-
cência e, com o aparecimento da 
máquinas fotográficas digitais, 
desenvolveu ainda mais o gosto 
por esta actividade. Embora já 
tenha feito várias exposições de 
fotografia, seleccionou, para esta 
exposição na Casa do Médico, 
as que considera serem as suas 
melhores imagens das pontes 
do Porto e do rio Douro, a que 
juntou as referidas fotografias 
realizadas “numa viagem foto-
gráfica organizada à Islândia”. O 
Porto visto de Gaia, “sempre de 
manhã”, é a selecção de imagens 
favorita do autor, que fez questão 
de apresentar “a fotogenia da ci-
dade” nesta exposição dedicada 
aos médicos, na SRNOM.
José Paulo Vieira de Andrade 
garante que é “difícil” conciliar 
o trabalho com a arte de fotogra-
far, no entanto, não descura este 

gosto que, a par da medicina, considera 
a sua “grande paixão”.

BiograFia:

José Paulo Vieira de andrade, guimarães, 24 de 
Julho de 1962. Formação: licenciado e doutor em 
medicina pela FmUp; especialista em patologia 
clínica; professor de anatomia, FmUp. 
Exposições individuais:cadeira de van gogh, 
porto, 2011;galeria porto com arte, porto, 2012; 
poggenpohl, porto, 2013; secção regional do 
sul da om, 2014;cadeira de van gogh, porto, 
2015;centro empresarial do porto, 2015.

“Efémera” decorou as paredes 
da Galeria da SRNOM de 3 
a 17 de Março. A exposição 
de fotografia do médico José 
Paulo Vieira de Andrade contou 
com vários quadros da cidade 
do Porto, principalmente da 
paisagem “de Gaia para o 
Porto”, o local preferido do 
médico fotógrafo, que prefere 
a luz das manhãs de domingo, 
confessando que se levanta 
de madrugada, em qualquer 
estação do ano, para fotografar 
o dia a nascer naquele local.

‘efémera’
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apresentaçãO da 
revista e expOsiçãO 
de fOtOgrafia

No dia 25 de Março foi 
apresentada, no Salão 
Nobre da SRNOM, o 
5.º número da revista 
anual de fotografia 
“Pelikula”. Em paralelo, 
a Galeria do Centro de 
Cultura e Congressos 
da SRNOM encheu-se 
de imagens de grandes 
fotógrafos portugueses, 
nomeadamente médicos, 
com a exposição das 
fotografias seleccionadas 
para o catálogo de 2017. 
Rui Mota Cardoso presidiu 
à sessão e felicitou o 
conjunto de “médicos e não 
médicos irmanados pela 
cultura”, pelas excelentes 
fotografias expostas.

‘pelikula’
foTografia 
enquanTo culTura

tas, poetisa que leu um dos seus poemas, 
“Azul”, durante a sessão.
Mais de uma centena de pessoas estive-
ram presentes para assistir à apresenta-
ção desta revista e para apreciar a expo-
sição que decorou a Galeria da SRNOM. 
Todas as fotografias disponíveis na pu-
blicação estiveram expostas na Casa do 
Médico e foram apresentadas, “uma por 
uma”, por Luís Ferreirinha.
Luís Ferreirinha aproveitou a sessão 
para explicar os critérios que oferecem 
qualidade à revista: “Não queremos foto-
grafias muito editadas, preferimos foto-
grafias em cru. Há, efectivamente, aqui 

imagens com muita qualidade e 
com enormes talentos por trás”, 
sublinhou. Entre os autores há 
fotógrafos de profissão, mas há 
também pessoas que se dedicam 
à fotografia apenas “pela pai-
xão”, referiu por sua vez Filipe 
Carneiro, destacando trabalhos 
“excepcionais” de médicos fotó-
grafos incluídos na revista.
A 5.ª edição da revista “Peli-
kula” prima por uma enorme 
variedade de fotografias do 
Porto, acompanhadas pelo texto 
“Porto Ferrenho”, um texto pre-
miado em 2015. A revista pode 
ser comprada na versão em pa-
pel em qualquer loja da FNAC, 
e consultada ou adquirida em 
formato digital em https://is-
suu.com/pelikularevista/docs/
pelikulaphotoalbum2017_n__5_.

Pelikula n.º 5 • fotógrafos: acúrcio moniz 
| adelino marques | alfredo tomás | ana 
rita lopes | antónio gonçalves | antónio 
pereira | carla dias | carlos tiza | cecília 
teixeira pinto | celso rocha | dânia mar-
ques | daniel rocha | estêvão lafuente | 

eugênio Fonseca | Filipa rodrigues | Filipe carneiro 
| Francisco nicolau | Hélder antónio | inês carneiro | 
inês couto | isabel costa pinto | Joana teixeira | João 
coutinho | Jorge malafaia | Jorge reis | José loureiro 
| José peralta | José vaz silva | luís Ferreirinha | luís 
raposo | magda reis | manuel varzim | maria ade-
laide araújo | maria antónia ribeiro | maria luísa 
malheiro | mário esteves | miguel guerra | nelson 
santos | nuno João | octávio carneiro | paulo pe-
reira | rita moniz | salomé carvalho | santa comba 
| sérgio pereira | teresa ricca | vitor tripologos | 
zeca neto.

“O saber é muito am-
plo, tem muito que 
ver com a eloquência, 

com a instrução acadé-
mica, mas acima de tudo 
tem que ver com a cultura 
de cada um, e aqui vemos 
muita cultura”, começou 
por afirmar Carlos Mota 
Cardoso, em representa-
ção do CRNOM.
Filipe Carneiro, fotó-
grafo, Luís Ferreirinha, representante 
da FNAC, Zeca Neto, fotógrafo, e Teresa 
Freitas, poetisa, apresentaram o 5.º nú-
mero da revista “Pelikula” (photo album 
2017). A publicação, que se dedica prin-
cipalmente a imagens “de movimento”, 
como explicou Filipe Carneiro, come-
çou por ser dedicada à fotografia despor-
tiva, no entanto, actualmente privilegia 
sobretudo “a qualidade”, incluindo todo 
o tipo de imagens na sua selecção. Al-
gumas das imagens são ilustradas em 
conjunto com poemas de Teresa Frei-
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‘elementos ii’

inaugurou, no dia 
28 de Janeiro, na 
Galeria da Casa do 
Médico, a exposição 
de Manuela Mendes 
da Silva “Elementos 
ii”, que esteve 
patente até ao dia 
19 de Fevereiro. 
dezenas de quadros 
da pintora,  todos em 
acrílico, deram cor à 
Galeria da SRNOM. 
Manuela Mendes da 
Silva não deu título a 
nenhum dos quadros, 
com o propósito de 
“fazer as pessoas 
sentirem a arte 
como entenderem”, 
referiu.

Manuela Mendes da Silva 
teve “desde sempre” um 
enorme gosto pela pin-

tura, transmitido sobretudo pelo 
seu pai, o pintor José Bastos, e 
pelo seu avô, o conhecido artista 
Mestre Mendes da Silva, como 
contou à Nortemédico.
A sua carreira como pintora co-
meçou na Escola de Belas Artes 
do Porto, em 1966, onde se licen-
ciou em pintura. Foi professora 
de desenho na Escola Industrial 
e Comercial de Gondomar, e ex-
plorou vários estilos na pintura: 
desde o estilo figurativo, a que se 
dedicou no início da sua carreira, 
até à pintura mais abstracta, que 
privilegia actualmente. 
Expôs em dezenas de galerias, 
das quais se destacam a do Ate-
neu Comercial do Porto, a Galeria 
Artesis, em Vila Nova de Gaia, e a 
Galeria da Restauração, no Porto, 
tendo feito mostras também em 
locais como o Fórum da Maia ou o 
Clube Literário do Porto. 
A exposição “Elementos II” mar-
cou a diferença pela grande diver-
sidade de cores e a artista garante 
que esse é um dos elementos que 
a caracteriza: “É uma caracterís-

tica minha, dos meus trabalhos, do meu 
percurso, no fundo, da minha carreira”, 
garantiu. “Elementos I” foi uma expo-
sição realizada no ano passado (esteve 
patente na Galeria Ap’Arte, na Rua Mi-
guel Bombarda), e esta exposição agora 
“pretende ser uma continuidade, com 
elementos diferentes, porém com a cor 
e a luz que são o meu fio condutor”, ex-
plicou a pintora.
“Durante a minha carreira, que já vai 
sendo longa, encontrei muita gente, 
e fico muito feliz quando pessoas que 
não percebem muito bem o abstracto, 
gostam, mesmo sem saberem o que sig-
nifica”, declarou Manuela Mendes da 
Silva, que considera o “ouvir e sentir 
as outras pessoas” a faceta mais impor-
tante do seu trabalho. 
A exposição que convocou dezenas 
de médicos à Galeria da SRNOM tem 
muito de Manuela Mendes da Silva – tal 
como todas as suas pinturas, concluiu a 
artista, que garante que todos os quadros 
são feitos com “grande paixão”. n

expOsiçãO de 
pintura

de manUela mendes 
da silva
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expOsiçãO de 
pintura de  
Luís atHOuguia

O gosto pela arte foi-lhe incutido 
“desde pequeno”: “Sempre pro-
curei ver exposições de arte, ob-

servar, acabando por estudar arte”. Fi-
lho de um famoso arquitecto português 
de ascendência inglesa, Ruy de Sequeira 
Athouguia, decidiu cedo que se queria 
dedicar à pintura. Natural de Cascais, 
foi no IADE (Instituto de Arte, Design 
e Empresa), em Lisboa, que Luís Athou-
guia se licenciou em Artes Plásticas.
Segundo as palavras de Américo Car-
neiro, artista plástico, “a pintura de Luís 
Athouguia eleva-nos ao patamar da ci-
ência da arte pictórica e da ‘praxis’ ar-
tística”. À semelhança de Américo Car-
neiro, vários outros artistas elogiaram 
também o trabalho do pintor. Álvaro Lo-
bato de Faria, director da Galeria MAC, 
revelou que “a obra de Luís Athouguia 
surpreende e anima, na unidade da 
força que habita nas suas cores, a neces-
sária sobriedade das suas composições, 
em que a pintura assume toda a sua ra-
zão de ser de uma profunda poesia num 
acto criador contemporâneo”.
“Visões Pretéritas” esteve patente na 
Casa do Médico de 3 a 17 de Março, e 
muitos foram os que puderam apreciar 
os quadros deste artista plástico, muito 
marcados pela cor, pelas referências ge-
ométricas e pelas “mensagens subenten-
didas”, como referiu o pintor. 
Manuel da Silva Ramos, escritor e apre-
ciador de pintura, sublinhou que “nin-
guém actualmente em Portugal faz uma 
pintura destas”. “O Luís Athouguia é 
único e inclassificável (não é surrealista 
nem deixa de ser quando afirma a sua 
reticência!) e é toda esta volúpia de so-
nho que faz a sua força. E também o seu 
equilíbrio”, afirmou o escritor.
Com 64 anos, Luís Athouguia já “mal se 
lembra” de quando começou o gosto pela 
pintura, no entanto, muitos são os que o 
classificam como um dos grandes pinto-
res portugueses da actualidade.

BiograFia:

luís Pepulim Jervis de athouguia, cascais, 22 
de Fevereiro de 1953. Formação: artes plásticas, 
iade. prémios: 1997 – prémio vespeira, na Bienal 
internacional de artes plásticas do montijo. 2004 
– prémio internacional de artes plásticas “valen-
tín ruiz aznar”. 2011 – prémio salão dos sócios da 
sociedade nacional de Belas artes.

No dia 3 de Março, o Centro 
de Cultura e Congressos da 
SRNOM encheu-se de cor com 
a exposição de pintura “Visões 
Pretéritas” de Luís Athouguia.
O artista, que se identifica com 
cada quadro que pinta, salientou 
que os mais recentes talvez 
sejam os que “o marcaram mais” 
por retratarem a fase da vida em 
que se encontra.

