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DeStAqUe: 
dia do médico
no dia 18 de Junho realizou-se na 
srnom a habitual comemoração 
do dia do médico. num evento 
de particular simbolismo, foram 
homenageados os médicos que 
completaram 25 e 50 anos de 
inscrição na om e entregue o 
Prémio daniel serrão ao jovem 
Bernardo sousa Pinto, por ter sido 
o estudante que no ano lectivo de 
2015/2016 terminou o mestrado 
integrado em medicina com a 
média mais elevada no conjunto 
das três escolas médicas do 
norte do país. na cerimónia foi 
ainda entregue o Prémio corino 
de andrade referente aos anos 
2012, 2015 e 2016 que distinguiu 
o 3B’s research group, maria de 
Belém roseira e o instituto de 
ciências Biomédicas abel salazar, 
respectivamente. pág. 6

DeStAqUe: 
visitas a unidades  
de saúde
no âmbito da acção de 
proximidade denominada “ouvir 
os médicos”, dirigentes da 
srnom, liderados pelo presidente 
antónio araújo, estiveram, no dia 
14 de Junho, no Hospital de Braga, 
onde reuniram com especialistas 
e internos daquela unidade 
hospitalar.
no dia 28 de Junho foi a vez da 
visita à unidade hospitalar da 
Póvoa de varzim do centro 
Hospitalar Póvoa de varzim/
vila do conde. numa reunião 
que se estendeu também ao 
presidente do conselho de 
administração daquele centro 
hospitalar, as insuficiências nas 
instalações e equipamentos 
foram amplamente reconhecidas. 
pág. 14

Xv arte médica  
e iX arte fotográfica
as duas já famosas exposições 
colectivas da srnom atraem, 
ano após ano, médicos de todas 
as idades e não deixam de 
surpreender pela qualidade das 
obras e talento dos artistas. entre 
4 e 25 de maio e entre 1 e 19 de 
Junho a casa do médico foi palco 
das mostras de obras de pintura, 
escultura e fotografia produzidas 
exclusivamente por médicos. 
pág. 68

financiamento  
das unidades de 
saúde 
no dia 29 de Junho, a srnom 
promoveu uma reunião/
debate sobre os problemas de 
financiamento das unidades 
de saúde do norte. antónio 
araújo, presidente do crnom, 
convidou representantes de 
todos os hospitais do norte 
do país para apresentarem as 
principais dificuldades sentidas, 
numa reunião que contou ainda 
com a presença de miguel 
guimarães, bastonário da om, e 
Pimenta marinho, presidente da 
ars norte. 
segundo antónio araújo, será 
dada continuidade a estes 
encontros e o crnom levará à 
tutela os principais problemas 
relatados. pág. 28

festa de s. João na 
srnom
o “são João na ordem” é já uma 
tradição para muitos médicos do 
norte. mais de duas centenas de 
“foliões” puderam usufruir da 
habitual animação, com muita 
música, do jazz às cantigas mais 
tradicionais, sem esquecer a 
cascata, o fogo de artifício, as 
sardinhas e as farturas. mais 
uma vez um grande sucesso, 
proporcionando uma noite 
de muita alegria a todos os 
presentes. pág. 66
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	 	 ARTIGOS
	 20	 «Partiu um Homem – Lembrando  

Armando Moreno»
	 	 Por	Carlos	Mota	Cardoso

	 22	 «Internato de Formação Específica 
de Medicina Geral e Familiar: 
Novos modelos de prática clínica»

	 	 Por	Ana	Correia	de	Oliveira	e	
Maria	da	Luz	Loureiro	

	 23	 «O valor da Patologia Clínica 
como especialidade na 
Medicina moderna»

	 	 Por	Isabel	Cachapuz	Guerra

	 24	 «25 de Abril. Dignidade 
do Ser Humano»

	 	 Por	Nélson	Rodrigues

	 	 ENTREVISTA

	 	
	 26	 Catarina Metelo, Presidente da 

12.ª edição do YES Meeting
	 	 Organização	anunciou	à	«nortemédico»	

algumas	das	novidades	do	congresso	
que	junta	o	maior	número	de	
estudantes	internacionais	em	Portugal.	
No	Porto,	de	14	a	17	de	Setembro

	 	 NOTÍCIAS

	 	
	 28	 Financiamento das 

Unidades de Saúde
	 	 António	Araújo,	presidente	do	

CRNOM,	convidou	representantes	de	
todos	os	hospitais	do	Norte	do	país	
para	debaterem	os	problemas	de	
financiamento.	A	reunião,	realizada	
na	SRNOM	no	dia	29	de	Junho,	contou	
ainda	com	a	presença	do	bastonário	da	
OM,	Miguel	Guimarães,	e	do	presidente	
da	ARS	Norte,	Pimenta	Marinho

	 	
	 30	 “Reforma da Saúde Pública 

– Que caminhos?”	
	 	 CRNOM		e	Sindicato	dos	Médicos	do	

Norte	promoveram	debate	sobre	o	tema.	
Constantino	Sakellarides	e	Sobrinho	
Simões	foram	os	palestrantes	convidados

	 32	 “Análise da Situação da Saúde 
e da Carreira Médica”

	 	 A	3	de	Maio,	na	SRNOM,	representantes	
do	SIM	e	da	FNAM,	na	presença	do	
bastonário	da	OM,	Miguel	Guimarães,	e	
do	presidente	do	CRNOM,	António	Araújo,	
apresentaram	os	motivos	da	greve	que	
iria	realizar-se	nos	dias	10	e	11	de	Maio

	 04	 EdITORIAL
	 	 António	Araújo,		

presidente	do	CRNOM	

	 	 dESTAquE:
	 	 Dia	Do	MéDico

	 	
	 06	 Este	ano,	além	da	habitual	

homenagem	aos	médicos	que	
completaram	25	e	50	anos	de	inscrição	
na	Ordem	dos	Médicos	e	da	atribuição	
do	Prémio	daniel	Serrão,	a	cerimónia	
do	dia	do	Médico	ficou	ainda	marcada	
pela	entrega	do	Prémio	Corino	de	
Andrade	2012,	2015	e	2016	–	ao	3B’S	
Research	Group,	Maria	de	Belém	
Roseira	e	ICBAS,	respectivamente		

	 	 dESTAquE:
	 	 Visitas	a	UniDaDes	De	saúDe

	 	
	 14	 Visita ao Hospital de Braga e 

ao Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde

	 	 “Ouvir	os	Médicos”	é	uma	iniciativa	
que	visa	aproximar	a	Ordem	dos	
seus	associados,	de	forma	a	melhor	
tomar	conhecimento	dos	problemas	
que	enfrentam	no	seu	quotidiano.

	 	 14	de	Junho	foi	dia	de	visita	ao	Hospital	
de	Braga	e	28	de	Junho	dia	de	visita	à	
unidade	hospitalar	da	Póvoa	de	Varzim.

	 	 “Estamos	a	cumprir	um	propósito	
que	anunciamos	aos	colegas	antes	
de	iniciarmos	o	mandato”,	destacou	o	
presidente	do	CRNOM,	António	Araújo

		 	 TRIBuNA	dO	CRN

	 	
	 16	 «Tabaco, saúde e deputados»
	 	 –	Sobre	a	nocividade	do	consumo	

de	tabaco	e	legislação.	Artigo	
de	opinião	do	Prof.		António	
Araújo,	no	Jornal	de	Notícias

	 17	 «Linguagem do corpo» 
	 	 “Falar	do	corpo	e	da	sua	linguagem	

é	falar	da	vertente	substantiva	da	
vida”.	Artigo	do	Prof.		Carlos	Mota	
Cardoso,	no	jornal	Porto	24	

	 18	 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

	 	 destaque	de	notícias	e	intervenções	
sobre	temas	da	actualidade	
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	 74	 Homenagem a Henrique 
Gomes de Araújo

	 	 Psiquiatra,	filósofo	e	crítico	musical,	
Henrique	Gomes	de	Araújo	(1914-
2000)	foi	uma	das	personalidades	
mais	marcantes	da	classe	médica	
portuense	do	século	XX

	 76	 “Porto Revisitado”
	 	 “Para	lá	da	Cancela	Velha”,	“O	Porto	

de	Camilo”	e	“do	Hospital	Militar	
ao	Mercado	do	Bom	Sucesso”	
foram	os	percursos	do	trimestre