‘visões 
pretéritas’
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A  paixão pela pintura nasceu ape-
nas após a reforma, no entanto, 
e passados oito anos, é com or-

gulho que Virgínia Barbedo vê alguns 
dos seus quadros expostos na SRNOM. 
A paixão pela pintura começou de 
forma curiosa, como contou à Nortemé-
dico Virgínia Barbedo: “No dia da mãe 
uma das minhas filhas ofereceu-me 
uma caixinha de madeira com pincéis, 
tintas e tudo isso…, enquanto a outra me 
ofereceu as telas. Foi assim que come-

cei a dar umas pinceladas”, escla-
receu a médica. 
Mais tarde, e seguindo os conse-
lhos do marido, Virgínia Barbedo 
inscreveu-se na Cooperativa Ár-
vore onde, sob orientação do Pro-
fessor Carlos dos Reis, começou a 
aperfeiçoar este “gosto pela pin-
tura”. A “Árvore” é uma coopera-
tiva de actividades artísticas, se-
diada no Porto, reconhecida pelo 
Estado Português como uma ins-
tituição privada de utilidade pú-
blica. A médica é um dos mais de 
mil artistas que trabalham com 
a cooperativa, onde pintam, ex-
põem e vendem os seus trabalhos. 
Embora só se tenha dedicado à 
pintura depois da reforma, Virgí-
nia Barbedo confessou que sem-
pre gostou desta arte. Porém, en-
quanto médica no activo, nunca 
teve tempo. Desde então, participa 
em várias exposições da coopera-
tiva, participa “sempre” na Arte-

Médica, grande exposição anualmente 
promovida pela SRNOM, e, desta vez, 
decidiu decorar a Casa do Médico com 
uma exposição individual. A diversi-
dade de cores e contrastes é grande, po-
rém destacam-se o mar, o Porto e o azul, 
particularmente em dois dos quadros 
que mais gostou de pintar: “Sou apai-
xonada pelo mar e também gosto muito 
das silhuetas do Porto, são coisas que 
me tocam”, concluiu a médica. n

BiograFia:

Virgínia Barbedo, porto. 
especialista em Hematologia clínica. licenciada 
pela Faculdade de medicina da Universidade do 
porto. pintora na cooperativa Árvore
Exposições:artemédicaxxvii exposição co-
lectiva dos sócios da Árvorexxviii exposição 
colectiva dos sócios da Árvore xxx exposição 
colectiva dos sócios da Árvore

‘porto,  
mar e 
azul’
inaugurou, no dia 25 de 
Março, uma exposição de 
pintura de Virgínia Barbedo. 
As paredes do bar e dos 
corredores da Casa do 
Médico encheram-se de 
cor e de telas dedicadas 
principalmente ao mar, uma 
das maiores inspirações da 
médica que pinta há apenas 
oito anos.

expOsiçãO de 
pintura de virgínia 
barbedO
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Jazz  
na ordem
mais de duas cenTenas 
de pessoas presenTes 
no primeiro concerTo 
do 7.º ciclo de jazz

7º  ciclo
de
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A  companhado por Filipe Tei-
xeira, no contrabaixo, Cláudio 
César Ribeiro, na guitarra, e 

João Cunha, na bateria, André Sarbib, 
ao piano, presenteou as mais de 200 
pessoas presentes no Salão Nobre da 
SRNOM com ritmos sobretudo latinos, 
de forma a marcar pela diferença o iní-
cio do 7.º Ciclo de Jazz.
O concerto começou com temas origi-
nais do pianista e compositor, do álbum 
“This is it”, um enorme sucesso em Por-
tugal e além fronteiras. La Valse des 
Lilás e Valsana, uma valsa dedicada à 
sua companheira, foram alguns dos ori-
ginais tocados na Casa do Médico. No 
entanto, e por se tratar de um concerto 
dedicado a ritmos latinos, o quarteto 
abordou também músicas brasileiras de 
grandes compositores, como Tom Jobim 
ou Chico Buarque. 
Filho do pianista francês Roger Sarbib – 
músico que trabalhou com nomes como 
Edith Piaf ou Charles Trenet – André 
Sarbib herdou, além do gosto pelo piano, 
o talento do pai, tendo-se tornado um ar-
tista reconhecido internacionalmente.
Prova desse talento são as suas colabo-
rações em concertos com prestigiados 
músicos como Joe Lovano, Barry Alts-

No dia 31 de Março estreou, 
no Salão Nobre da SRNOM, 
o 7.º Ciclo do “Jazz na 
Ordem”. E logo com um dos 
mais prestigiados artistas 
do panorama musical 
português: André Sarbib. 
Mais de duas centenas de 
pessoas encheram a Casa 
do Médico para celebrar a 
música e o início de mais um 
Ciclo de Jazz, “este ano com 
alguns dos melhores músicos 
nacionais”, como sublinhou 
Rui Rodrigues, organizador do 
evento.

chul, Ivan Lins e António Serrano, entre 
muitos outros.
Além de pianista, André Sarbib é com-
positor e cantor, porém só após os dois 
primeiros álbuns, “Silêncio das Água” 
e “Coisas da Noite”, o artista resolveu 
dar voz a algumas das suas músicas, no 
seu mais recente álbum, “This is it”, de 
2008.
André Sarbib e os músicos que o acom-
panharam conseguiram com que o Sa-
lão Nobre da SRNOM parecesse pe-
queno demais para tanto talento. Rui 
Rodrigues, médico organizador do 
evento, garantiu que este é um ciclo que 
o deixa “muito feliz”: “Nós vamos ter 
neste palco alguns dos principais intér-
pretes do jazz nacional”, salientou. 
Pedro Oliveira e Domingos Alves, em 
dueto, Bernardo Moreira, Hitchpop, 
a Escola de Jazz do Porto, coordenada 
por Pedro Barreiros, e o duo Luís Fi-
gueiredo e João Hasselberg são as con-
firmações para o 7.º Ciclo de Jazz da SR-
NOM que termina a 9 de Junho. “Nas 
primeiras edições, o palco do Salão No-
bre parecia pequeno para talentos como 
André Sarbib ou outros nomes que vão 
cá estar. Hoje não, hoje este já é um 
grande palco”, concluiu o organizador 
do evento, Rui Rodrigues. n

anDré SarBiB [BiograFia]
“participou no 1.º Festival de Jazz do Funchal (ma-
deira), onde é director artístico. em 2001 actuou 
no 5.º matosinhos em Jazz com o quarteto jun-
tamente com Joe lovano, Barry altschul e saheb 
sarbib. em 2008 actuou no Festival de Jazz de 
madrid, com ivan lins e antónio serrano. em Ja-
neiro de 2009 realizou o concerto de apresentação 
com todos os músicos e convidados do seu último 
trabalho discográfico “This is it”, na casa da música 
(porto), com um enorme êxito. em maio de 2009 
actuou no Festival da música da maia e no teatro 
salasiano de vigo, inserido no Festival de Jazz da la 
Fundación pedro Barrié. em Janeiro de 2011 actuou 
com antónio serrano no iberojazz, na coruña. tem 
tido variadas actuações no estrangeiro, como: Fes-
tival de Jazz em nocera (itália), Festival de Jazz de 
Bari (itália), Festival de Jazz em Hardstad (noruega), 
Festival de Jazz “turino” (itália), Festival “Warsza-
wski skrzyżowanie Kultur” (polónia),“iberoJazz”, 
na coruña (espanha), “Bluenote”, em milão (itália), 
midnight sun Festival “lartsy” (Finlândia), Jazz club 
”mistura Fina”, rio de Janeiro (Brasil), etc.
é actualmente o pianista do grande músico e com-
positor brasileiro ivan lins.”
iNFORMAçãO RECOlHiDA NO SiTE DO ARTiSTA.

“Vamos ter neste palco 
alguns dos principais 
intérpretes do jazz 
nacional.”
Rui Rodrigues
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Nascido há 60 anos na freguesia de 
Massarelos, no Porto, Guilherme 
Figueiredo foi eleito em dezembro de 
2016 novo bastonário da Ordem dos 
Advogados. dizem os amigos que, para 
além da advocacia, é um homem muito 
curioso com tudo à sua volta. Por isso, não 
surpreende que tenha despertado cedo 
para a cultura. Começou aos 12 anos a 
fazer teatro, sendo também um espetador 
compulsivo de cinema. 

Em 2014 escreveu o livro de poesia 
“Porque hoje é domingo” e já foi 
homenageado pela cidade. é também 
presidente da Fundação Júlio Resende, 
que se dedica às artes. 

MeMóriaS De aDriano
Marguerite Yourcenar

Quem gosta de clássicos da 
literatura moderna tem aqui 
uma excelente sugestão. 
“Memórias de Adriano” é 
seguramente um dos mais 
impor tantes romances 
de Marguerite Yourcenar 
(1903-1987). Tem a forma 
de uma longa carta dirigida 

pelo velho e já doente imperador ao jovem 
Marco Aurélio, que lhe sucedeu no trono de 
Roma (séc. ii d.C.). Nessa carta, Adriano pro-
mete contar toda a verdade, sem os constran-
gimentos próprios da narrativa oficial.
Através de uma confissão serena, de quem 
pressente que a morte se aproxima, ficamos a 
conhecer os episódios mais marcantes da vida 
deste homem notável, que soube pacificar o 
império, tornar a sociedade romana um pouco 
mais justa, melhorando a sorte das mulheres e 
dos escravos.
Yourcenar andou 30 anos a fazer pesquisa para 
este romance. Começou nos anos 20 mas a obra 
só foi publicada em 1951. Não faltam curiosida-
des interessantes sobre a vida romana, das pes-
soas aos rituais do grande império, tudo apoiado 
em bases verídicas. A musicalidade da escrita é 
típica de Yourcenar – Adriano parece que está 
vivo ao nosso lado – e a narrativa combina ma-
gistralmente as reflexões pessoais do impera-
dor com os factos cronológicos e públicos em 
torno da sua pessoa.

a Morte De iVan ilitCh
Lev Tolstoi

para quem aprecia a lite-
ratura e escritores russos, 
tipo “Guerra e paz” (deste 
mesmo autor), por exemplo, 
este livro é uma prioridade. 
para quem não está muito 
familiarizado com o género, 
então este “A morte de ivan 
ilitch” pode ser um bom co-

meço, porque não é uma obra tão densa e pe-
sada como as tradicionais.
Tudo começa com o velório de um respeitado 
juiz. Depois, conta-se a história da vida dele 
desde início, em particular um pequeno in-
cidente: ele cai e fica muito queixoso da zona 
dos rins. A vida continua, mas a dor persiste, a 
ponto de lhe mudar o humor e se tornar uma 
doença mais psicológica do que física, dado que 
o problema nos rins nunca é realmente diag-
nosticado pelos médicos. A “doença” acaba por 
condicionar toda a sua vida, comportamento e 
postura perante as pessoas e família, ao ponto 
de toda a gente se ir afastando dele. Quando já 
estava decrépito, amigos e colegas pareciam 
querer evitar o contato com a morte. ilitch re-
flete então sobre a sua vida, numa viagem ao 
passado. Ou como uma vida simples, tranquila, 
feliz, com sucesso profissional, se foi degra-
dando em termos físicos, mentais e ao nível 
da própria alma. Tudo contado através de uma 
escrita absorvente e arrebatadora do grande 
mestre, lev Tolstoi.

liVro Do DeSaSSoSSego
Fernando Pessoa

ler pessoa é como exercitar 
a mente numa máquina mul-
tifunções durante umas boas 
horas de ginásio. Há quem 
diga que os maiores poetas 
inventaram máscaras pelas 
quais falavam ocasional-
mente – pessoa inventava 
poetas inteiros!

Estudar pessoa é um desafio constante, que 
apaixona e vai continuar a motivar muita gente. 
é um verdadeiro desassossego. “Este livro é um 
só estado de alma, analisado de todos os lados, 
percorrido em todas as direções” (pág. 399) 
ou “Eu não escrevo em português. Escrevo eu 
mesmo” (pág. 353).
publicado em 1982, 47 anos após a sua morte, 
este livro biográfico tem como autor Ber-
nardo Soares, personagem criada pelo próprio 
pessoa.
A obra começou a ser escrita aos 25 anos, 
acompanhando-o durante toda a vida. Ficou 
incompleta. São mais de 500 textos sem prin-
cípio, meio e fim, num labirinto onde o autor 
procura responder a questões como “quem sou 
eu?” ou “como posso explicar a realidade”. Um 
livro que não deixa ninguém indiferente.

Texto Rui Martins

As escolhas de  
Guilherme Figueiredo
Bastonário da Ordem dos Advogados
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Blue train
Coltrane

Um regalo para os 
ouvidos, este “Blue 
Train”. para os apani-
guados, os indefetí-
veis, os imperecíveis 
do jazz, Coltrane é 
uma espécie de pa-
lavra mágica, a “pas-

sword” de acesso aos prazeres melodiosos do 
saxofone. para os “outsiders” há que ouvir e 
descobrir este disco. Quem o fizer vai ver a sua 
vida mudar. Há um aC e um dC musical. 
Não é por acaso que os especialistas conside-
ram o norte-americano John William Coltrane 
(1926-1967) o maior sax tenor e um dos maiores 
jazzistas e compositores do género, tendo in-
fluenciado várias gerações de músicos, desde 
o rock à música erudita. por isso recebeu em 
2007 uma citação especial do prémio pulitzer 
de Música, pela sua “perita improvisação, mu-
sicalidade suprema e um dos ícones centrais da 
história do jazz”.
Blue Train foi lançado originalmente em 1957, 
sendo ainda um álbum muito popular e objeto 
de estudo por parte dos acólitos do jazz. Sim, 
há quem estude Blue Train e faça disso quase 
uma tese de doutoramento. De resto é muito 
difícil descrever o requinte e a arte deste disco. é 
tudo tão superlativo que os encómios esgotam-
-se rapidamente. O melhor mesmo é ouvir e… 
desfrutar!

the Salieri
Cecilia Bartoli

Se Einstein fosse vivo 
queria lá saber da te-
oria da relatividade! 
Desatava a escrever 
fórmulas sobre as 
ondas sonoras que 
Cecilia Bartoli con-
segue produzir. Esta 

cantora lírica mezzo-soprano italiana tem uma 
voz que contraria as leis da Física. parecem sons 
extraterrestres. Só visto. Ou ouvido, neste caso. 
Ou as duas coisas.
Cecilia Bartoli nasceu em Roma há 51 anos mas 
agora vive no Mezzo e no Arte. Óperas de Mo-
zart e Rossini são com ela.
Neste disco, a cantora faz uma interpretação 
impressionante de Antonio Salieri, compositor 
e professor de Schubert, Beethoven, liszt ou 
Czerny. As mudanças do tom de voz são cons-
tantes, demonstrando uma agilidade surpreen-
dente mesmo para quem a conhece. Há árias 
para todos os gostos, desde as mais graciosas e 
pianíssimas, até às mais intensas onde eviden-
cia uma capacidade vocal desconcertante. Tudo 
o que ela faz é perfeito: desde os “r´s” enrolados 
a uma série de maneirismos enfatizados que fa-
zem de Bartoli uma verdadeira diva.

roCk in rio Douro
GNR

Vá lá, todos: “é a pro-
núncia do Norte, corre 
o rio para o mar…”. 
Álbum de 1992, ano 
em que os GNR en-
cheram o Estádio de 
Alvalade – 40 mil 
espetadores, num 

concerto memorável. Foi a primeira vez que 
uma banda portuguesa conseguiu encher um 
estádio… Um ano depois seguiu-se o Estádio 
das Antas, com resultado idêntico.
Muito rock and roll – português, pois claro –, gui-
tarras, teclados, sucessos como Sangue Oculto 
(duas versões, com e sem Javier Andreu, dos 
espanhóis la Frontera), Ana lee, Toxicidade, 
Quando Telephone pecca, Acorda e pronúncia 
do Norte, com o inesquecível dueto Rui Reini-
nho/isabel Silvestre. Memórias de tempos em 
que não havia telemóveis, nem internet, nem 
Facebook, nem Twitter.
Rock in Rio Douro foi um dos álbuns mais acla-
mados pela crítica, tornando-se rapidamente 
num sucesso de vendas: quatro discos de pla-
tina, 94 mil cópias vendidas, 38 semanas no top 
nacional. Efetivamente. n
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o diamanTe TurísTico da indonésia
por inês Ferreira*

74 lazer

*inês Ferreira, jornalista, 
colaborou em muitos números 
da revista nortemédico. Corajosa 
e aventureira, entrou em 
“licença sabática” e resolveu 
fazer uma viagem há muito 
sonhada. Esta peça surge em 
resultado dessa viagem. 



P  raias cheias, areais desertos, on-
das que atraem surfistas de todo 
o mundo, mas também águas pa-

radisíacas dignas do fundo de ambiente 
de trabalho de qualquer computador. 
Esta ilha vulcânica banhada pelo Oce-
ano Índico e conhecida pelos exuberan-
tes campos de arroz tem de tudo e para 
todos os gostos.

Mas comecemos com dados introdutó-
rios. A Indonésia é o maior arquipélago 
do mundo, com 17.508 ilhas, em grande 
parte cobertas por florestas com eleva-
dos níveis de biodiversidade e espécies 
endémicas. A língua oficial é o Bahasa 
Indonésia, um idioma baseado no ma-
laio mas com várias influências como 
holandês, árabe e até português. Mesa 
(meja), grátis (gratis) e garfo (garpu) são 
algumas palavras muito similares. É 
uma língua simples, sem tempos ver-
bais e diferenciação de sexo, mas enri-
quecida pelos dialectos locais que cada 
ilha tem. Makasih (obrigado) será uma 
palavra que ouvirá com frequência.

O hinduísmo marca 
uma cultura única e 
um povo afável, já os 
vulcões propiciam 
o solo ideal para os 
majestosos terraços 
de arroz. Mas são 
as ondas perfeitas e 
praias de areia clara 
e água quente em 
tons de azul que dão 

o remate final para Bali ser o 
principal destino turístico  
da indonésia e continuar a 
crescer nesse sentido. Neste 
artigo fica a conhecer algumas 
das suas preciosidades e o que 
não pode deixar de visitar numa 
futura viagem.

aLiMeNtaNdo os 
espíritos
Uma das muitas particu-
laridades de Bali prende-
-se com a religião. Este 
é o país com maior per-
centagem de população 
muçulmana do mundo, 
cerca de 87%, mas, ao 
contrário das outras 
ilhas que compõem a Re-
pública da Indonésia, 
em Bali - muitas vezes 
apelidada de “Ilha dos 
Deuses” - a religião mãe 
é o hinduísmo. Ainda 
que existam relatos an-
teriores da presença da 
crença hindu (díspar do 
hinduísmo indiano), foi 
no século XV que ga-
nhou força na ilha, com 
a chegada da realeza de 
Java a Bali, juntamente 
com artistas e intelectu-
ais que fugiam da revo-
lução islâmica. O próprio 
nome deriva do sânscrito, 
da palavra wali (ou wari), 
que significa sacrifício 
oferecido aos Deuses. O 
povo balinês é bastante 
devoto e acredita na vida 
após a morte e no poder 
dos espíritos, procurando 
harmonizar as forças do 
bem e do mal. O “Nyepi”, 
festividade que marca o 
início do ano novo hindu 
balinês, é reflexo desta 
espiritualidade e crença, 
sendo um dia de silêncio 
imperioso, em que as pes-
soas ficam em casa a me-
ditar sem acender luzes 
ou realizar actividades 
lúdicas. Até o aeroporto 
está encerrado neste dia. 
Nesta ilha com 5.780 km2 e mais de 4 
milhões de habitantes existem cerca de 
vinte mil santuários ou locais de adora-
ção, ainda que em grande parte as visi-
tas sejam interditas. O Pura Besakih é o 
maior e mais importante templo hindu 
da ilha, sendo referido como “templo 
mãe”. O seu complexo, que compreende 
mais de vinte espaços de devoção, loca-
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liza-se junto ao Monte Agung (o ponto 
mais elevado de Bali), sendo a zona ro-
deante repleta de montanha. Os vulcões 
Batur e Gunung Agung são também 
atracção para muitos turistas, sendo 
possível apreciar, após uma árdua ma-
drugada de trekking, um nascer do sol 
idílico. Nestes locais, assim como em 
Bratan, o cenário de crateras vulcâni-
cas, cavernas e lagos de beleza singular 
é de cortar a respiração e justifica todo o 
esforço envolvido.
É, no entanto, na costa Sudoeste de Bali 
- em grande parte pelas praias de areia 
branca - que se tem assistido a uma mas-

sificação turística. 
Mais à frente conhe-
cerá algumas espe-
cificidades das dife-
rentes áreas e ficará 
a perceber o que não 
pode deixar de visi-
tar numa futura via-
gem à ilha.

UM povo 
aCoLHedor
A simpatia é um 
dos traços caracte-
rísticos do povo ba-
linês, assim como 

a curiosidade. É comum sermos ques-
tionados sobre o nosso país de origem 
(com o Cristiano Ronaldo a alimentar a 
conversa), onde estamos hospedados e 
para onde vamos. Como em muitos lo-
cais na Ásia, é possível regatear preços 
e em grande parte dos casos fazer com 
que desçam para um terço do valor ini-
cial anunciado. Fingir-se desinteressado 
é uma estratégia eficaz para o fazer. Não 
se preocupe, não será mal interpretado. 
A maior parte dos balineses tem até 
gosto em discutir montantes, princi-
palmente em lojas de rua. Estas lojas e 
pequenos mercados são uma realidade 
muito presente, com oferta variada de 
vestuário feito a partir do tecido tradicio-
nal – batik. É também normal encontrar 
em zonas turísticas vendedores de bebi-
das e comida, como banana frita, água 
e, claro, a cerveja mais popular: Bintang. 
A moeda utilizada, para a qual deverá 
cambiar, é a Rupia Indonésia (IDR) 
sendo a nota maior de 100 mil rúpias 
e a menor de dois mil.  Dez euros cor-
responde a cerca de 150.000 IDR, o que 

significa que ao levantar dinheiro num 
multibanco receberá milhões de rúpias 
e as notas serão uma constante na sua 
carteira. 

CirCULação Na estrada
O trânsito pode ser confuso para os es-
trangeiros ao princípio. Ainda que o trá-
fego não seja comparável à frenética e 
poluída cidade de Jacarta, capital do país 
situada na ilha vizinha de Java, também 
em Bali o volante é à direita e circula-se 
pelo lado esquerdo. A área com maior 
trânsito da ilha é a sua capital e maior 
cidade, Dempassar, uma zona pouco tu-
rística pelo afastamento do mar e por ser 
morada de muitas sedes de empresas e 
habitação de locais. 
As motas são a presença dominante na 
estrada e têm prioridade, pelo que deve 
ter-se especial atenção pela sua agili-
dade. O aluguer de automóveis e moto-
ciclos é uma alternativa viável para os 
mais corajosos, ainda assim, se procura 
uma estadia mais relaxada, a contrata-
ção de um motorista particular será a 
melhor alternativa em relação aos táxis 
(a rede Bluebird é a mais aconselhada), 
existindo bastante oferta deste tipo. Se 
optar pelo aluguer de uma scooter, o 
modelo Honda Scoopy é dos mais popu-
lares e poderá atestar o depósito fora dos 
grandes postos de abastecimento, nas 
muitas lojas de rua conhecidas por ar-
mazenar o combustível em garrafas de 
vodka Absolut.

o eXotisMo da FaUNa e FLora
A fauna da ilha é própria do continente 
asiático, sendo recorrente encontrar pe-
quenos, ou por vezes não tão pequenos, 
répteis em restaurantes e casas, por 
exemplo. Os geckos (osgas) são convida-
dos comuns amigáveis e até desejáveis, 
por se alimentarem dos insectos. 
Os coqueiros e bananeiras, entre mui-
tas outras espécies de árvores, confe-
rem a Bali a flora tropical tão ansiada 
por muitos visitantes e, por entre as vas-
tas zonas verdes que rodeiam algumas 
praias mais virgens, podemos encontrar 
vários macacos, em especial na penín-
sula de Bukit, a sul, como é o caso da 
Thomas Beach e Green Bowl. No Tem-
plo do Uluwatu, onde se pode assistir ao 
espectáculo de fogo de Kecak com vista 
da falésia para o mar, encontramos uma 

As ofertas aos
deuses
Os canang saris são pequenas cestas elabora-

das a partir de folhas de palmeira onde se de-

positam ofertas para os deuses. As flores (que 

representam o coração) e alimentos são bas-

tante comuns, assim como cigarros ou incen-

sos, uma vez que se relacionam com o fogo e 

simbolizam o Sol, fonte da vida. Quando são 

colocados no chão destinam-se aos espíritos 

“do mal”, de forma a agradá-los e proteger a 

família. Já as ofertas colocadas em locais mais 

elevados retratam um agradecimento aos es-

píritos “do bem” pela saúde e prosperidade. 

Os canang saris podem ser encontrados em 

praticamente todo o lado, seja à porta de casa, 

de lojas ou até no passeio. É importante estar 

atento para não pisar e, consequentemente, 

desrespeitar esta tradição.

Canang saris
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grande concentração de macacos, sem-
pre atentos aos objectos reluzentes dos 
turistas. No entanto, a maior família des-
tes primatas de cauda longa na ilha tem 
morada na Sagrada Floresta dos Maca-
cos, em Ubud.
Apesar de originários de outras ilhas in-
donésias (Komodo, Rinca e Flores), há lo-
cais onde poderá encontrar, ainda que em 
cativeiro, Dragões-de-Komodo, esta espé-
cie de lagarto gigante que pode atingir 
os três metros. Em locais turísticos e pe-
quenos zoos, as raposas-voadoras atraem 
também muitos olhares, assim como os 
luwak, animais cuja selecção e digestão 
dos grãos de café lhes confere um sa-
bor único e exclusivo, tornando o Kopi 
Luwak um dos mais caros do mundo. Po-
derá provar em muitos locais, em espe-
cial na zona de Ubud, uma chávena deste 
café a preços bastante acessíveis. 
São muitos os frutos exóticos que po-
demos encontrar, desde os mais impor-
tados, como o coco, papaia e manga, a 
outros com que estamos menos fami-
liarizados como o rambutan, maracujá 
amarelo, mangostão, pitaya (dragon 
fruit), jaca e durian, uma fruta muito po-
pular entre os asiáticos, mas cujo cheiro 
afasta muitas pessoas, sendo até proi-
bida em vários hotéis. 
A habitação em Bali é outra das carac-
terísticas diferentes desta cultura, sendo 
que os balineses vivem em templos fa-
miliares onde são privilegiadas zonas 
abertas - como os espaços comuns e ca-
sas de banho - e os quartos dão para es-
paços verdes. Muitos hotéis e residências 
turísticas abraçam estes traços, com es-
paços de banho com claraboias ou vistas 
naturais estonteantes. 

a Ásia NUMa iLHa
As diferentes zonas da ilha (veja nas pá-
ginas seguintes) oferecem distintos tipos 
de oferta turística, podendo optar por fi-
car alojado na que mais se adapta ao seu 
gosto. Em qualquer local poderá presen-
ciar a espiritualidade das pessoas e a 
forma como a sua crença supersticiosa 
se traduz na sua tolerância, simpatia 
e, por consequência, num ambiente de 
segurança. As paisagens exóticas, cul-
tura e riqueza espiritual tornaram Bali o 
destino turístico mais importante da In-
donésia e um ponto de referência para 
muitos viajantes apaixonados pela Ásia.