	 80	 Exposição de pintura de 
Vincenzo di Biase

	 	 Conceituado	pintor	italiano	
trouxe	à	SRNOM	a	sua	
“Suggestioni	Cromatiche”

	 82	 «Prosas, poemas e prosemas» 
	 	 Mais	recente	livro	de	José	Tavares	

Fortuna	apresentado	na	SRNOM

	 83	 «Partículas Comensais»
	 	 Apresentação	do	novo	livro	de	Jaime	

Milheiro	contou	com	palestra	do	
reputado	escritor	Mário	Cláudio

	 84	 «História da Cirurgia» 
	 	 uma	obra	dedicada	a	todos	os	

médicos	e,	em	especial,	aos	cirurgiões,	
assinalou	o	autor,	Fernando	Reis	Lima

	 85	 «Tudo Espantalhos»
	 	 António	Roma	Torres	apresentou	na	

SRNOM	obra	sobre	o	Abade	Faria

	 86	 7.º Ciclo de Jazz
	 	 de	Abril	a	Junho,	concertos	atraíram	

centenas	de	médicos	à	SRNOM

	 90	 Serão de Cinema
	 	 O	primeiro	de	uma	anunciada	

série	de	serões	foi	dedicado	
à	projecção	do	filme	“Broken	
Blossoms”,	de	d.	W.	Griffith	

	 91	 Casa Museu Abel Salazar
	 	 A	«nortemédico»	foi	conhecer	

o	espaço	por	dentro
	 94	 3 Discos, 3 Livros
	 	 As	escolhas	de	Adelino	Costa	

Matos,	presidente	da	ANJE

	 	 LEGISLAÇãO	

	 	
	 96	 Diplomas mais relevantes 

publicados no segundo   
trimestre de 2017

	 	 INFORMAÇãO	INSTITuCIONAL	
	 101	 Actividades na sub-região 

de Viana do Castelo 
	 102	 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos
	 104	 Benefícios Sociais
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	 36	 Assembleia de 

Representantes da OM
	 	 Novo	órgão,	que	substituiu	o	Plenário	

dos	Conselhos	Regionais,	reuniu	
na	SRNOM	para	aprovar	contas,	
orçamentos	e	planos	de	actividades	

	 38	 XII MostrEM
	 	 Entre	17	e	19	de	Abril,	realizou-se	

na	SRNOM	a	edição	de	2017	da	
MostrEM	(Mostra	de	Especialidades	
Médicas).	A	falta	de	vagas	nas	
Especialidades	e	a	emigração	jovem	
foram	temas	em	destaque

	 40	 Dilemas Éticos em Fim de Vida
	 	 António	Sarmento,	especialista	em	

Medicina	Intensiva	e	Infecciologia	
no	CHSJ,	e	Susana	Magalhães,	
doutorada	em	Bioética	e	membro	
do	Instituto	de	Bioética	da	
universidade	Católica	Portuguesa,	
foram	os	oradores	convidados	de	
sessão	realizada	na	SRNOM

	 42	 Doença de Parkinson
	 	 Sessão	de	actualização	contou	com	

a	presença	de	um	representante	da		
Associação	Portuguesa	de	doentes	
de	Parkinson.	“Ter	os	doentes	e	as	
associações	de	doentes	connosco	faz	
todo	o	sentido”,	realçou	o	presidente	
do	CRNOM,	António	Araújo.

	 44	 Prémio Banco Carregosa/SRNOM
	 	 A	2.ª	edição	deste	prémio,	destinado	

a	apoiar	a	investigação	clínica	de	
excelência	em	Portugal,	já	está	em	
marcha.	A	recepção	de	candidaturas	
já	abriu	e	decorre	até	6	de	Outubro

	 46	 XXV Jornadas do Serviço 
de Ortopedia do CHSJ

	 	 O	vice-presidente	do	CRNOM,	
António	Sarmento,	criticou	a	nova	
legislação	sobre	o	apoio	da	Indústria	
Farmacêutica	a	eventos	científicos	
médicos	e	garantiu	que	“a	Ordem	irá	
insistir	numa	revisão	desta	matéria”

	 47	 XVIII International Symposium of 
Angiology and Vascular Surgery

	 	 CRNOM	esteve	representado	por	
Lurdes	Gandra,	que	destacou	a	
importância	deste	tipo	de	eventos	
para	a	formação	médica	contínua

	 48	 Ser USF?
	 	 Rui	Capucho,	vogal	do	CRNOM,	esteve	

presente	na	sessão	de	abertura	do	
5.º	Encontro	das	uSF	de	Entre	douro	
e	Vouga.	A	diminuição	das	listas	de	
doentes	dos	médicos	de	família	e	a	
redefinição	dos	tempos	médios	de	
consulta	foram	temas	em	foco

	 49	 XXIX Jornadas de 
Terapêutica do ICBAS

	 	 António	Araújo,	presidente	do	
CRNOM	e	também	docente	do	
ICBAS,	alertou	para	a	necessidade	de	
preservar	a	qualidade	da	formação	
pré-	e	pós-graduada	dos	médicos

	 50	 XXX Jornadas Portuguesas 
de Cirurgia

	 	 Presidente	do	CRNOM	reiterou	a	
importância	da	formação	médica	
pós-graduada	e	a	necessidade	
do	Governo	proceder	à	revisão	
do	decreto-Lei	n.º	5/2017

	 52	 MED.Win 3.0: “A window 
into medical careers”

	 	 OM	representada	ao	mais	alto	nível	
neste	evento	organizado	por	futuros	
médicos,	para	os	futuros	médicos

	 54	 Processo de inscrição 
na PNS e na OM

	 	 Associação	de	Estudantes	da	FMuP	
organizou	sessão	de	esclarecimento,	
que	contou	com	a	presença	de	Lurdes	
Gandra,	secretária	do	CRNOM

	 56	 Dia Mundial Sem Tabaco 2017
	 	 “Tabaco	–	uma	ameaça	ao	

desenvolvimento”	foi	o	lema.	
Presidente	do	CRNOM	marcou	
presença	em	evento	organizado	no	
dia	31	de	Maio,	no	Centro	Hospitalar	
do	Porto,	para	assinalar	a	data

	 58	 Eutanásia
	 	 debate	tem-se	estendido	à	

sociedade	civil.	António	Sarmento,	
vice-presidente	do	CRNOM,	
esteve	em	sessão	em	Braga	

	 60	 “SNS + Proximidade”
	 	 OM	acompanhou	a	apresentação	

do	projecto,	cujo	piloto	já	
decorre	no	Norte.	“Integração	de	
Cuidados	e	Literacia	em	Saúde”	
são	as	vertentes	principais

	 62	 Convívios Científicos 
CMEP/SRNOM

	 	 “doenças	de	adaptação	dos	tempos	
modernos”,	com	Jaime	Milheiro,	“PSA	
–	O	fim	de	um	mito”,	com	o	Prof.	Mário	
Reis,	e	“Low carb	ou	low fat diet:	qual	o	
ideal	para	os	atletas?”,	com	Vítor	Hugo	
Teixeira,	foram	os	temas	do	trimestre

	 65	 Taça da Ordem
	 	 de	13	a	21	de	Maio,	realizou-se	no	court	

de	ténis	da	SRNOM	a	primeira	fase	do	
Ciclo	de	Ténis	de	2017.	Bernardo	Correia	
(seniores)	e	Rui	Castro	(veteranos)	
foram	os	grandes	vencedores

	 66	 São João na Ordem
	 	 Mais	pessoas	que	nunca	e	a	

grande	animação	de	sempre

	 	 CuLTuRA

	 	
	 68	 XV Arte Médica
	 	 de	4	e	25	de	Maio,	o	Centro	de	Cultura	

e	Congressos	da	SRNOM	acolheu	
mais	uma	grande	mostra	do	talento	
artístico	de	muitos	médicos	

	 71	 IX Arte Fotográfica
	 	 de	1	a	19	de	Junho	foi	a	vez	de	mostrar	

o	talento	específico	para	a	fotografia.	
A	Luz	foi	o	tema	desta	edição



Vamos continuar a 
“Ouvir os Médicos”
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António Araújo
Presidente	do	CRNOM
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Caros Colegas, 

Decorreram já aproximadamente 
seis meses desde que este Con-
selho Regional tomou posse.