Green village

Palácio de Ubud
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são um dos destinos mais turísticos, as-
sim como a praia de Lovina, onde se po-
dem avistar golfinhos.
Para quem não dispensa as piscinas 
infinitas, há duas em Ubud consecuti-
vamente colocadas por vários sites de 
viagens, como o Trivago, no Top 10. Fa-
lamos das piscinas do Hanging Gardens 
e Viceroy Bali. Outra opção mais em 
conta será o Jungle Fish, um auto-in-
titulado “No beach… beach club”, onde 
se situam uma piscina sobre a floresta e 
opções de spa e restauração.
A Green Village, um projecto de John 
Hardy que dá corpo a luxosas moradias 
construídas em bambu, é outra opção 
para visita (incluindo passagem na fá-
brica de bambu) ou alojamento para os 
apaixonados pela arquitectura amiga do 
ambiente. Localizada na proximidade 
do sagrado Rio Ayung, esta comunidade 
assenta em princípios sustentáveis e, 
juntamente com a Green School (escola 
com standards internacionais), possibi-
lita uma experiência única de vida au-
tossustentável, sem esquecer a educação 
das crianças.

BUkit: o paraíso dos sUrFistas
No extremo sul da ilha, situa-se a Pe-
nínsula de Bukit, onde encontramos 
um vasto leque de praias de areia clara, 
algumas mais escondidas, umas ideais 
para nadar, outras para surfar. Esta 
península é procurada por surfistas do 
mundo inteiro, atraídos pelas ondas 
e tubos presentes todo o ano. Na zona 
do Uluwatu, onde também se situa o 
templo, a praia com o mesmo nome e 
a vizinha Padang Padang – anfitriã de 
vários campeonatos internacionais de 
surf – são as mais frequentadas para 
este efeito.
A beleza conferida pela presença de co-
rais supera, na opinião da maioria dos 
banhistas, a dificuldade de entrada no 
mar aquando da maré baixa. Balangan, 
Bingin e Thomas Beach são alguns lo-
cais indicados para desfrutar da água 
quente, formando-se muitas vezes pe-
quenos “jacúzis” naturais. Para quem 
aprecia estar mais isolado e não fica 
assustado com degraus íngremes, as 
praias Green Bowl, Karma Kandara e 
Nyang Nyang são óptimas alternativas. 
Apesar de mais turística, a Dreamland 
Beach, com entrada a partir do com-
plexo de golfe, possui um vasto areal e 
o acesso é mais facilitado, oferecendo 
opções de restauração. Construído so-
bre a praia, o hotel KLAPA possui uma 

piscina infinita virada para o 
mar, que pode ser utilizada a 
preços acessíveis.
Do lado oposto de Bukit, em 
Nusa Dua, estabeleceram-se 
várias cadeias de hotéis, favo-
recendo uma zona cuidada e 
exclusiva em torno da praia, 
sem rochas e com águas 
azuis. Fazer praia na zona do 
Waterblow é uma excelente 
opção para quem dispensa a 
presença de ondas. 
Na Baía de Jimbaran, de 
onde podemos ver os aviões 
aterrar e descolar, encon-
tramos o maior centro pis-
catório da ilha, que abastece 
os restaurantes e casas bali-
nesas e onde, com os pés na 
areia e virados para o mar, 
podemos degustar o peixe e 
marisco grelhado em casca 
de coco.
Também o RockBar (no 
Ayana Resort), El Kabron e 
Single Fin são locais fantásti-
cos para apreciar o pôr-do-sol 
numa arriba sobre o oceano 
com opções de gastronomia 
ocidental para quem não é 
fã dos intensos sabores asiá-
ticos. Na mesma zona pode 
ainda visitar o Garuda Wisnu 
Kencana, um parque cultu-
ral com anfiteatro destinado 
a danças e espectáculos tra-
dicionais e estátuas gigantes.

kUta, seMiNyak, 
CaNggU: o Lado CooL 
da iLHa
Saindo do Bukit, sempre 
junto à costa, e passando o 
agitado centro de Kuta (onde 
a Norte do aeroporto mora 
parte da vida nocturna da 
ilha e muitos outlets de surf), 
chegamos a Seminyak, uma 
área turística e residencial, 
com complexos de lojas de luxo e re-
sorts. Em Seminyak encontramos res-
taurantes e bares com conceitos únicos, 
como o La Favela, e vários beach clubs, 
como o Ku De Ta e Potato Head, muito 
em voga por oferecerem piscinas so-
bre a praia que  privilegiam um sunset 
passado com música e descontração. A 
praia de Seminyak é como que uma ex-
tensão da praia de Kuta e a Double Six 
Beach também um ponto de atracção.

As muitas  
atracções de Bali,  
por zonas
UBUd: o pULMão de BaLi
Ubud é uma das zonas que mais turis-
tas atrai, não só pela imagem vendida no 
filme “Comer, Rezar e Amar” (com Ju-
lia Roberts como protagonista), onde é 
retratada a sua essência espiritual e pre-
sença de curandeiros, mas também pe-
las suas paisagens verdejantes, famosos 
terraços de arroz e por ser uma região 
de grande concentração de produção ar-
tística e artesanal, como esculturas fei-
tas à mão a partir de corno ou osso de 
vaca ou búfalo. 
O Sagrado Santuário da Floresta dos 
Macacos tem como missão a conserva-
ção da área, obedecendo à filosofia Tri 
Hita Karana. Esta é a filosofia tradicio-
nal a que Bali obedece e que significa, 
em tradução livre, “três causas de bem-
-estar”, ou “três razões de prosperidade”, 
referindo-se à harmonia entre pessoas, 
natureza e divindade. Para além dos 
animais primatas, a Floresta, onde cor-
rem vários riachos, compreende um 
complexo de templos, um laboratório 
natural e privilegia a preservação de 
plantas raras.
O Mercado de Ubud, Palácio Real e o 
Tegalalang Rice Terrace são também 
paragens obrigatórias por aqui.
Talvez pela proximidade do centro de 
Ubud (a cerca de quinze minutos), os 
terraços de arroz de Tegalalang sejam 
os mais famosos de Bali. Aqui poderá 
caminhar sobre os socalcos labirínticos, 
apreciar a vista num dos cafés existen-
tes, ou até comprar um chapéu tradicio-
nal. O maior terraço de arroz da ilha é, 
no entanto, o Jatiluwi Green Land. Mais 
selvagem e com poucos turistas por se 
situar numa zona mais rural e distante, 
em Tabanan, esta será uma boa aposta 
para quem privilegia o contacto com a 
natureza.
Ainda na área de Gianyar, encontra-se 
o Pura Tirtha Empul (“Fonte Sagrada”), 
um templo conhecido pela nascente de 
“águas sagradas” onde os balineses hin-
dus realizam um ritual de purificação, 
pelo menos uma vez na vida. Há mui-
tos outros pontos a visitar, como é o caso 
das cascatas, com destaque nesta zona 
para a famosa Tegenungan Waterfall. 
Bastante mais para Norte, no topo de 
Bali, as Cascatas Gigit, de beleza ímpar, 
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de saNUr a LeMBoNgaN: 
redeNção deBaiXo de ÁgUa 
Sanur é outra bonita zona, mais 
calma mas também turística, di-
recionada para uma faixa sénior. 
É também do seu porto que par-
tem vários barcos rápidos rumo a 
Nusa Lembongan, uma pequena 
ilha situada a meia hora de dis-
tância. Com ligação a Nusa Ce-
ningan, uma outra ilha de ainda 
menores dimensões, o mar azul 
claro que as envolve oferece as 
condições perfeitas para a prática 
de snorkeling e mergulho, com 
pontos de atração como uma zona 
povoada por mantas, esta espécie 
da família das raias que apesar de 
inofensiva impõe respeito pela sua 
dimensão. Para quem gosta de ir 
além da superfície onde se convive 
com milhares de peixes, há opções 
de excursões de mergulho, sendo 
possível avistar do lado de Nusa 
Penida (uma outra ilha vizinha 
maior) vários tubarões.

Para quem pretende descontrair, os be-
ach clubs (como o Le Pirate) e baloiços 
junto à praia são boas alternativas mas, 
caso seja mais destemido, note que exis-
tem pontos específicos de onde pode sal-
tar para o mar, como é o caso do Blue 
Lagoon Cliff.

rUMo às giLi: 
UM MUNdo “paraLeLo”
Para quem está em Bali há ainda um ou-
tro arquipélago de pequenas ilhas situ-
ado junto a Lombok que atrai muitos tu-
ristas: as ilhas Gili (Gili Meno, Gili Air, 
Gili Trawangan). 
O barco parte de Padangbai e, após uma 
hora de viagem, a âncora é lançada 
quase que num mundo paralelo onde 
os únicos meios de transporte são as bi-
cicletas e cavalos. É possível percorrer 
a Gili Trawangan completa, por exem-
plo, em apenas meia hora de bicicleta. 
Esta ilha é a mais procurada por jovens 
com gosto pelo ambiente de festa, uma 
vez que a vida nocturna é constante. 
Também nesta zona há muita oferta de 
snorkeling e mergulho, sendo possível 
nadar em águas transparentes junto a 
recifes com peixes e tartarugas mari-
nhas. Os serões de cinema na praia e 
Night Market, onde o peixe fresco é rei e 
pode escolher o que vai comer, são ainda 
paragens aconselhadas.
Boa viagem! n

Acima de Seminyak en-
contra-se Canggu, uma 
vila costeira que presen-
ciou um enorme cresci-
mento nos últimos anos, 
com forte aposta nas mo-
radias particulares para 
aluguer, como é o caso 
das portuguesas Villa 
Paz e Villa Mar, e que 
combina a proximidade 
do mar com o verde dos 
arrozais e coqueiros. É 
uma zona relaxada, com 
bastante oferta de ioga 
e alternativas vegan e 
onde, à semelhança de 
Seminyak, hoje se en-
contra grande parte da 
camada jovem de expa-
triados. A Echo Beach e 
Batu Bolong Beach são 
algumas das praias mais 
frequentadas na zona, 

com também bastante prática de surf. O 
skate é também uma actividade privile-
giada, com espaços como a Deus Ex Ma-
china e Pretty Poison a cativar a atenção 
dos entusiastas.
Conduzindo vinte minutos para Norte, 
pode visitar aquando da maré baixa o 
Tanah Lot, um templo situado numa 
rocha banhada pelo mar junto à costa, 
ou com maré cheia fotografar um bonito 
postal de Bali.
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■■ PORTARIA n.º 126/2017 – Saúde
Procede	 à	 primeira	 alteração	 da	 Portaria	 n.º	
340/2012,	de	25	de	outubro,	que	regula	os	me-
canismos	de	avaliação e controlo no âmbito da 
prescrição e dispensa de medicamentos,	cria as 
Comissões de Farmácia e Terapêutica de	cada	
administração	Regional	de	saúde	(CFt-aRs)	e	
estabelece	as	respetivas	atribuições,	composi-
ção	e	funcionamento.	[DR	n.º	64/2017,	série	I	de	
2017-03-30]

■■ PORTARIA n.º 120/2017 – Saúde
aprova	a	lista de medicamentos que podem ser 
prescritos pelos odontologistas	no	exercício	da	
sua	atividade	profissional.	[DR	n.º	59/2017,	sé-
rie	I	de	2017-03-23]

■■ DESPACHO n.º 2483/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
estabelece	disposições	e	determina	que	os	Pla-
nos	de	Contingência	para	temperaturas	extre-
mas	adversas	-	Módulo	Verão	e	Módulo	Inverno,	
passam	a	designar-se	por	Plano de Contingên-
cia Saúde Sazonal.	[DR	n.º	59/2017,	série	II	de	
2017-03-23]

■■ PORTARIA n.º 69-A/2017 – Finanças e Saúde 
- Gabinetes dos Secretários de Estado do Orça-
mento e da Saúde
autoriza	o	Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho	a	assumir	um	encargo	plurianual	
até	ao	montante	de	13.008.130,08 EUR,	a	que	
acresce	IVa	à	taxa	legal	em	vigor,	com	a	celebra-
ção	do	contrato	de	empreitada	de	construção do 
novo edifício hospitalar,	correspondente	à	fase	
B	do	plano	de	reabilitação	integrado	daquele	
Centro	Hospitalar.	[DR	n.º	58/2017,	1º	supl,	série	
II	de	2017-03-22]

■■ PORTARIA n.º 66/2017 – Finanças e Saúde - 
Gabinetes dos Secretários de Estado do Orça-
mento e da Saúde 
autoriza	a	administração	Regional	de	saúde	do	
Norte	a	assumir	um	encargo	até	ao	montante	
de	602.000,00 EUR,	a	que	acresce	IVa	à	taxa	
legal	em	vigor,	para	a	construção	de	um	edifí-
cio	para	a	instalação	da	Unidade de Saúde de 
Sequeira/Cabreiros.	[DR	n.º	55/2017,	série	II	de	
2017-03-17]

■■ PORTARIA n.º 67/2017 – Finanças e Saúde - 
Gabinetes dos Secretários de Estado do Orça-
mento e da Saúde
autoriza	a	administração	Regional	de	saúde	do	
Norte	a	assumir	um	encargo	até	ao	montante	
de	1.299.957,72 EUR,	a	que	acresce	IVa	à	taxa	
legal	em	vigor,	para	a	construção	de	um	edifí-
cio	para	a	instalação	da	Unidade de Saúde da 
Madalena.	[DR	n.º	55/2017,	série	II	de	2017-03-17]

■■ DESPACHO n.º 2325/2017 – Saúde - Gabinete 
do Ministro
Determina	a	missão	e	aprova	o	regulamento 
das Comissões de Farmácia e Terapêutica	(CFt)	
das	entidades	de	natureza	hospitalar	do	setor	
público.	Revoga	o	Despacho	n.º	1083/2004,	pu-
blicado	a	17	de	janeiro.	[DR	n.º	55/2017,	série	II	de	
2017-03-17]
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■■ DESPACHO n.º 2326/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Determina	 que	 a	 sPMs	 -	 serviços	 Partilhados	
do	 Ministério	 da	 saúde	 divulga,	 em	 site	 pró-
prio,	 todas	 as	 características	 dos	 produtos	
abrangidos	 por	 contratos	 públicos	 de	 aprovi-
sionamento	que	estabelecem	as	condições de 
fornecimento de medicamentos antirretrovíri-
cos	para	o	tratamento	da	infeção	por	VIH.	[DR	
n.º	55/2017,	série	II	de	2017-03-17]

■■ PORTARIA n.º 54/2017 – Finanças e Saúde - 
Gabinetes dos Secretários de Estado do Orça-
mento e da Saúde
autoriza	a	administração	Regional	de	saúde	do	
Norte	a	assumir	um	encargo	até	ao	montante	
de	790.000,00 EUR,	a	que	acresce	IVa	à	taxa	
legal	em	vigor,	para	a	construção	de	um	edifício	
para	a	instalação	da	Unidade de Saúde da Amo-
rosa.	[DR	n.º	52/2017,	série	II	de	2017-03-14]

■■ PORTARIA n.º 55/2017 – Finanças e Saúde - 
Gabinetes dos Secretários de Estado do Orça-
mento e da Saúde
autoriza	a	administração	Regional	de	saúde	do	
Norte	a	assumir	um	encargo	até	ao	montante	
de	1.096.326,52 EUR,	a	que	acresce	IVa	à	taxa	le-
gal	em	vigor,	para	a	remodelação	de	um	edifício	
para	a	instalação	da	Unidade de Saúde do Cerco.	
[DR	n.º	52/2017,	série	II	de	2017-03-14]

■■ PORTARIA n.º 56/2017 – Finanças e Saúde - 
Gabinetes dos Secretários de Estado do Orça-
mento e da Saúde
autoriza	a	administração	Regional	de	saúde	do	
Norte	a	assumir	um	encargo	até	ao	montante	
de	975.609,76 EUR,	a	que	acresce	IVa	à	taxa	le-
gal	em	vigor,	para	a	construção	de	um	edifício	
para	a	instalação	da	Unidade de Saúde Familiar 
de Alfena.	[DR	n.º	52/2017,	série	II	de	2017-03-14]

■■ DESPACHO n.º 1991/2017 – Presidência do 
Conselho de Ministros, Administração Interna, 
Justiça, Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social e Saúde - Gabinetes das Ministras da Ad-
ministração Interna e da Justiça e dos Ministros 
Adjunto, do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social e da Saúde
Instalação	da	Equipa de Análise Retrospetiva 
de Homicídios em Violência Doméstica.	[DR	n.º	
49/2017,	série	II	de	2017-03-09]

■■ DESPACHO n.º 2019/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina	o	PVP	máximo	fixado	por	grupo	de	
dispositivo	médico,	bem	como	os	requisitos	téc-
nicos	gerais	e	específicos	aplicáveis	a	dispositi-
vos médicos	para	apoio	a	doentes ostomizados	
no	regime	de	comparticipação.	[DR	n.º	49/2017,	
série	II	de	2017-03-09]

■■ DESPACHO n.º 2018/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina	os	requisitos	técnicos	gerais	e	es-
pecíficos	aplicáveis	a	dispositivos médicos	para	
apoio	a	doentes com incontinência ou retenção 
urinária	no	regime	de	comparticipação.	[DR	n.º	
49/2017,	série	II	de	2017-03-09]

■■ PORTARIA n.º 101/2017 – Saúde e Mar
Define	os	procedimentos	relativos	à	emissão	
do	certificado médico para marítimos,	aprova	o	
respetivo	modelo	e	define	o	grau	de	discriciona-
riedade	permitido	aos	médicos	reconhecidos	na	
aplicação	das	normas	médicas.	[DR	n.º	47/2017,	
série	I	de	2017-03-07]

■■ DESPACHO n.º 1952-A/2017 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde
Determina	 que	 a	 administração	 Central	 do	
sistema	de	saúde,	a	aRs	do	Norte	e	o	Centro 
Hospitalar de São João	estabeleçam	um	proto-
colo	de	colaboração	através	do	qual	promovam	
a	articulação	necessária	para	avaliar	e	definir	a	
viabilidade	técnica	e	económica	do	projeto	de	
construção	da	nova ala pediátrica	do	Centro	
Hospitalar	de	são	João.	[DR	n.º	47/2017,	2º	supl,	
série	II	de	2017-03-07]

■■ DESPACHO n.º 1877/2017 – Saúde - Gabinete 
do Ministro
Determina	que	a	serviços	Partilhados	do	Minis-
tério	da	saúde,	e.	P.	e.	(sPMs,	e.	P.	e.),	deve	criar	
uma	Unidade de Apoio ao Grupo de Prevenção 
e Luta contra a Fraude no Serviço Nacional de 
Saúde	(sNs),	cuja	missão	consistirá	na	recolha	
e	tratamento	dos	dados	necessários	à	atividade	
do	Grupo,	tendo	em	consideração	o	seu	âmbito	
de	atuação	e	o	objetivo	específico	do	combate	à	
Fraude.	[DR	n.º	46/2017,	série	II	de	2017-03-06]

■■ DESPACHO n.º 1878/2017 – Saúde - Gabinete 
do Ministro
Nomeia	peritos	para	integrar	a	Comissão de 
Avaliação de Tecnologias de Saúde	(Cats),	em	
aditamento	aos	nomeados	através	dos	Despa-
chos	n.os	5847/2016,	7069/2016	e	7062/2016,	
publicados	no	Diário	da	República,	2.ª	série,	n.os	
84,	de	2	de	maio,	e	103,	de	30	de	maio,	respetiva-
mente.	[DR	n.º	46/2017,	série	II	de	2017-03-06]

[a) Dra. Alexandra Carolina Mendes Teixeira, mé-
dica, especialista em oncologia médica, assistente no 
Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E.; […] f) Dr. 
Carlos Alberto Lima Alves, médico, especialista em 
infeciologia e medicina intensiva, assistente graduado 
no Centro Hospitalar de São João, E. P. E., e presiden-
te da Comissão de Farmácia e Terapêutica do mesmo 
Centro Hospitalar; […] h) Dra. Isabel Maria dos 
Santos Oliveira, médica, especialista em hematologia 
clínica, assistente graduada no Instituto Português de 
Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E.; […] j) 
Prof. Doutor João Paulo Ferreira da Silva Oliveira, 
médico, especialista em nefrologia e genética médica, 
assistente graduado sénior, Diretor do Serviço de Ge-
nética Médica no Centro Hospitalar de São João, E. P. 
E., e professor associado convidado da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto; […] n) Dra. Liane 
Maria Correia Rodrigues da Costa Nogueira Silva, 
médica, especialista em pediatria, assistente do Centro 
Hospitalar do Porto, E. P. E.; […] s) Prof. Doutor Mil-
ton Severo Barros da Silva, investigador na Epide-
miology Research Unit (EPIUnit) do Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto; […] v) Dr. Pedro 
Manuel Morais Teixeira, médico, especialista em 
medicina interna e oncologia médica, assistente gradu-
ado sénior e diretor da Unidade de Gestão Integrada 
de Medicina do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/
Espinho, E. P. E.; […] y) Dr. Sérgio Pereira Chacim, 
médico, especialista hematologia clínica, assistente de 
Hematologia Clínica no Serviço de Onco-Hematologia 
do Instituto Português de Oncologia do Porto de Fran-
cisco Gentil, E. P. E.; […] z) Dra. Telma Raquel Couto 
Costa, médica, especialista em oncologia médica, as-
sistente no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, E. P. E. ]

■■ PORTARIA n.º 92-E/2017 – Saúde
estabelece	 o	 regime	 de	 comparticipação	 do	
estado	no	preço	de	dispositivos médicos	para	
apoio	a	doentes com incontinência ou retenção 
urinária,	destinados	a	beneficiários	do	serviço	
Nacional	de	saúde.	[DR	n.º	45/2017,	1º	supl,	série	
I	de	2017-03-03]

■■ PORTARIA n.º 92-F/2017 – Saúde
Procede	 à	 primeira	 alteração	 da	 Portaria	 n.º	
284/2016,	de	4	de	novembro,	que	estabelece	
o	regime	de	comparticipação	dos	dispositivos 
médicos,	para	apoio	aos	doentes ostomizados,	
destinados	a	beneficiários	do	serviço	Nacional	
de	saúde.	[DR	n.º	45/2017,	1º	supl,	série	I	de	2017-
03-03]
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■■ DESPACHO n.º 1858-A/2017 – Presidência 
do Conselho de Ministros, Finanças, Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Ga-
binetes da Secretária de Estado Adjunta e da 
Modernização Administrativa, do Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais, das Secretárias 
de Estado da Segurança Social e da Inclusão 
das Pessoas com Deficiência e do Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde
Constitui	um	grupo	de	trabalho,	com	o	obje-
tivo	de	proceder	à	análise	do	atual	regime	legal	
em	vigor	de	avaliação das incapacidades das 
pessoas com deficiência,	no	sentido	de	desen-
volver	o	processo	de	desmaterialização	e	uni-
formização	da	emissão	e	transmissão	de	dados	
dos	atestados	médicos	de	incapacidade	mul-
tiuso,	no	âmbito	do	programa	sIMPLeX.	[DR	n.º	
45/2017,	2º	supl,	série	II	de	2017-03-03]

■■ PORTARIA n.º 92-F/2017 – Saúde
Procede	 à	 primeira	 alteração	 da	 Portaria	 n.º	
284/2016,	de	4	de	novembro,	que	estabelece	
o	regime	de	comparticipação	dos	dispositivos 
médicos,	para	apoio	aos	doentes ostomizados,	
destinados	a	beneficiários	do	serviço	Nacional	
de	saúde.	[DR	n.º	45/2017,	1º	supl,	série	I	de	2017-
03-03]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 34/2017
Nomeia	os	membros	do	conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar do Porto,	e.	P.	e.	[DR	
n.º	44/2017,	série	I	de	2017-03-02]

■■ LEI n.º 6/2017 – Assembleia da República
estabelece	 o	 regime	 jurídico	 da	 realização	 de	
testes,	 exames médicos	 e	 outros	 meios	 apro-
priados	 aos	 trabalhadores	 do	 Corpo da Guar-
da Prisional,	com	vista	à	deteção	do	consumo	
excessivo	de	bebidas	alcoólicas	e	do	consumo	
de	estupefacientes	e	substâncias	psicotrópicas	
e	 de	 produtos	 análogos	 e	 procede	 à	 primei-
ra	 alteração	 ao	 estatuto	 do	 Pessoal	 do	 Corpo	
da	 Guarda	 Prisional,	 aprovado	 em	 anexo	 ao	
Decreto-Lei	n.º	3/2014,	de	9	de	janeiro.	[DR	n.º	
44/2017,	série	I	de	2017-03-02]

■■ PORTARIA n.º 92/2017 – Saúde
Fixa	 as	 normas	 regulamentares	 necessárias	
à	 repartição dos resultados líquidos de ex-
ploração dos jogos sociais atribuídos	 ao	 Mi-
nistério	 da	 saúde	 nos	 termos	 do	 Decreto-Lei	
n.º	 56/2006,	 de	 15	 de	 março,	 alterado	 pelo	
Decreto-Lei	n.º	44/2011,	de	24	de	março,	e	pelo	
Decreto-Lei	n.º	106/2011,	de	21	de	outubro.	[DR	
n.º	44/2017,	série	I	de	2017-03-02]

■■ DESPACHO n.º 1818/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria	a	Comissão Coordenadora do Tratamento 

da Doença Fibrose Quística	(CCtDFq),	constitu-
ída	exclusivamente	por	profissionais	de	saúde,	
tendo	por	missão	acompanhar	e	monitorizar	o	
tratamento	da	doença	fibrose	quística.	[DR	n.º	
43/2017,	série	II	de	2017-03-01]

■■ DESPACHO n.º 1788-B/2017 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes dos Ministros das Finanças 
e da Saúde
Define	as	zonas geográficas carenciadas,	por	
estabelecimento	de	saúde	e	especialidade	mé-
dica,	para	as	áreas	profissionais	de	medicina	
geral	e	familiar	e	de	saúde	pública	e	para	a	área	
hospitalar	e	especialidade	médica	indicadas,	em	
2017,	para	efeitos	de	atribuição	dos	incentivos à 
mobilidade de trabalhadores médicos.	[DR	n.º	
41/2017,	2º	supl,	série	II	de	2017-02-27]

■■ DESPACHO n.º 1774-A/2017 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Define	regras	de	organização	e	mecanismos	de	
gestão	referentes	ao	Registo Nacional de Uten-
tes	(RNu),	bem	como	estabelece	os	critérios	e	
os	procedimentos	de	organização	e	atualiza-
ção	das	listas de utentes nos Agrupamentos de 
Centros de Saúde	(aCes)	e	nas	suas	unidades	
funcionais.	[DR	n.º	40/2017,	1º	supl,	série	II	de	
2017-02-24]