Conforme terão oportunidade de consta-
tar ao folhear as páginas deste número 
da «nortemédico», desenvolvemos e en-
volvemo-nos em múltiplas actividades a 
nível político, científico e cultural. Des-
tacamos algumas delas pela sua espe-
cial relevância ou significado.
Comemorámos no dia 18 de Junho o 
“Dia do Médico”, evento que permitiu 
reunir três gerações de médicos, para 
homenagear os colegas que perfizeram 
25 e 50 anos de profissão. Foi também 
tempo de entregar os prémios Daniel 
Serrão e Corino de Andrade, que pre-
miaram o aluno com a melhor média 
nos cursos de medicina do norte no ano 
lectivo 2015/2016, o jovem 
Dr. Bernardo Sousa Pinto 
da Faculdade de Medicina 
do Porto, e distinguiram o 
grupo de investigação “3B’s 
Research Group – Bioma-
terials, Biodegradables and 
Biomimetics” da Universi-
dade do Minho, o Instituto 
de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar e a Dra. Ma-
ria de Belém Roseira pela 
importância que teve para 
a Medicina durante todo o 
seu percurso político.
Organizámos debates, em 
conjunto com os sindicatos 
médicos, um sobre a situa-
ção da saúde e das Carrei-
ras Médicas, que precedeu a greve dos 
médicos de 10 e 11 de Maio, e outro sobre 
a reforma da Saúde Pública, que permi-
tiu fazer um balanço do trabalho reali-
zado pela Comissão para a Reforma da 
Saúde Pública Nacional. Chamámos os 
dirigentes das unidades de saúde hospi-

talares do norte e da ARS Norte para fa-
larmos acerca do financiamento destas 
unidades de saúde e dos problemas exis-
tentes a este nível, para, em conjunto, 
avaliarmos o grau das dificuldades que 
estão a atravessar e o que os espera no 
futuro próximo.
Falámos sobre os dilemas éticos em fim 
de vida e a doença de Parkinson, orga-
nizámos exposições de arte, momentos 
musicais e de cinema. Participámos em 
múltiplas actividades científicas organi-
zadas pelos colegas.
Tal como prometemos na campanha 
eleitoral, mantivemos as visitas às uni-
dades de saúde, agora inseridas numa 
rubrica intitulada “Ouvir os Médicos”, 
no âmbito da qual visitámos os Hospitais 
de Braga e o da Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde. Demos início à segunda edição 
do Prémio Banco Carregosa/SRNOM, 

que vai continuar a per-
mitir incentivar a investi-
gação médica.
Tivemos a festa de “S. 
João na Ordem”, que es-
gotou a lotação, e que pos-
sibilitou, à semelhança 
dos anos anteriores, vi-
ver esta festa em família 
e entre amigos. Realizou-
-se mais uma edição da 
“Taça da Ordem 2017” 
de ténis, destacando-se 
desta feita a primeira 
participação feminina.
Renovámos os serviços 
de restauração, agora 
com “A Combinação do 
Sentidos”, que espera-

mos que vá mais ao encontro das expec-
tativas dos colegas e que os convide, bem 
como às suas famílias, a realizar mais 
eventos nas nossas instalações.
A par de todas estas iniciativas, não 
descurámos a intervenção política di-
recta. Estivemos presentes nos diálogos 

Temos denunciado 

a falta de 

financiamento 

das unidades de 

saúde do norte, que 

condiciona enormes 

constrangimentos, 

por exemplo 

na compra de 

medicamentos, 

pondo em causa a 

equidade de acesso 

aos tratamentos no 

SNS



que têm existido com o Ministério da 
Saúde, trabalhámos em algumas solu-
ções legislativas e pugnámos pela me-
lhoria das condições de trabalho, pela 
dignificação do acto médico e da rela-
ção médico-doente. Temos denunciado 
a falta de financiamento das unidades 
de saúde do norte, que condiciona enor-
mes constrangimentos, por exemplo na 
compra de medicamentos, pondo em 
causa a equidade de acesso aos trata-
mentos no SNS. Temos denunciado a 
falta de investimento em infra-estrutu-
ras nas nossas unidades hospitalares, 
que ocorre de forma inversamente pro-
porcional ao que é feito na região sul do 
país. Temos trabalhado para que se pre-
serve a qualidade de formação no ensino 
pré-graduado e no período de formação 
específica e para que se possa realizar 
formação contínua dentro das instala-
ções do SNS, mantendo-se o desiderato 
da transparência nas relações entre 
os profissionais de saúde e a indústria 
farmacêutica.
No próximo semestre estejam atentos. 
Vamos continuar a “Ouvir os Médicos”, 
visitando os colegas nos seus locais de 
trabalho. Vamos organizar um ciclo de 
conferências designado “O Norte da 
Saúde” nas sub-regiões, onde se irão 
abordar os assuntos polémicos mais ac-
tuais, com convidados especiais. Organi-
zaremos, nas sub-regiões, eventos espe-
cíficos dedicados aos filhos dos colegas 
e levaremos exposições a estas nossas 
instalações. Iremos ter o “Juramento de 
Hipócrates” no Porto e em Braga e as 
“Festas de Natal”. Participem.
Estamos a entrar no período de verão, 
pelo que não podíamos deixar de vos de-
sejar umas férias excelentes, retempe-
radoras, que permitam ganhar um novo 
alento, um novo fôlego para fazer face às 
dificuldades que se aproximam.

António Araújo

Secção Regional do Norte
ordem dos médicos
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Centenas de pessoas assistiram, 
no dia 18 de Junho, à cerimónia 
do Dia do Médico no Salão No-

bre da SRNOM. Com uma conferência 
inaugural proferida por Vítor Veloso, 
presidente da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro (LPCC), o evento homenageou 
não só os médicos que completaram 25 e 
50 anos de inscrição na OM, mas todos 
os profissionais de saúde: “Esta é uma 
homenagem que se devia prestar diaria-
mente aos profissionais de saúde”, afir-
mou Vítor Veloso.

No dia 18 de Junho 
comemorou-se o Dia 
do Médico na Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos. 
Num evento de 
particular simbolismo 
foram homenageados 
os médicos que 
assinalaram 25 e 50 
anos de inscrição na 
Ordem dos Médicos 
e, à semelhança de 
anos anteriores, foi 
entregue ao melhor 
aluno das três 
escolas médicas do 

Norte do país o Prémio Daniel 
Serrão, desta vez para o jovem 
médico e investigador Bernardo 
Sousa Pinto. Este ano foi ainda 
entregue o Prémio Corino de 
Andrade referente aos anos 
2012, 2015 e 2016, que distinguiu 
o 3B’S Research Group, Maria 
de Belém Roseira e o Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar, respectivamente.

Num dia de particular importância 
para a classe médica, Vítor Veloso evo-
cou “grandes nomes da medicina” como 
Garcia de Orta, Ricardo Jorge, Abel 
Salazar, Daniel Serrão, Corino de An-
drade, “enormes vultos que receberam 
justa homenagem e inúmeros prémios 
pelo exemplo que foram”, destacou o 
presidente da LPCC, remetendo para 
os diversos talentos conhecidos nestes 
e noutros médicos: a poesia, a pintura, a 
fotografia ou a música. “Como disse Abel 
Salazar, um médico que só sabe de me-
dicina nem de medicina sabe, e por isso 
vemos, todos os anos, excelentes exposi-
ções e eventos culturais na SRNOM, que 
nos deixam sem palavras”, garantiu.
Durante a sua intervenção, Vítor Veloso 
lamentou “a quebra da relação médico-
-doente”, as “constantes campanhas de 
desacreditação de várias classes profis-
sionais, nomeadamente os médicos”, as 
condições precárias em que muitos mé-
dicos trabalham, bem como os baixos sa-
lários, a massificação do serviço público 
e a desumanização, problemas que se 
tornaram crescentemente reconhecidos 
“desde há alguns anos, graças à Ordem 
dos Médicos”, reiterou o conferencista. 
O subfinanciamento do SNS e a “uto-
pia” que é ser a doença a estar no centro 
do sistema e não o doente foram outros 
problemas abordados pelo presidente da 
LPCC durante a sua palestra: “Restabe-
lecer o acto médico, a relação médico-
-doente, e reverter a situação do serviço 
público é urgente”, asseverou.
Vítor Veloso teceu duras críticas ao po-
der político, garantindo que a tutela de-
seja “unicamente contenção nas des-
pesas e aumento da produtividade”, e 
alertou para a importância de as associa-
ções de doentes estarem unidas contra 
as medidas que põem em causa o bom 
funcionamento do SNS. “É necessário 
modificar os padrões de acesso à Medi-
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cina, modificar o Internato da Especia-
lidade. Há uma necessidade absoluta de 
combinar Cuidados de Saúde Primários 
e Cuidados Hospitalares e investir na li-
teracia dos cidadãos”, sublinhou Vítor 
Veloso. “O doente deverá estar sempre 
no centro do sistema, tendo acesso à in-
formação e poder de escolha”, concluiu.