■■ DESPACHO n.º 1774-B/2017 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Cria	um	grupo	de	trabalho	para	avaliação	das	
consequências da extinção do IDT,	I.	P.,	e	do	atual	
enquadramento	dos	programas	de	 interven-
ção	local	com	vista	à	redução	do	consumo	de	
substâncias	psicoativas,	à	prevenção	dos	com-
portamentos	aditivos	e	à	diminuição	das	de-
pendências.	[DR	n.º	40/2017,	1º	supl,	série	II	de	
2017-02-24]

[2 — O grupo de trabalho tem a seguinte composi-
ção: a) João Augusto Castel -Branco Goulão, Co-
ordenador Nacional para os Problemas da Droga, da 
Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool, que 
coordena; b) Francisco Moura George, Diretor -Geral 
da Saúde, que substitui o Coordenador nas suas faltas 
e impedimentos; c) Marta Alexandra Fartura Braga 
Temido de Almeida Simões, Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Central do Sistema de Saú-
de, I. P.; d) Manuel Ribeiro Cardoso, Subdiretor -Geral 
do SICAD; e) António Alfredo de Sá Leuschner Fer-
nandes, Presidente do Conselho Nacional da Saúde 
Mental; f) Os Presidentes dos Conselhos Diretivos das 
Administrações Regionais do Norte (ARS -Norte), do 
Centro (ARS -Centro), de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARS -LVT), do Alentejo (ARS -Alentejo), e do Al-
garve (ARS -Algarve); g) Álvaro Andrade de Carvalho, 
Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental; 
h) Constantino Theodor Sakellarides, Consultor do 
Núcleo de Apoio Estratégico; i) Henrique Manuel da 
Silva Botelho, Coordenador Nacional para a Reforma 
do Serviço Nacional de Saúde na área dos Cuidados de 
Saúde Primários; j) Ana Sofia Freitas Monteiro Fer-
reira, adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde; k) Francisco Goiana Godinho da Silva, téc-
nico especialista no Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde.]

■■ DESPACHO n.º 1733/2017 – Saúde - Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências
Criação	da	equipa	Multidisciplinar	para	a	Coor-
denação	da	Área	da	Dissuasão	–	eMCaD.	[DR	n.º	
39/2017,	série	II	de	2017-02-23]

■■ DESPACHO n.º 1730/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Nomeia	os	membros da Comissão Nacional de 
Farmácia e Terapêutica	(CNFt).	[DR	n.º	39/2017,	
série	II	de	2017-02-23]

[1 — São nomeados membros da Comissão Nacional 
de Farmácia e Terapêutica: a) Dr. Carlos Alberto Lima 
Alves, médico, Presidente da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica do Centro Hospitalar de São João, E. P. E., 
como Presidente; (…) d) Dr.ª Ana Maria Silva Miran-
da, médica, membro da Comissão de Farmácia e Tera-
pêutica da Administração Regional de Saúde do Norte, 
I. P.; (…) k) Dr.ª Maria Lúcia Carvalho Dias Costa, 
médica, em representação do Presidente da Comissão 
de Farmácia e Terapêutica do Centro Hospitalar de São 
João, E. P. E.; l) Dr. Carlos José Faria Diogo Cortes, 
médico, representante da Ordem dos Médicos; (…) v) 
Dr.ª Leonor Cândida Fernandes Figueira de Noro-
nha Rego, farmacêutica da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, E. P. E.; (…) x) Dr. Luís Miguel Agualu-
sa, médico da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 
E. P. E.; (…) cc) Dr.ª Maria Isabel Pinto Ferreira, far-
macêutica, membro da Comissão de Farmácia e Tera-
pêutica da Administração Regional de Saúde do Norte, 
I. P.; (…) gg) Dr.ª Patrocínia Maria Pinto de Castro 
e Rocha, diretora dos serviços farmacêuticos do Cen-
tro Hospitalar do Porto, E. P. E.; hh) Dr. Paulo Ilídio 
dos Santos Paiva, médico, Presidente da Comissão de 
Farmácia e Terapêutica do Centro Hospitalar do Porto, 
E. P. E.; ii) Dr. Pedro Manuel Magalhães da Silva So-
ares, farmacêutico, em representação dos serviços far-
macêuticos do Centro Hospitalar de São João, E. P. E.]

■■ DESPACHO n.º 1729/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Define	as	competências e composição da Co-
missão Nacional de Farmácia e Terapêutica 
(CNFt)	e	respetiva	articulação	com	as	Comissões	
de	Farmácia	e	terapêutica	(CFt),	no	contexto	da	
aquisição	e	utilização	de	medicamentos	em	es-
tabelecimentos	e	serviços	hospitalares	do	ser-
viço	Nacional	de	saúde	(sNs).	[DR	n.º	39/2017,	
série	II	de	2017-02-23]

■■ PORTARIA n.º 75/2017 – Saúde
segunda	alteração	à	Portaria	n.º	340/2015,	de	8	
de	outubro,	alterada	e	republicada	pela	Porta-
ria	n.º	165/2016,	de	14	de	junho,	que	regula,	no	
âmbito	da	Rede Nacional de Cuidados Paliati-
vos,	a	caracterização	dos	serviços	e	a	admissão	
nas	equipas	locais	e	as	condições	e	requisitos	
de	construção	e	segurança	das	instalações	de	
cuidados	paliativos.	[DR	n.º	38/2017,	série	I	de	
2017-02-22]

■■ DESPACHO n.º 1649/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina	que	a	atividade	dos	serviços	de	san-
gue	e	medicina transfusional	a	nível	nacional	é	
monitorizada	de	forma	centralizada	pelo	Insti-
tuto	Português	do	sangue	e	da	transplantação,	
I.	P.	(IPst,	I.	P.),	no	âmbito	das	suas	competências	
legais,	e	engloba	todas	as	entidades	hospita-
lares	dos	setores	público,	privado	e	social	que	
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devem	garantir	a	recolha	automatizada	da	in-
formação	necessária.	[DR	n.º	37/2017,	série	II	de	
2017-02-21]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 29/2017 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Designa	o	presidente	do	conselho	diretivo	do	
Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	e	Ciências	
Forenses,	 I.	 P.	 [Francisco	 Manuel	 de	 andrade	
Corte-Real	Gonçalves.	Licenciado,	Mestre	e	Dou-
torado	em	Medicina	(Medicina	Legal),	pela	uni-
versidade	de	Coimbra.	especialista	em	Medicina	
Legal,	pela	Ordem	dos	Médicos]	[DR	n.º	37/2017,	
série	I	de	2017-02-21]

■■ DESPACHO n.º 1612-A/2017 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde
estabelece	disposições	sobre	a	cedência de da-
dos estatísticos sobre produção e consumos,	
pelos	serviços	e	organismos	integrados	na	ad-
ministração	direta	e	indireta	do	estado,	no	âm-
bito	do	Ministério	da	saúde,	e	pelas	entidades	
do	sector	público	empresarial	da	área	da	saúde.	
Revoga	o	Despacho	n.º	913-a/2017,	publicado	
no	Diário	da	República,	2.ª	série,	n.º	14,	1.º	suple-
mento,	de	19	de	janeiro.	[DR	n.º	35/2017,	1º	supl,	
série	II	de	2017-02-17]

■■ PORTARIA n.º 68/2017 – Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social e Saúde
altera	a	Portaria	n.º	149/2011,	de	8	de	abril,	que	
estabelece	a	coordenação	nacional,	regional	e	
local	das	unidades	e	equipas	prestadoras	de	cui-
dados continuados integrados de saúde men-
tal (CCIsM),	bem	como	as	condições	de	organi-
zação	e	funcionamento	das	unidades	e	equipas	
prestadoras	de	CCIsM	para	a	população	adulta	
e	para	a	infância	e	adolescência.	[DR	n.º	34/2017,	
série	I	de	2017-02-16]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 24/2017 
aprova	o	Protocolo	adicional	à	Convenção	sobre	
os	Direitos	Humanos	e	a	Biomedicina,	relativo	à	
Transplantação de Órgãos e Tecidos de Origem 
Humana,	aberto	à	assinatura	em	estrasburgo,	
em	24	de	janeiro	de	2002.	[DR	n.º	34/2017,	série	
I	de	2017-02-16]

■■ DESPACHO n.º 1542/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Define	o	conceito de «objetos de valor insigni-
ficante e relevantes para a prática do profissio-
nal de saúde», procedendo-se	à	sua	fixação	uni-
forme,	no	âmbito	dos	setores	do	medicamento	
e	dos	dispositivos	médicos.	[DR	n.º	33/2017,	série	
II	de	2017-02-15]

■■ DESPACHO n.º 1543/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Nomeia	a	Dr.ª	ana	Maria	Broa	Bonito	de	Figuei-
redo	Valente	e	a	Prof.ª	Doutora	Cristina	Maria	
Moreira	Campos	Furtado	Figueiredo,	para	a	Co-
missão	de	avaliação	de	Medicamentos.	[DR	n.º	
33/2017,	série	II	de	2017-02-15]

■■ DESPACHO n.º 1490/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Determina	que	a	Direção-Geral	da	saúde	(DGs)	
deve	proceder	até	30	de	abril	de	2017,	à	avalia-
ção	da	implementação	do	Plano Nacional de 
Saúde Mental	(PNsM)	2007-2016,	de	forma	a	
definir	estratégia	ou	dar	continuidade,	até	31	de	
maio	de	2017,	para	a	atualização	do	PNsM	para	
o	período	2017-2020.	[DR	n.º	32/2017,	série	II	de	
2017-02-14]

■■ DECRETO-LEI n.º 18/2017 – Saúde
Regula	o	Regime Jurídico e os Estatutos aplicá-
veis às unidades de saúde do Serviço Nacional 
de Saúde com	a	natureza	de	entidades	Públicas	
empresariais,	bem	como	as	integradas	no	setor	
Público	administrativo.	[DR	n.º	30/2017,	série	I	de	
2017-02-10]

■■ DESPACHO n.º 1343/2017 – Administração In-
terna e Saúde - Gabinetes dos Secretários de 
Estado da Administração Interna e Adjunto e 
da Saúde
altera	o	Despacho	n.º	837/2017,	publicado	no	
Diário	da	República,	2.ª	série,	n.º	10,	de	13	de	ja-
neiro	de	2017,	que	cria	o	Grupo de Trabalho	para	
a	reestruturação dos Centros de Orientação de 
Doentes Urgentes (CODu)	do	Instituto	Nacional	
de	emergência	Médica,	I.	P.	(INeM),	designado	
por	GtR-CODu.	[DR	n.º	28/2017,	série	II	de	2017-
02-08]

■■ DESPACHO n.º 1348/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Determina	que	as	entidades	do	serviço	Nacional	
de	saúde	(sNs)	e	os	órgãos,	serviços	e	organis-
mos	do	Ministério	da	saúde,	encontram-se	obri-
gados	a	proceder	à	notificação de incidentes de 
segurança aos	serviços	Partilhados	do	Minis-
tério	da	saúde,	e.	P.	e.	(sPMs,	e.	P.	e.),	devendo	no	
prazo	de	10	dias	úteis,	designar	o	Responsável	
pela	Notificação	Obrigatória	(RNO)	de	inciden-
tes	de	cibersegurança,	comunicando	à	sPMs,	
e.P.e.,	os	respetivos	nomes	e	contactos.	[DR	n.º	
28/2017,	série	II	de	2017-02-08]

■■ DESPACHO n.º 1364-A/2017 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde
Determina	 que	 a	 administração	 Central	 do	
sistema	de	saúde,	I.	P.	(aCss)	deve	remeter	ao	
Gabinete	do	secretário	de	estado	da	saúde,	in-
formação acerca dos descansos compensató-
rios gozados pelos médicos das	entidades	que	
integram	o	serviço	Nacional	de	saúde	(sNs),	
bem	como	as	medidas	adotadas	para	o	cumpri-
mento	da	medida	em	apreço.	[DR	n.º	28/2017,	2º	
supl,	série	II	de	2017-02-08]

83



■■ DESPACHO n.º 1269/2017 – Finanças, Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde 
- Gabinetes do Secretário de Estado do Orça-
mento, da Secretária de Estado da Segurança 
Social e do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
autoriza	as	administrações	Regionais	de	saúde,	
I.	P.	(aRs,	I.	P.),	a	assumir	os	compromissos	pluria-
nuais	no	âmbito	dos	contratos-programa	cele-
brados	com	as	entidades	integradas	ou	a	inte-
grar	a	Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI),	na	área	específica	da	saúde	
mental,	previstas	no	anexo	ao	presente	despa-
cho.	Revoga	a	autorização	concedida	através	do	
Despacho	n.º	8320-B/2015,	de	29	de	julho,	relati-
vamente	às	entidades	referidas	no	seu	anexo	III.	
[DR	n.º	26/2017,	série	II	de	2017-02-06]