UM “TRIBUTO” A TODOS OS 
MéDICOS
António Araújo, presidente do CRNOM, 
aproveitou o momento para homenagear 
todos os médicos, numa cerimónia que, 
segundo o próprio, “serve para reconhe-
cer três gerações, desde os jovens mé-
dicos, aos médicos com 25 e 50 anos de 
inscrição na OM”. “Habituamos a socie-
dade a prestarmos os melhores cuidados 
de saúde, com prejuízo da nossa saúde, 
vida pessoal e tempo passado com as 
nossas famílias. É importante aprovei-

tarmos esta ocasião para prestar o 
nosso tributo a todos os médicos”, 
sustentou o dirigente.
A SRNOM distingue, todos os anos, 
neste dia, o melhor aluno das três 
escolas médicas do Norte do país 
com o Prémio Daniel Serrão, apro-
veitando ao mesmo tempo para “in-
vocar a memória de um homem 
excepcional”. “Daniel Serrão foi um 
homem do Porto mas que transcen-
deu essa regionalidade para se tor-
nar uma das personalidades mais 
transversais da sociedade portu-
guesa, deixando um valoroso exem-
plo aos do seu tempo e do nosso 
tempo”, lembrou António Araújo.
A distinção, que pretende honrar, 
estimular e premiar a qualidade 
da formação pré-graduada, foi en-
tregue a Bernardo Sousa Pinto, um 
jovem investigador da FMUP que 
concluiu o mestrado integrado em 
Medicina com 18 valores.
António Araújo felicitou o jovem e 
lembrou a importância de apostar 
na formação pré e pós-graduada, 
apresentando os vencedores do Pré-
mio Corino de Andrade. Na ceri-
mónia foram entregues os prémios 
referentes aos anos 2012 (3B’s Rese-
arch Group), 2015 (Maria de Belém 
Roseira) e 2016 (ICBAS): “É graças 
ao empenho de todos que é possível 
manter a qualidade do SNS”, elo-

giou António Araújo, referindo-se aos 
médicos e aos premiados. “A todos os 
médicos portugueses o meu mais sin-
cero e profundo agradecimento pela ac-
tividade excepcional que têm exercido”, 
terminou o dirigente da SRNOM.
O bastonário da OM marcou presença 
nas celebrações do Dia do Médico na 
SRNOM e começou por salientar que os 
jovens devem “estar mais atentos e mais 
presentes”. Miguel Guimarães defendeu 
ainda que “o melhor que temos no nosso 
país são as pessoas”, recordando a esse 
propósito os nomes de Beatriz Ângelo e 
Daniel Serrão como dois grandes vultos 
da medicina e da sociedade portuguesa.
Antes de terminar a sua intervenção, 
o bastonário da OM enumerou “os três 
grandes desafios” que se avizinham para 
a classe médica, destacando a questão 
da relação médico-doente, o capital hu-
mano e a formação médica.

Miguel Guimarães abordou ainda a pro-
blemática da emigração jovem e do enve-
lhecimento da classe médica, bem como 
a importância da ética e da deontologia 
para uma boa prática médica. À seme-
lhança dos restantes oradores, o bastoná-
rio lembrou que é graças aos bons pro-
fissionais de saúde que o SNS continua 
a funcionar: “É a qualidade de todos os 
nossos médicos que nos tem permitido 
tratar devidamente todos os nossos do-
entes”, afirmou Miguel Guimarães, que 
destacou ainda o “salto qualitativo” que 
Portugal deu na área da saúde.
Fernando Araújo, Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, também esteve 
presente na cerimónia e começou por 
engrandecer o papel da OM, “aberta ao 
diálogo com o Ministério da Saúde”, na 
defesa dos médicos e dos doentes. 
“Se hoje podemos orgulhar-nos de ter 
dos melhores médicos a nível europeu, 
tal facto deve-se fundamentalmente à 
qualidade formativa, que começa nas 
nossas escolas médicas”, salientou Fer-
nando Araújo, reforçando a importância 
da formação.
Apesar da qualidade do SNS, o Secretá-
rio de Estado referiu as desigualdades 
ainda existentes no acesso à saúde, bem 
como a necessidade de respeitar os qua-
tro pilares da medicina – a ética, a com-
petência, a cooperação interdisciplinar 
e o profissionalismo – quatro valores re-
presentados pelos prémios entregues no 
Dia do Médico. “O Prémio Daniel Ser-
rão remete-nos para o seu patrono, que 
representa os valores éticos e deontoló-
gicos que devemos preservar. O profes-
sor Corino de Andrade relembra-nos a 
importância da qualidade científica e do 
espírito crítico essencial à prática mé-
dica de excelência, sendo também um 
exemplo de profissionalismo. Por outro 
lado, os premiados com estes galardão 
remetem-nos para a importância incon-
testável do trabalho em equipa”, salien-
tou Fernando Araújo. 
Numa cerimónia que tem “tanto de re-
levante como de simbólico”, Fernando 
Araújo concluiu a sua alocução refe-
rindo-se ao acesso à especialidade, de-
fendendo que é necessário “começar 
a desvalorizar a média no exame de 
acesso” e realçando a necessidade de 
manter o ano comum para a boa forma-
ção dos jovens médicos.
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“Restabelecer o acto 
médico, a relação 
médico-doente, e reverter 
a situação do serviço 
público é urgente”
Vítor Veloso

“… um momento, de 
reflexão sobre o nosso 
lugar na sociedade, 
sobre o nosso contributo 
para o sistema nacional 
de saúde, sobre o que 
defendemos e sobre como 
o praticamos”
António Araújo

“É a qualidade de todos 
os nossos médicos que 
nos tem permitido tratar 
devidamente todos os 
nossos doentes”
Miguel Guimarães
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Permitam-me abreviar um pouco o pro-
tocolo e na pessoa do Sr. Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, o Prof. Dr. 

Fernando Araújo, cumprimentar, dar as boas 
vindas e agradecer a presença de todos os 
convidados institucionais.
Na pessoa do Sr. Bastonário da Ordem dos 
Médicos (OM), o Dr. Miguel Guimarães, cum-
primentar e dar as boas vindas a todos os mé-
dicos, membros e ex-membros dos corpos 
gerentes da OM.
Deixem-me, ainda, fazer um cumprimento es-
pecial ao Dr. Vítor Veloso e à Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, por todo o seu historial e pelo 
seu empenho na defesa activa dos doentes 
com cancro. O nosso muito obrigado pela 
vossa dedicação a esta causa e reafirmo-vos 
a nossa disponibilidade permanente para o que 
considerarem necessário, particularmente no 
que diz respeito à salvaguarda dos doentes 
que representam.
Neste dia 18 de Junho, a SRN presta uma ho-
menagem simbólica aos médicos portugue-
ses. Homenagem que se devia prestar diaria-
mente a estes profissionais da saúde, que tão 
abnegadamente pugnam pela qualidade da 
Medicina portuguesa, que se esforçam e lu-
tam contra um sem número de adversidades, 
desde as directamente ligadas ao exercício da 
sua actividade profissional até às impostas por 
lógicas administrativas tantas vezes irracio-
nais e consumíveis do nosso escasso tempo. 
Homenagem que passa na voragem do tempo 
do dia-a-dia e na multiplicidade desses afa-
zeres, que passa por termos habituado a so-
ciedade que, contra tudo e, por vezes, contra 
muitos, conseguimos prestar dos melhores 
cuidados de saúde, mesmo com prejuízo da 

nossa saúde, das nossas 
relações sociais e, espe-
cialmente, com prejuízo 
do tempo que temos para 
as nossas famílias.
Por tudo isto, devemos 
ter um dia, um momento, 
de reflexão sobre o nosso 
lugar na sociedade, sobre 
o nosso contributo para 
o sistema nacional de 
saúde, sobre o que de-
fendemos e sobre como 
o praticamos. Importa, 
pois, aproveitar esta oca-
sião para prestar o nosso 
tributo a todos médicos. E digo todos, porque 
vamos fazê-lo através do reconhecimento de 
três gerações - os jovens médicos, em início 
de actividade profissional, com a atribuição do 
Prémio Daniel Serrão, e aqueles médicos que 
cumprem 25 e 50 anos de carreira, com a en-
trega de condecorações que invocam o tempo 
dedicado à medicina e aos doentes.
Ao atribuir o Prémio Daniel Serrão ao aluno 
que terminou no ano lectivo 2015/2016 com 
melhor média nos cursos de Medicina da re-
gião norte, estamos simultaneamente a evo-
car a memória de um homem de qualidades 
excepcionais, que marcou a Medicina portu-
guesa pelos princípios éticos e humanísticos 
que sempre defendeu, que nos ensinou a com-
preender o ser humano na sua complexidade e 
heterogeneidade, e a respeitar os limites entre 
a dialética evolutiva do conhecimento médico 
e a sua prática quotidiana. Daniel Serrão foi um 
homem do Porto mas que transcendeu essa 
regionalidade para se tornar uma das per-
sonalidades mais transversais da sociedade 
portuguesa, que marcou o seu tempo, que é 
ainda o nosso tempo, pelo seu carácter, pela 
sua cultura e conhecimento, pela sua forma de 
estar e de se relacionar. É, assim, com um sen-
timento de reconhecimento e orgulho que atri-
buiremos, hoje e mais uma vez, o prémio com o 
seu nome, desta vez ao jovem Bernardo Sousa 
Pinto. Este é um jovem médico que, além de 
ter sido um excelente aluno na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, é também 
um dos jovens investigadores mais promisso-
res na área da saúde, desenvolvendo essa sua 
actividade no Centro de Investigação em Tec-
nologias e Serviços de Saúde (CINTESIS). No 
entanto, ainda tem tempo para se dedicar ao 
ensino, leccionando Imunologia, Bioestatística 
e Introdução à Investigação, no Departamento 
de Medicina da Comunidade. Em 2016, venceu 
o prémio MaxData Excelência em Medicina 
da FMUP e, confessou-nos ele que, apesar 
de todas as dificuldades existentes, gostaria 
de continuar a desenvolver o seu trabalho em 
Portugal. Parabéns Bernardo Pinto. Espero 

que sejas muito feliz na tua vida 
pessoal e profissional e, atra-
vés de ti, permite-me enviar os 
nossos mais sinceros parabéns 
a todos os jovens mestres em 
medicina.
Os colegas que perfazem 25 e 
50 anos de carreira profissional 
representam, nesta cerimónia, 
todos os médicos portugueses. 
São vocês que, pelo tempo que 
dedicam aos seres humanos 
doentes, pelo respeito que têm 
e que exigem que se tenha pela 
ética e pela deontologia, associa-
das às boas práticas médicas que 

exercem diariamente, mantêm viva a Medicina 
como uma mistura harmoniosa entre ciência e 
arte. São vocês que, pela vossa capacidade de 
integrar conhecimento e decisão, pela vossa 
experiência acumulada, pela vossa respon-
sabilidade na formação médica, pela vossa 
generosidade personificada no imenso tra-
balho quotidiano e na resiliência diária, quali-
dades demonstradas ao longo de todos estes 
anos, contribuíram para dignificar a Medicina e 
a Saúde em Portugal. É graças ao vosso ele-
vado conhecimento e capacidade de resistên-
cia, à vossa proficiência e humanismo, à vossa 
dedicação e ao vosso empenho, que continua 
a ser possível manter o Serviço Nacional de 
Saúde num nível de elevada qualidade, apesar 
de todas as restrições financeiras, apesar do 
aumento da complexidade informática, tantas 
vezes desajustada da realidade clínica e dos 
sistemas de hardware e de conectividade ins-
talados, apesar de cada vez termos menos 
tempo para o fulcro da nossa actividade – que 
é o doente. Perdoem-me o atrevimento, mas 
permitam-me extrapolar para, em nome dos 
doentes, em nome de toda a sociedade por-
tuguesa, deixar-vos aqui, através de vós, a 
todos os médicos portugueses, o mais sincero 
e profundo agradecimento pela qualidade da 
actividade profissional que têm desenvolvido.
Uma palavra para aqueles que, entretanto, 
já faleceram. Hoje, na nossa memória indivi-
dual e colectiva, vocês estão connosco, pelo 
exemplo, pelos valores, pelo estatuto que nos 
deixaram em herança.
Hoje vamos, ainda, entregar o Prémio Corino 
de Andrade relativo aos anos de 2012, 2015 e 
2016, que por motivos vários não foram entre-
gues na altura. O Prémio Corino de Andrade é 
um prémio de âmbito nacional, instituído pela 
SRN, que se destina a galardoar pessoas, sin-
gulares ou colectivas, e no primeiro caso obri-
gatoriamente não médicas, que se tenham 
notabilizado pela prestação de serviços rele-
vantes à Medicina e aos médicos portugueses. 
Permite, também, preservar e invocar a figura 
de médico, cientista e grande humanista do 

DISCURSO DO 
PRESIDENTE DO CRNOM,
ANTóNIO ARAúJO
Dia do Médico. 18 Junho 2107

Homenagem que 
se devia prestar 
diariamente 
a estes 
profissionais da 
saúde, que tão 
abnegadamente 
pugnam pela 
qualidade 
da Medicina 
portuguesa, que 
se esforçam e 
lutam contra um 
sem número de 
adversidades…



préMio corino 
DE AnDrADE
3B’S RESEARCH GROUP (2012)
MARIA DE BELéM ROSEIRA (2015)
ICBAS (2016)

No Dia do Médico de 2017 foi entregue o 
Prémio Corino de Andrade referente aos 
anos 2012, 2015 e 2016, “um prémio de 
âmbito nacional que se destina a galar-
doar pessoas não médicas que tenham 
prestado serviços re-
levantes à medicina 
e à sociedade”, refe-
riu António Araújo.
O 3B’s Research 
Group (Biomate-
rials, Biodegrada-
bles and Biomime-
tics) foi o primeiro 
galardoado, por ter 
vencido o Prémio 
Corino de Andrade de 2012. O centro de 
investigação básica e translacional da 
Universidade do Minho é reconhecido 
nacional e internacionalmente. O 3B’s 
Research Group foi criado em 1998 e 
congrega uma equipa multidisciplinar 
e altamente qualificada que trabalha 
em áreas como a biotecnologia, biologia, 
engenharia biomédica e ciência dos ma-
teriais. As principais áreas de investiga-
ção incluem, entre outras, o desenvolvi-
mento de novos materiais, engenharia de 
tecidos, medicina regenerativa, sistemas 
de “drug delivery”, nanomedicina e iso-
lamento e diferenciação de células-mãe.
O grupo pertence ao Laboratório Asso-
ciado IBB – Instituto de Biotecnologia 
e Bioengenharia que tem núcleos em 
vários locais em Portugal e lidera o Ins-
tituto Europeu de Excelência em Enge-
nharia de Tecidos e Medicina Regenera-
tiva, com filiais em 13 países diferentes. 
Em nome do grupo de investigação, Ale-
xandra Marques e Nuno Neves garanti-
ram que é “um privilégio” serem distin-
guidos com este prémio.
Maria de Belém Roseira foi, entre mui-
tos outros cargos políticos, Ministra da 
Saúde, e recebeu o Prémio Corino de 
Andrade referente ao ano de 2015 por 
se destacar em vários cargos relaciona-
dos com a Saúde. Ao longo do seu per-
curso, Maria de Belém participou na 
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Prof. Corino Andrade. Uma das figuras mais 
importantes da neurologia portuguesa do sé-
culo XX, foi o primeiro cientista a identificar a 
paramiloidose como entidade nosológica e 
fundou, ao lado de Nuno Grande, o Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar, tendo sido o 
seu primeiro director. O Prémio Corino de An-
drade de 2012 foi atribuído ao “3B’s Research 
Group – Biomaterials, Biodegradables and Bio-
mimetics”, em 2015 foi vencedora a Dra. Maria 
de Belém Roseira e em 2016 o eleito foi o Ins-
tituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar. 
O “3B’s Research Group – Biomaterials, Biode-
gradables and Biomimetics”, fundado em 1998 
na Universidade do Minho, desenvolve o seu 
trabalho na interface da biotecnologia, biologia, 
engenharia biomédica e ciência dos materiais. 
Integra uma equipa multidisciplinar, que tem 
como objectivos, entre outros, o desenvolvi-
mento de novos biomateriais, com aplicações 
na criação de tecidos ósseos, cartilagíneos e da 
pele, bem como investigação a nível da dife-
renciação de células progenitoras mesenqui-
matosas, com múltiplas potenciais aplicações 
na Medicina. Liderado pelo Prof. Rui Reis, inte-
gra um número apreciável de investigadores 
com diferentes formações académicas e tem 
dado origem a inúmeras teses de mestrado e 
de doutoramento. Este é, sem qualquer dúvida, 
um centro de investigação básica e translacio-
nal de elevadíssima qualidade, reconhecido a 
nível nacional e internacional.
A Dra. Maria de Belém Roseira dispensaria-
qualquer apresentação. Foi Ministra da Saúde 
do XIII Governo Constitucional e Ministra para a 
Igualdade do XIV Governo Constitucional, am-
bos liderados pelo Eng.º António Guterres. Foi 
deputada da Assembleia da República entre 
1999 e 2015, atravessando 5 legislaturas. Na 
área da Medicina, entre muitas iniciativas, teve 
intervenção directa na legislação que definiu 
o regime da formação médica pós-graduada 
em 2004, na determinação de medidas de pro-
tecção da dignidade pessoal e da identidade 
genética do ser humano, na composição do 
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida, nos direitos dos doentes à informação e 
ao consentimento informado e na implemen-
tação de medidas de prevenção e combate à 
obesidade infantil. Foi e é membro de inúmeras 
direcções e de diversos conselhos de associa-
ções de doentes, de fundações médicas ou li-
gadas à medicina, da Universidade de Coimbra 
e da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa. A Dra. Maria de Belém é uma indivi-
dualidade reconhecida pela sociedade e pela 
classe médica como uma política de grande 
rectidão, clareza de pensamento e de actua-
ção, que sempre defendeu a saúde do cida-
dão, a qualidade da Medicina, a universalidade 
e a melhoria constante do Serviço Nacional de 
Saúde.