■■ PORTARIA n.º 52/2017 – Saúde
segunda	alteração	da	Portaria	n.º	194/2014,	de	30	
de	setembro,	alterada	pela	Portaria	n.º	195/2016,	
de	19	de	julho,	que	estabelece	o	conceito,	o	pro-
cesso	de	identificação,	aprovação	e	reconheci-
mento	dos	Centros de Referência Nacionais	para	
a	prestação	de	cuidados	de	saúde,	designada-
mente	para	diagnóstico	e	tratamento	de	doen-
ças raras.	[DR	n.º	24/2017,	série	I	de	2017-02-02]

■■ PORTARIA n.º 50/2017 – Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social e Saúde
Portaria	 que	 procede	 à	 segunda	 alteração	 à	
Portaria	 n.º	 174/2014*,	 de	 10	 de	 setembro,	 al-
terada	 pela	 Portaria	 n.º	 289-a/2015,	 de	 17	 de	
setembro.
[*Define	as	condições	de	instalação	e	funciona-
mento	a	que	devem	obedecer	as	unidades	de	in-
ternamento	e	de	ambulatório	e	as	condições	de	
funcionamento	das	equipas	de	gestão	de	altas	e	
as	equipas	de	cuidados	continuados	integrados	
da	Rede	Nacional	de	Cuidados	Continuados	In-
tegrados]	[DR	n.º	24/2017,	série	I	de	2017-02-02]

■■ DESPACHO n.º 1052/2017 – Saúde - Gabinete 
do Ministro
Constitui	o	Grupo de Trabalho de Apoio	à	Ava-
liação Externa das Políticas de Saúde,	com	o	
objetivo	de	colaborar	com	a	Organização	Mun-
dial	da	saúde	e	o	Observatório	europeu	dos	sis-
temas	e	Políticas	de	saúde,	no	planeamento	e	
preparação	da	avaliação	externa	das	políticas	
de	saúde	do	país	(2010-2018)	a	desenvolver	no	
período	2016-2019,	competindo-lhe	acompa-
nhar	a	execução	dos	trabalhos,	elaboração	de	
documentos	e	divulgar	os	seus	resultados.	[DR	
n.º	20/2017,	série	II	de	2017-01-27]

	
	
	
	
	
	

■■ DECRETO-LEI n.º 15/2017 – Saúde
Procede	à	primeira	alteração	ao	Decreto-Lei	n.º	
101/2015,	de	4	de	junho,	que	estabelece	os	ter-
mos e as condições da atribuição de incentivos 
à mobilidade geográfica para zonas carenciadas 
de trabalhadores médicos	com	contrato	de	tra-
balho	por	tempo	indeterminado,	ou	a	contratar,	
mediante	vínculo	de	emprego	público	ou	pri-
vado,	com	serviço	ou	estabelecimento	integrado	
no	serviço	Nacional	de	saúde.	[DR	n.º	20/2017,	
série	I	de	2017-01-27]

■■ DESPACHO n.º 1081-A/2017 – Saúde - Gabi-
netes dos Secretários de Estado Adjunto e da 
Saúde e da Saúde
Cria	e	define	as	competências	da	Comissão	ex-
terna	para	o	acompanhamento	do	Programa	
estratégico	 Nacional	 de	 Fracionamento de 
Plasma Humano	2015-2019,	adiante	designada	
Comissão	externa.	[DR	n.º	20/2017,	1º	supl,	série	
II	de	2017-01-27]

[a) Dra. Gracinda de Sousa, representante do IPST, I. 
P., que preside; b) Dr. José Alexandre Diniz, represen-
tante da Direção -Geral da Saúde; c) Dr. Ângelo Ferreira 
da Silva, representante do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.; 
d) Dr. Francisco Ferro e Dra. Maria do Carmo Koch, 
representantes dos hospitais com colheita de unidades 
de sangue, do Hospital de Évora e Centro Hospitalar S. 
João, respetivamente; e) Dr. Pedro Felizes, represen-
tante da Administração Central do Sistema de Saúde, 
I. P.; f) Dra. Laura Raposo, representante dos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.; g) Pro-
fessor Doutor José Esteves Amaral , representante 
de reconhecido mérito na área da biotecnologia; h) 
Professora Doutora Lucília Nunes, representante de 
reconhecido mérito na área da Ética e das Ciências da 
Vida; i) Alberto Manuel G. Mota e Joaquim Mendes 
Silva, representantes das Federações de Associações 
de Dadores FEPODABES e FAS — Portugal, respeti-
vamente; j) Dr. Rui Pires e Dr. Carlos Horta e Costa, 
representantes das associações de doentes Associação 
Portuguesa de Hemofilia e Outras Coagulopatias Con-
génitas (APH) e Associação Portuguesa Contra a Leu-
cemia (APCL), respetivamente]

■■ PORTARIA n.º 38/2017 – Saúde
Determina	que	os	medicamentos	destinados	
ao	 tratamento	 de	 doentes	 com	 hidradenite 
supurativa	(hidrosadenite	supurativa	ou	acne	
inversa),	beneficiam	de	um	regime	excecional	
de	comparticipação,	quando	prescritos	por	mé-
dicos	dermatologistas	em	consultas	especializa-
das	no	diagnóstico	e	tratamento	da	hidradenite	
supurativa	(hidrosadenite	supurativa	ou	acne	
inversa).	[DR	n.º	19/2017,	série	I	de	2017-01-26]

■■ PORTARIA n.º 37/2017 – Saúde
aprova	os	modelos	de	cartão de livre-trânsito	
e	cartão de identificação profissional,	anexo	I	
e	anexo	II,	respetivamente,	para	uso	do	pessoal	
dirigente	e	da	carreira	de	inspeção	e	demais	tra-
balhadores	da	Inspeção-Geral	das	atividades	
em	saúde	(IGas),	em	anexo	à	presente	portaria.	
[DR	n.º	18/2017,	série	I	de	2017-01-25]

■■ DESPACHO n.º 962-B/2017 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Constitui	a	Comissão	de	Gestão	do	Plano de 
Contingência	do	Ministério	da	saúde	para	as	

Comemorações	do	Centenário	das	aparições	
de	Fátima,	integrada	por	representantes	dos	di-
versos	organismos	do	Ministério	da	saúde	com	
atribuições	no	domínio	da	saúde	e	da	gestão	
dos	seus	meios,	e	peritos	nomeados	a	título	in-
dividual	para	coadjuvar	nos	trabalhos.	[DR	n.º	
16/2017,	1º	supl,	série	II	de	2017-01-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 6/2017
Recomenda	 ao	Governo	 a	celebração	 de	um	
acordo	de	cooperação	de	âmbito	nacional	entre	
a	administração	Central	do	sistema	de	saúde,	I.	
P.,	e	a	associação	Protectora	dos	Diabéticos	de	
Portugal.	[DR	n.º	16/2017,	série	I	de	2017-01-23]

■■ DESPACHO n.º 910/2017 – Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes 
da Secretária de Estado da Segurança Social 
e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Constitui	um	grupo	de	trabalho,	com	represen-
tantes	da	segurança	social	e	da	saúde,	com	o	
objetivo	de	melhorar	o	processo	inerente	à	pro-
dução	e	à	análise	da	informação	no	âmbito	dos	
Certificados de Incapacidade Temporária.	[DR	
n.º	14/2017,	série	II	de	2017-01-19]

■■ DESPACHO n.º 851-A/2017 – Saúde - Gabinete 
do Ministro
emite	 recomendações	no	âmbito	dos	proce-
dimentos	que	mitiguem	o	risco	e	previnam	a	
violação	dos	princípios	da	transparência,	con-
corrência	e	prossecução	do	interesse	público,	na	
área	da	contratação pública.	[DR	n.º	11/2017,	1º	
supl,	série	II	de	2017-01-16]

■■ DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO n.º 1/2017 – 
Saúde
Retifica	a	Portaria	n.º	329/2016,	de	20	de	dezem-
bro,	publicada	no	Diário	da	República,	1.ª	série,	
n.º	242,	de	20	de	dezembro	de	2016	(estabelece	
a	comparticipação	dos	medicamentos	destina-
dos	ao	tratamento	da	dor crónica não oncoló-
gica	moderada	a	forte).	[DR	n.º	11/2017,	série	I	de	
2017-01-16]
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■■ DESPACHO n.º 837/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria	o	Grupo	de	trabalho	para	a	reestruturação	
dos	Centros de Orientação de Doentes Urgen-
tes (CODu)	do	Instituto	Nacional	de	emergência	
Médica,	I.	P.	(INeM),	designado	por	GtR-CODu.	
[DR	n.º	10/2017,	série	II	de	2017-01-13]

■■ DESPACHO n.º 679/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Redefine	a	estratégia	de	acesso	a	técnicas	de	
Procriação Medicamente Assistida	 (PMa)	no	
serviço	 Nacional	 de	 saúde	 (sNs),	 definindo	
como	objetivo	estratégico,	entre	outros,	o	de-
senvolvimento	de	uma	rede	nacional	de	Centros	
Públicos	PMa	afiliados	ao	Banco	Público	de	Gâ-
metas.	[DR	n.º	8/2017,	série	II	de	2017-01-11]
	
	
	
	
	

	
	

■■ DESPACHO n.º 487/2017 – Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior e Saúde - Gabinetes dos 
Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior e da Saúde
Nomeia	os	membros da Comissão de Avaliação 
de Medicamentos	(CaM).	[DR	n.º	6/2017,	série	II	
de	2017-01-09]

■■ DESPACHO n.º 538-A/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria	o	Fórum	Nacional	da	sociedade	Civil	para	
o	VIH/sIDa,	tuberculose	e	Hepatites	Virais,	es-
trutura	consultiva	do	Programa	Nacional	para	a	
infeção	VIH/sIDa	e	tuberculose	e	do	Programa	
Nacional	para	as	Hepatites	Virais.	[DR	n.º	6/2017,	
1º	suplemento,	série	II	de	2017-01-09]

■■ DECRETO-LEI n.º 7/2017 – Saúde
Cria	o	Instituto de Proteção e Assistência na 
Doença,	I.	P.	[DR	n.º	6/2017,	série	I	de	2017-01-09]

A exposição, com curadoria de Margarida Medei-
ros, apresenta as propostas artísticas de Manuel 
Valente Alves e Carla Cabanas que, partindo da 
contemplação de dois quadros do pintor holandês 
Jan van Goyen, paisagem com mau tempo e paisa-
gem com bom tempo, ambas de 1625 e patentes 
na Casa-Museu Fundação Medeiros e Almeida, e 
das pinturas de paisagem de Abel Salazar, como 
Sol de Trovoada - Cais da Alfândega ou poente 
na Serra (Gondar - Minho), onde as nuvens com o 
seu significado meteorológico e semiótico são ex-
plicitamente referidas; fazem uma reflexão visual 
sobre a sociedade atual que nos remete incessan-
temente para as possibilidades de controlo tec-
nológico do mundo e da natureza, e para a nuvem 
como alegoria de um arquivo tocado pelo eterno.

Da pintura flamenga às paisagens de Abel Sala-
zar e à meditação contemporânea sobre o céu 
e a terra na sua substância iconográfica, poder-
-se-á traçar um percurso no qual a visualização 
do mundo (o céu, a terra, as nuvens), se constitui 
como mediador fundamental da compreensão do 
ser humano sobre si mesmo.

é esse potencial poético inscrito na ecologia hu-
mana que é convocado pelas obras presentes 
nesta exposição, que ficará patente ao público até 
20 de maio.

Casa-Museu Abel Salazar
Rua Dr. Abel Salazar, 4465-012  
S. Mamede de infesta, portugal
www.cmas.up.pt

■■ DECRETO-LEI n.º 5/2017 – Saúde
aprova	os	princípios gerais da publicidade a 
medicamentos e dispositivos médicos.	[DR	n.º	
5/2017,	série	I	de	2017-01-06]

■■ DESPACHO n.º 89/2017 – Finanças e Saúde 
- Gabinetes dos Ministros das Finanças e da 
Saúde
Determina	a	prorrogação a título excecional, 
dos contratos de trabalho	em	funções	públi-
cas	a	termo	resolutivo	incerto,	celebrados	com	
os	médicos	que	iniciaram	o	respetivo	internato	
médico	em	1	de	janeiro	de	2015	e	que,	por	falta	
de	capacidades	formativas,	não	tiveram	possi-
bilidade	de	iniciar	a	formação	específica.	[DR	n.º	
2/2017,	série	II	de	2017-01-03]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 1/2017
Recomenda	ao	Governo	que	promova	uma	cam-
panha	de	divulgação	e	incentivo ao registo do 
testamento vital.	[DR	n.º	1/2017,	série	I	de	2017-
01-02]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 2/2017 
Recomenda	 ao	 Governo	 que	 reative	 a	 Linha 
Saúde 24 Sénior.	[DR	n.º	1/2017,	série	I	de	2017-
01-02]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 4/2017 
Recomenda	ao	Governo	que	reforce a formação	
dos	profissionais	de	saúde	na	área	da	Geriatria.	
[DR	n.º	1/2017,	série	I	de	2017-01-02]
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Centro de Cultura e Congressos

Porto Revisitado
«Da	capela	de	Fradelos	ao	museu	da	
Cooperativa	dos	Pedreiros»	(12	de	
Fevereiro	de	2017)	e	«Os	mais	belos	
miradouros	da	cidade	do	Porto»
(10	de	Março	de	2017).