O Instituto de Ciências Biomédicas Abel Sala-
zar é uma unidade da Universidade do Porto e 
engloba áreas científicas do âmbito da Biolo-
gia Fundamental e Aplicada, nomeadamente 
nas áreas da Saúde, do Ambiente, da Produção 
Animal, Transformação e Processamento Ali-
mentar e do Controlo de Qualidade. Criado em 
Maio de 1975 por um grupo de personalidades, 
entre as quais Corino de Andrade, Ruy Luis 
Gomes e Nuno Grande, o ICBAS foi inspirado 
no pensamento e obra de Abel Salazar, tendo 
adoptado como lema a afirmação de José de 
Letamendi – “Um médico que só sabe de Me-
dicina nem Medicina sabe”. Entre os cursos 
que disponibiliza, conta-se o Mestrado Inte-
grado em Medicina, que tem sido uma fábrica 
de qualidade excepcional na preparação de 
médicos, pois tem adoptado na sua técnica 
de ensino algo que Nuno Grande escreveu 
sobre Abel Salazar acerca da avaliação dos 
alunos – “A avaliação dessa aprendizagem 
incluía não só a valorização dos conhecimen-
tos adquiridos como também a capacidade de 
observação, o método descritivo, o sentido 
analógico e a capacidade interpretativa”. A 
formação em Medicina, no ICBAS, iniciou-se 
em 1976 e assentou, assim e desde o início, 
num projecto pedagógico e institucional ino-
vador e diferente da formação tradicional da 
Medicina, tentando atingir um equilíbrio entre 
ciências exactas, biológicas, sociais e médicas, 
lecionadas por equipas multidisciplinares. Por 
todas estas características, o ICBAS tornou-
-se uma escola médica de referência, à qual, 
perdoem-me o conflito de interesses, tenho a 
honra e o orgulho de pertencer.
Hoje é um dia de festa e de comemoração, 
pelo que me vão perdoar mas não falarei de 
política. Sobre esta não existe matéria de co-
memoração, bem pelo contrário.
Prefiro deixar aqui um desafio. Atravessamos 
tempos em que se fala muito da descentrali-
zação mas em que se verifica, cada vez mais, 
uma acção centralizadora, que já tive a oportu-
nidade de adjectivar como de provincianismo 
serôdio do poder central.
Hoje comemora-se o Dia do Médico, pelo que 
melhor maneira de comemorar uma tal efe-
méride do que lançar a ideia de se criar um 
grande Museu da Saúde e do Serviço Nacio-
nal de Saúde, a instalar no Porto, que seja per-
tença da sociedade e que esteja aberto para a 
sociedade, que congregue, conserve, inves-
tigue, difunda e exponha muito do material 
existente pelas unidades de saúde do país, de 
forma a se tornar uma memória viva de uma 
área estruturante da sociedade portuguesa? 
Muito obrigado pela vossa presença e pela 
vossa atenção. Lutem pela vossa felicidade.

António Araújo



fundação de diversas instituições parti-
culares de solidariedade social, nome-
adamente a Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, a Associação Portu-
guesa de Psicogerontologia e a Liga de 
Amigos do Hospital de São Francisco 
Xavier. Desempenhou ainda os cargos 
de presidente da Assembleia-Geral da 
União das Misericórdias Portuguesas, 
da União das Mutualidades, do Conse-
lho Consultivo do Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical e da Irmandade de 
S. Roque; foi membro da Direcção da 
APAV, da Associação Para o Progresso 
do Direito e da Associação Portuguesa 
de Telemedicina; membro do Conselho 
de Administração da Fundação Francis 
Obikwelu; membro do Conselho Geral 
da Universidade de Coimbra, da Funda-
ção do Gil e da Fundação Portuguesa do 
Pulmão.
Após receber o galardão, Maria de Be-
lém referiu que esta foi “uma enorme 
e radiosa surpresa”, enaltecendo a im-
portância de anteriores galardoados. 

“Quando exerci fun-
ções de Ministra da 
Saúde os relatos que 
ouvia sobre Corino de 
Andrade mostravam 
a admiração que todos 
lhe dedicavam”, come-
çou por explicar Maria 
de Belém Roseira, que 
garantiu que Corino de 
Andrade foi “sempre 
grande por onde passou”.
O prémio de 2016 foi entregue ao Ins-
tituto de Ciência Biomédicas Abel Sa-
lazar, um instituto da Universidade do 
Porto particularmente vocacionado para 
o ensino e a investigação científica na 
área da Saúde. Nascido em Maio de 1975, 
desde então tem-se destacado na forma-
ção avançada, investigação e inovação.
Em 1976 foi criado, nesta instituição, o 
curso de Medicina, com o objectivo de 
preparar médicos com um perfil de for-
mação o mais abrangente possível.
Henrique Cyrne de Carvalho, director 

do mestrado integrado em Medicina 
deste instituto, recebeu o prémio e sa-
lientou a importância do mesmo para a 
instituição: “Há dois motivos essenciais 
para nos sentirmos lisonjeados: primeiro 
porque é a Ordem dos Médicos a home-
nagear uma escola que forma médicos; 
segundo porque o patrono é o professor 
Corino de Andrade”, explicou.
O dirigente aproveitou a oportunidade 

para evocar não só Co-
rino de Andrade mas 
também “a porta sempre 
aberta” de Nuno Grande, 
outro dos maiores nomes 
ligados ao ICBAS.

préMio 
DAniEl 
SErrão
BERNARDO SOUSA 
PINTO

Bernardo Sousa Pinto foi 
o jovem estudante que 
terminou o Mestrado 
Integrado em Medicina 
com a melhor média no 
ano lectivo de 2015/2016: 
18 valores, o que lhe va-
leu o Prémio Maxdata 
Excelência em Medicina. 
Actualmente, frequenta 
o primeiro ano do Pro-
grama Doutoral em In-
vestigação Clínica e 
em Serviços de Saúde 
(PDICSS) e dá aulas de 
Imunologia, de Bioesta-

tística e de Introdução à Investigação no 
Departamento em Medicina da Comu-
nidade, Informação e Decisão em Saúde 
(MEDCIDS) da FMUP.
Além disso, é um dos jovens investigado-
res mais promissores na área da Saúde 
e, com apenas 23 anos, integra a equipa 
de investigadores do Centro de Investiga-
ção em Tecnologias e Serviços de Saúde 
(CINTESIS), tendo já publicado 12 arti-
gos científicos.
Jovem mas já com um percurso bri-
lhante, confessa que o seu principal ob-
jectivo passa por conseguir que os resul-

12 DESTAquE: dia do médico 2017
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tados da sua investigação tenham 
algum resultado na prática clínica 
e possam mudar algumas práticas 
para melhor.
Bernardo Sousa Pinto desde sem-
pre se interessou pela investiga-
ção, e dentro de todas as áreas, 
as suas preferências recaíram 
sempre na investigação médica. 
Na ocasião de receber o Prémio 
Daniel Serrão, instituído pela 
SRNOM, garantiu que o profes-
sor foi uma das pessoas que o 
“motivou a ingressar no curso de 
Medicina na FMUP”: “Eu tive a 
felicidade de conhecer o Profes-
sor Daniel Serrão antes de entrar 
no curso de Medicina (...) e ele foi 
uma das pessoas que mais me mo-
tivou a vir para esta faculdade”, 
afirmou o jovem galardoado. 
O melhor aluno de Medicina do 
ano lectivo de 2015/2016 garantiu 
ainda que em Portugal há “muito 
potencial para a investigação mé-
dica e há investigadores muito 
bons”. A Ordem dos Médicos, no-
meadamente o CRNOM, tem aler-
tado para a emigração dos jovens 
médicos e investigadores, por en-
contrarem melhores condições no 
estrangeiro, no entanto, Bernardo 
Sousa Pinto mostra-se feliz em 
Portugal e pretende prosseguir 
com o seu trabalho no nosso país: 
“Eu gostava de continuar a traba-
lhar em Portugal e para já tenho 
encontrado muito boas condições 
no meu departamento (CINTE-
SIS). Por isso, no que depender 
de mim, gostava de continuar em 
Portugal”, concluiu.
Na impossibilidade de estar pre-
sente na cerimónia, Bernardo 
Sousa Pinto convidou a docente da 
FMUP, Dulce Madeira, a receber o seu 
prémio. A professora destacou as qua-
lidades de Bernardo Sousa Pinto “en-
quanto estudante e enquanto pessoa”, e 
mostrou-se muito feliz por ser um seu 
aluno a receber este prémio: “Um jovem 
empenhado, profissional e com muito 
para dar ao nosso país e à medicina”, ga-
rantiu. n
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dando-lhes tempo para falar”, 
realçou o presidente do CRNOM, 
António Araújo, no final da visita.
No dia 28 de Junho foi a vez 
de visitar a unidade hospitalar 
da Póvoa de Varzim do Centro 
Hospitalar Póvoa de Varzim/
Vila do Conde, numa reunião que 
contou ainda, numa fase inicial, 
com a presença do presidente do 
CA daquela unidade de saúde.

Hospital de Braga e Hospital 
da Póvoa de Varzim

14

visitas

DESTAquE: visitas a unidades de saúde

Com uma visita ao Hospital 
de Braga no dia 14 de Junho, 
o Conselho Regional Norte da 
Ordem dos Médicos deu início à 
acção de proximidade intitulada 
“Ouvir os Médicos”.
“Estamos a cumprir um propósito 
que anunciámos aos colegas 
antes de iniciarmos o mandato, 
que era o de promovermos a 
aproximação da Ordem dos 
Médicos aos colegas, visitando 
os seus locais de trabalho e 

“oUvir oS MéDicoS”,  pArA ToMAr 
conhEciMEnTo DoS SEUS problEMAS E DAS 
SUAS propoSTAS DE SolUção

n BRAGA, 14 DE JUNHO
A visita ao Hospital de Braga marcou 
o início da acção de proximidade in-
titulada “Ouvir os Médicos”. No dia 14 
de Junho, António Araújo e os mem-
bros do CRNOM André Luís e Fran-
cisco Mourão rumaram a Braga onde 
reuniram com especialistas e internos 
daquele hospital, tendo como objectivo 
recolher os seus contributos para uma 
maior eficácia no funcionamento do 
Serviço Nacional de Saúde, assim como 
para a melhoria do desempenho da sua 
prática clínica.
“Ouvir os Médicos” é uma iniciativa que 
visa “cumprir um propósito que anun-
ciámos aos colegas antes de iniciarmos 
o mandato, que era de promovermos a 
aproximação da Ordem dos Médicos 
aos colegas, visitando os seus locais de 

Texto Maria Martins › Fotografia Medesign



trabalho e dando-lhes 
tempo para falar”, 
justif icou António 
Araújo no final da vi-
sita. Efectivamente, 
“só marcando pre-
sença nas unidades de 
saúde podemos devi-

damente inteirar-nos dos problemas que 
os colegas enfrentam no seu quotidiano, 
tendo em vista assegurar um serviço de 
saúde de qualidade aos utentes”, expli-
cou ainda o dirigente.

n PóVOA DE VARzIM, 28 DE JUNHO
A visita à unidade hospitalar da Póvoa 
de Varzim do Centro Hospitalar da Pó-
voa de Varzim/Vila do Conde deu con-
tinuidade ao cumprimento da promessa 
feita durante a campanha de António 

Araújo à presidência do 
CRNOM, e contou ainda 
com a presença da Secre-
tária do CRNOM, Lurdes 
Gandra, e de Luciana 
Couto, presidente do 
Conselho Sub-Regional 
do Porto da OM. Numa 
reunião com José Araújo 
Cardoso, presidente do 
Conselho de Adminis-
tração do Centro Hospi-
talar e, posteriormente, 
com vários médicos do 
hospital, foi possível per-
ceber as dificuldades ao 
nível estrutural e finan-
ceiro do CHPVVC.
“Todos as nossas infra-
estruturas estão apro-
veitadas ao limite” co-
meçou por expor José 
Cardoso, que referiu 
ainda as carências ao ní-
vel do capital humano, 
desde médicos, enfer-
meiros e auxiliares de 
saúde. O presidente do 
Conselho de Adminis-
tração garantiu que, 
apesar da falta de pro-
fissionais, os descan-
sos compensatórios são 
cumpridos escrupulosa-
mente, o que resulta em 
óbvios problemas na res-
posta aos doentes, parti-

cularmente no serviço de urgência.
Com instalações que não obedecem à le-
gislação actual, José Cardoso confessou 
algumas preocupações com a segurança 
dos utentes do hospital. O dirigente re-
velou que fora apresentado um projecto 
para novas instalações à tutela, mas que 
tal foi recusado. No entanto, serão feitas 
várias remodelações nas infra-estrutu-
ras do Centro Hospitalar ao longo dos 
próximos meses. A falta de recursos hu-
manos também preocupa o Conselho de 
Administração, e a contratação de mé-
dicos através de concurso nacional tem 
dificultado a gestão do hospital. 
O hospital tem serviços como a ortope-
dia onde há três médicos em contrato 
de prestação de serviços, ou cardiologia, 
onde só há médicos neste regime, entre 
muitas outras áreas que “sobrevivem 

  JORNAL RENOVAçãO 
[2017.07.03]

«A Secção Regional Norte da Ordem dos 
Médicos visitou o Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde, no âmbito de 
uma ação de proximidade que vai realizar 
durante os próximos tempos juntos das 
unidades de saúde, denominada “Ouvir os 
Médicos”». – “Estamos preocupados com 
os constrangimentos estruturais e materiais 
que existem no Centro Hospitalar Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde, bem como com a falta 
de profissionais de saúde”. [António Araújo]
http://jornal-renovacao.pt/2017/07/ordem-dos-medicos-visitou-
centro-hospitalar-pvvc-no-ambito-da-acao-ouvir-os-medicos/

graças aos médicos prestadores de ser-
viços”. Mesmo assim, continua a ser um 
centro de referência a nível nacional e, 
segundo José Cardoso, “todos os servi-
ços estão a crescer”. “O SNS é o grande 
pilar de coesão do nosso país e é clara-
mente necessário um maior financia-
mento”, garantiu o presidente do Conse-
lho de Administração.