Dia do Médico
Homenagem	aos	médicos	com	
25	e	50	anos	de	inscrição	na	OM	
e	atribuição	do	Prémio	Daniel	
serrão.	18	de	Junho	de	2017.

aCONteCeu
REUNIÕES CIENTíFICAS

03 JAN Formação de Integração 
no Serviço de Urgência 
para Médicos Internos 

11 JAN Reunião Balint Porto 1

14 JAN Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

07 FEv Conferência sobre 
novos produtos farmacêuticos 
dermatológicos 

08 FEv Reunião Balint Porto 1

09 e 10 FEv 4.ªs Jornadas de 
Patologia Pulmonar Crónica 

11 FEv Reunião Nacional da 
Associação dos Médicos Católicos 
Portugueses sobre o tema 
“Médico - o Curador Ferido?”

18 FEv Reunião do Comité 
de Antidoping da Federação 
Internacional de Boccia

03 MAR 59.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do tema 
“Regenerative Medicine 
for Aging Solutions”

04 MAR Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

08 MAR Reunião Balint Porto 1

09 a 11 MAR IV Congresso 
Internacional de Esclerose 
Múltipla 2017

14 MAR Reunião da Comissão 
Organizadora do GEMMeeting

17 e 18 MAR Reunião Anual 
do Grupo de Trabalho 
de Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN 

17 e 18 MAR Reunião sobre Acessos 
Vasculares para Hemodiálise

ACTIvIDADES DE CULTURA E LAZER

Exposições:

28 JAN a 19 FEv Exposição 
de pintura de Manuela 
Mendes da Silva 

03 a 17 MAR Exposição de 
fotografia de José Paulo 
Vieira de Andrade

03 a 17 MAR Exposição de 
pintura de Luís Athouguia

25 MAR a 02 AbR Exposição de 
pintura de Virgínia Barbedo 

25 MAR a 02 AbR Exposição 
de fotografia de Filipe 
Carneiro e Luis Ferreirinha

Concertos e Cinema

05 JAN Concerto de Reis 
pelo Coro da SRNOM

31 MAR 7.º Ciclo de Jazz 
– André Sarbib

Outros eventos:

13 FEv Cerimónia de Tomada de 
Posse dos Corpos Gerentes da 
SRNOM – Triénio 2017-2019

28 MAR Assembleia Regional 
Ordinária da SRNOM

06 JAN a 18 FEv VIII Curso de Pós-
Graduação em Antimicrobianos 

03 MAR a 01 AbRIL Curso 
de Medicina em Viagem 

06 MAR a 31 MAIo 9ª Edição 
do Curso de Pós-Graduação 
“Infecção VIH/SIDA”

20 JAN a 31 MAIo I Curso de 
Fotografia da Ordem dos Médicos 

25 FEv 4.º Aniversário 
do Clube Médico de 
Mototurismo – Medmotard

Lançamento de Livros: 

26 JAN Lançamento do livro 
“César e Cícero” da autoria 
de António Roma Torres

03 MAR Lançamento do livro 
“Somos todos Heróis” pela 
Associação Portuguesa de 
Leucemias e Linfomas

25 MAR Lançamento do 
n.º 5 da Revista “Pelikula 
Photo Álbum 2017 ”

VaI	aCONteCeR
REUNIÕES CIENTíFICAS

07 AbR 60.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “Doenças de adaptação 
nos tempos modernos”

08 AbR Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

07 e 08 AbR XXV Jornadas 
do Serviço de Ortopedia do 
Centro Hospitalar S. João

12 AbR Reunião Balint Porto 1

17, 18 e 19 AbR MostrEm 
2017 (Mostra das 
Especialidades Médicas)

28 AbR Reunião Plenária do 
Conselho Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

10 MAI Reunião Balint Porto 1

26 e 27 MAI 1.º Seminário 
Nacional sobre Ética e 
Cuidados Paliativos

27 MAI Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

03 JUN Congresso “Um sábado 
com a Dermatologia”

14 JUN Reunião Balint Porto 1

21 JUN Actividades integradas 
no XXX Congresso da 
Sociedade Portuguesa de 
Gastrenterologia Pediátrica 
(SPGP) e XII Congresso da 
Sociedade Latino-Americana de 
Gastrenterologia, Hepatologia e 
Nutrição Pediátrica (LASPGHAN)

27 a 29 JUN International 
Network for Health 
Workforce Education 

ACTIvIDADES DE CULTURA E LAZER

Exposições:

08 a 30 AbR Exposição de 
pintura de Vincenzo di Biase

04 a 25 MAIo XV Exposição Arte 
Médica. Inauguração dia 04 e 
Sessão de Encerramento dia 25

01 a 19 JUNho IX Exposição Arte 
Fotográfica. Inauguração dia 01 
e Sessão de Encerramento dia 19 

Concertos e Cinema:

14 AbR 7.º Ciclo de 
Jazz - DualAtack

21 AbR 7.º Ciclo Jazz - Sessão “Fitas 
Com Jazz” com Bernardo Moreira

05 MAIo 7.º Ciclo Jazz - Hitchpop

19 MAIo 7.º Ciclo Jazz - 
Escola de Jazz do Porto

09 JUN 7.º Ciclo Jazz - 
Song Bird, Vol. II

Outros eventos:

04 AbR Debate sobre o tema 
“Dilemas Éticos em Fim de Vida”

19 AbR Palestra “Doença 
de Parkinson”

21 AbR Homenagem a 
Henrique Gomes de Araújo

18 JUN Dia do Médico, com 
homenagem aos médicos 
com 25 e 50 anos de inscrição 
na OM e atribuição do 
Prémio Daniel Serrão

23 JUN Festa de S. João

Lançamentos de livros: 

20 AbR Lançamento do livro 
“Tudo Espantalhos” da autoria 
de António Roma Torres

27 AbR Lançamento do livro 
“História da Cirurgia” da autoria 
de Fernando Reis Lima

06 MAIo Lançamento do livro 
“Partículas Comensais” da 
autoria de Jaime Milheiro
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31 MAR
andré sarbib

05 MAI
song bird, vol II

09 JUN
hitchpop

19 MAI
escola de jazz 

do porto

14 ABR
dualatack

21 ABR
sessão“fitas 

com jazz” com 
bernardo moreira

Os concertos têm inicio às 21h45 e, como 
habitualmente, contam com a participação 
da Escola de Jazz do Porto.

7º  ciclo
de

2017

S. João  
na Ordem 

2017
23 de junho

Aproxima-se a grande noite da 
cidade do Porto. 

Tal como nos anos anteriores, 
a SRNOM vai organizar, 

especialmente para si, uma festa  
decerto memorável. 

Fique atento à caixa do correio para 
proceder à sua inscrição.

ordem dos médicos
Secção Regional do noRte
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a	aXa	Portugal	
agora	é	ageas	
seguros.	as	marcas	
mudam,	mas	as	
boas	parcerias	
mantêm-se,	pelo	
que	o	protocolo	
com	a	Ordem	dos	

Médicos	mantem	as	condições	especiais	
e	serviços	exclusivos	para	a	proteção	
dos	associados.	Conte	com	o	seguro	de	
Responsabilidade	Civil	Profissional	que	
o/a	protege	dos	danos	que	possa	causar	a	
terceiros,	quando	exerce	a	sua	atividade.	
saiba	mais	em	www.ageas.pt/medicos

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.

 hoTÉIS 

Grupo de Hotéis BELVER
Porto	•	Curia	•	Lisboa
tel.	228348660		·	Fax:	228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais

Hesperia Isla de La Toja 
thermal	spa
Isla	De	La	toja	–	Pontevedra
tel.	0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época*

Hotel D. Luís***
santa	Clara	·	3040-091	Coimbra
tel.	239802120
www.hoteldluis.pt
descontos especiais

Hotel Avenida Palace
	Rua	1º	de	Dezembro,	123
1200-359	Lisboa
	tel.	213218100
www.hotelavenidapalace.pt
descontos especiais

Santanahotel & Spa****
Monte	santana	·	azurara
4480-188	Vila	do	Conde
tel.	252640460
www.satanahotel.net
descontos especiais

Hotel Convento d’Alter
Rua	de	santo	antónio	alter	do	Chão,	n.º	23
7440-059	alter	d’	Chão
tel.	245619120
www.conventodalter.com.pt
desconto de 20%*

Hotéis D’Ajuda
Funchal	–	Madeira
tel.	291	708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa*****
avenida	da	Boavista,	1269
4100-130	Porto
tel.	225086600
www.hotelportopalacio.com
descontos entre 40% e 50%*

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

Hotel Torre de Gomariz
Wine	&	sPa
av.	sobral-Castelo,	nº	76	–	Cervães
4730-102	Vila	Verde	(Braga)
telem.	968	588	166
tel.	253	927	344
www.torredegomariz.pt
desconto de 20%

a	CP	LONGO	CuRsO	celebrou	acordo	
Comercial	para	venda	de	bilhetes	
em	regime	de	tarifário	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.

Protocolo	entre	o	Centro	Hípico	do	Porto	
e	Matosinhos	(sito	no	lugar	de	Gonçalves,	
Leça	da	Palmeira)	e	a	secção	Regional	do	
Norte	da	Ordem	dos	Médicos
Beneficiários:	todos	os	médicos	inscritos	
na	sRNOM	e	respectivo	agregado	familiar
isenção de pagamento de jóia de 
inscrição, no valor de 1.500,00 euros.
desconto de 10% na compra de blocos 
de aulas de equitação.

 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

Fernando Palhinhas 
Manutenção	e	mecânica	automóvel	
Rua	Campo	Lindo,	328	·	Porto
tel.	22	509	0027
descontos até 30%

 ApoIo DoMICILIáRIo 

Cores do Afecto
Centro	Comercial	Carvalhais,	lj.	FP	63
R.	Zulmira	de	azevedo,	
4780-564	santo	tirso
tel.	252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
desconto de 10%*
(	excepto	baby-sitting	e	serviços	de	limpeza	
doméstica)

Apoio e Companhia
Rua	do	Campo	alegre,	1162
4415-173	Porto
tel.	220967385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
desconto de 8%*

 LIvRARIA 

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

 DESpoRTo 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

 EDUCAção/ FoRMAção 

Inlingua
Rua	sá	da	Bandeira,	605	–	1.º	esq.
4000-437	Porto	
tel.	223394400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com	
desconto de 10%*	nas	aulas	em	grupo	
(adultos	e	crianças)	de	Inglês,	alemão,	
Francês,	espanhol	e	Italiano.	Curso	de	Inglês	
específico	para	a	área	de	Medicina.

Aliança Francesa do Porto
Rua	santa	Isabel,	n.º	88,	Porto
Beneficiários: Médicos	inscritos	na	sRNOM	
e	colaboradores	(+	respectivos	agregados	
familiares)
Descontos de 20%* (pontualmente	
poderão	ser	estabelecidas	outras	condições	
especiais).

*	sobre	os	preços	de	tabela.

A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

 LIMpEZA E CoNSERvAção 

A Diferença Lda
serviços	de	higiene	e	limpeza.
R.	Cónego	Rafael	alvares	da	Costa	n.º	144	
r/c,	s.	Victor,	Braga.	
Beneficiários: Médicos	inscritos	na	
sRMOM	e	seus	familiares	(ascendentes,	
descendentes	e	cônjuge);	Colaboradores	
da	sRNOM.
Descontos de 20%* (serviço	limitado	a	20	
km	de	distância	da	cidade	de	Braga).

estão	abrangidos	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	
devidamente	credenciados	por	
aquela.	excepcionalmente,	poderão	
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.

88 BeneFícios sociais



CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

AulAs de  
exercício FuncionAl

PersonAl trAinning

O treino funcional é um método de treino que visa o 
equilíbrio das estruturas musculares, a prevenção de lesões 
e melhora a performance dos atletas. Neste tipo de exercício 
o trabalho muscular é realizado de uma forma global. Assim, 
toda a cadeia muscular é fortalecida, gerando mais força, 
potência, estabilidade, equilíbrio e coordenação motora.
Os programas de exercícios são desenvolvidos com 
base numa consulta inicial, na qual é feito um relatório 
pormenorizado do histórico de saúde e actividade física, bem 
como indicações/restrições para o trabalho a desenvolver.

A modalidade de personal training no Ginásio da SRNOM está 
mais bem preparada para responder às suas necessidades. 
A nova oferta inclui mais possibilidades de treino – de uma a 
três vezes por semana –, preços de tabela revistos e horários 
flexíveis, podendo ajustar o programa de acordo com os seus 
critérios e disponibilidade. 

Na opção Plano Um+, se partilhar o seu treino com um 
acompanhante, irá beneficiar de uma redução significativa 
no preço das sessões. 

Saiba mais em www.nortemédico.pt.

INSCRIÇÕES
Preencha a ficha de inscrição disponibilizada 
em www.nortemédico.pt e envie para 
centroculturacongressos@nortemedico.pt. 
Se preferir poderá contactar directamente o Centro de 
Cultura e Congressos através do telefone 22 507 01 00.
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Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros       

A Ageas Seguros
ganhou o prémio
cinco estrelas.
Obrigado aos nossos Clientes, Parceiros,
Colaboradores e Mediadores, por nos darem
razões para brilhar, todos os dias.

Ageas Portugal | siga-nos em

linhas exclusivas a Médicos
217 943 027 | 226 081 627
dias úteis, das 8h30 às 19h00

medicos@ageas.pt
www.ageas.pt/medicos
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