“OUVIR OS MéDICOS E AS SUAS 
DIfICULDADES”
António Araújo, Lurdes Gandra e Lu-
ciana Couto também ouviram as preo-
cupações dos médicos, que se mostra-
ram muito satisfeitos por integrarem o 
corpo clínico do CHPVVC, apesar das 
dificuldades sentidas devido à falta de 
financiamento. O centro hospitalar não 
tem um investimento significativo há 
mais de dez anos, o que tem resultado 
em sistemáticas avarias de equipamen-
tos. O hospital privado Senhor do Bon-
fim e o Hospital Pedro Hispano, em Ma-
tosinhos, têm servido como recurso para 
a realização de vários exames, nomea-
damente TACs, devido à falta de novos 
equipamentos.
O presidente do CRNOM fez um ba-
lanço positivo da visita que justificou 
com a necessidade de “ouvir os médicos 
e as suas dificuldades” e garantiu que o 
CRNOM continuará atento aos proble-
mas do Norte do país e irá assegurar que 
essas dificuldades sejam transmitidas à 
tutela. n
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“Todos as nossas 
infra-estruturas 
estão aproveitadas 
ao limite”
José Cardoso,  
Presidente do CA do CHPVVC
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realizou-se no Porto a 
European Conference Tobacco 
or health, que contou com 
centenas de especialistas nas 
diversas questões do tabaco, 
representantes de onG, da 
oMS e da uE, bem como o 
ministro da Saúde, o presidente 
da república e a rainha de 
Espanha. Debateram-se os 
malefícios para a saúde de todas 
as formas de consumir nicotina e 
tabaco, incluindo-se os cigarros 
eletrónicos e o novo tabaco 
de aquecimento, trocaram-se 
experiências sobre campanhas de 
sensibilização e acerca de formas 
de cessação tabágica. no final, 
todos reconheceram a nocividade 
que o consumo de tabaco, seja 
qual for a sua forma, tem nas 
sociedades, o seu grande impacto 
na diminuição da qualidade e da 
quantidade de vida das pessoas e 
nos avultados 
gastos que 
acarreta em 
cuidados de 
saúde.

«tABACO, SAúDe e DePUtADOS»
soBre a nocividade do consumo de taBaco e legislação

Artigo de opinião do prof.  António Araújo, no Jornal de notícias
[18 ABR 2017]

uma década para se ter a noção de quais 
as doenças que serão potenciadas por 
estes.
Atualmente, irá ser votada uma lei so-
bre o tabaco na Assembleia da Repú-
blica, que apenas pretende estender a 
legislação que existe, relativamente ao 
tabaco tradicional, às novas formas de 
fumar e alargar a proibição de fumar a 
cinco metros dos edifícios públicos. Tra-
ta-se apenas de uma lei de proteção aos 
não fumadores e não uma lei que ataque 
os direitos de qualquer fumador. É, no 
fundo, uma lei de saúde pública, que 
promove a saúde de quem não fuma, 
particularmente a das crianças, defendi-
da por todas as organizações científicas 
e especialistas nesta área.
No entanto – espanto geral – há deputa-
dos que defendem a utilização de cigar-
ros eletrónicos e dos cigarros de aque-
cimento em recintos fechados e que 
pretendem não só proteger a utilização 
destas formas de fumar como diminuir 
a legislação proibitiva que incide sobre 
os cigarros tradicionais.
Esta posição, que dificilmente pode ser 
entendível por pessoas de boa-fé, ape-
nas pode querer dizer uma de duas coi-
sas – ou estes estão simplesmente a de-
monstrar a sua ignorância ou deveriam 
explicitar as suas relações com a indús-
tria tabaqueira. A sua teimosia levanta 
sérias questões acerca da honestidade 
das suas posições. Vamos estar atentos 
à posição que tomam os partidos quan-
do esta lei for a votação e, mais ainda, 
perceber se estão apenas a proteger os 
interesses dessa indústria em detrimen-
to da saúde da população que devem ser-
vir ou se, finalmente, assumem as suas 
responsabilidades para o bem de todos. 

António Araújo
Presidente do CRNOM

Nunca será possível ter-
mos sociedades com 
consumo tab ágico 

zero, mas defendeu-se a ne-
cessidade de múltiplas medi-
das para diminuir ao máximo 
o seu uso, como um programa 
de educação desde o Ensino 
Básico, campanhas de sensibi-
lização e facilitação do acesso a 
consultas de cessação tabágica, 
comparticipação nos medica-
mentos que comprovadamente 
ajudam nessa cessação, au-
mento da taxação em todos os 
produtos derivados do tabaco, 
proibição de venda a menores e 
do consumo em locais fechados 
ou na cercania desses.
Todos concordaram que essas 
medidas deveriam ser apli-
cadas ao tabaco tradicional e, 
também, estenderem-se ao ci-
garro eletrónico e ao de aque-
cimento, pois todos são nocivos 
ao organismo. No que se refere 
ao cigarro tradicional, a evidên-
cia científica é tão grande que 
nem as tabaqueiras têm cora-
gem de a negar. No que concer-
ne ao cigarro eletrónico, a falta 
de legislação sobre a sua pro-
dução permite que se adicione 
à nicotina todos os químicos 
necessários para lhe conferir 
sabor, aumentar a sensação de 
bem-estar e de adição, gerando 
a enorme variedade disponível 
no mercado. O que é inalado e 
exalado pelos fumadores não é 
vapor de água e não devem ser 
considerados como uma ajuda 
na cessação tabágica.
Quanto aos cigarros de aqueci-

mento, a própria Tabaqueira reconhece 
que não são inócuos para a saúde e não 
existe, ainda, qualquer investigação in-
dependente. Quanto aos malefícios que 
estas formas condicionam na saúde das 
populações, teremos que aguardar mais 
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Artigo do prof.  carlos Mota cardoso, no jornal porto24
[17 ABR 2017]

corpos vivos) alterações radicais durante 
todo o seu desenvolvimento pós-embrio-
nário. Porém, esta modelagem constante 
que aparece exposta aos nossos olhos mi-
metiza em grande medida, no plano onto-
genético, aquilo que à escala filogenética 
aconteceu. Isto é, de certa forma o homem 
copia durante a viajem da vida, logo a 
partir da estação do berço até alcançar a 
estação da maturidade adulta, situada lá 
longe, na plenitude da existência, toda a 
evolução Darwiniana desde o Homo Sa-
piens até ao senhor Carlos da Maia dos 
nossos dias.
Como será o resto da viagem à escala 
evolutiva não o sabemos. Decerto num 
amanhã ainda encoberto pelo crepúsculo 
da ciência usará um computador colado 
ao corpo para substituir as funções vitais 
quando estiver cansado. Terá talvez mui-
tas peças de plástico, umas por razões de 
saúde como já hoje acontece, outras para 
iludir a morte, tal qual os pneus dum au-
tomóvel de corrida que se trocam num 
ápice de acordo com a mudança do tempo 
atmosférico. Certamente alguns lustros 
serão acrescentados às oito ou nove déca-
das de expectativa de vida que o homem 
de hoje já possui. Temos porém a certeza 
que o nosso comboio parará seguramente 
numa qualquer estação de destino daqui 
a quarenta anos ou daqui a cinco minutos; 
hoje e sempre; aqui ou além no futuro lon-
gínquo. E ainda bem que assim é, a morte 
é imprescindível para dar sentido à vida.
O nosso barco pára no cais dos 50 anos 
de Maria Eduarda e de Carlos da Maia.
No rosto de ambos estão bem marcadas as 
fissuras da tragédia que irrompeu como 
um vulcão nas suas vidas. No corpo de 
ambos estão impressos os sinais da an-
gústia que o tempo ajudou a cristalizar. 
Na alma de ambos apaga-se lentamente 
a luz do passado, abrindo-se em rasgões 
iluminados o espectro escuro da morte.
E a cadelinha? A bela cachorra escocesa, 
que dançava como um diabrete diante da 
deusa?… Essa foi a mais feliz! Não deu 
conta de nada, nem sequer de envelhecer!

Carlos Mota Cardoso
Especialista em Psiquiatria e vogal do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Falar do corpo e da sua linguagem é 
falar da vertente substantiva da vida. 
Falar do corpo é falar dos adornos 
biológicos (o cabelo, a barba, os sinais, 
as sardas), ou dos adereços externos 
intimamente colados ao corpo (o 
vestuário, os enfeites, os perfumes).

A primeira aparição de Maria Eduarda 
frente a Carlos da Maia acontece junto 
do Hotel Central em Lisboa, onde estava 
hospedada, e Eça descreve-a assim: “com 
um passo soberano de deusa, maravilho-
samente bem feita.”
Quando se preparava para abandonar 
o país, em plena Estação de Santa Apo-
lónia, no auge tragédia, Eça oferece-nos 
este retrato da mesma senhora: “toda 
envolta numa peliça escura, com um véu 
dobrado, espesso como uma máscara.”.
Se repararmos nalgumas formas e cores 
usadas pelo escritor para esculpir e colo-
rir a figura feminina, elevada à condição 
de rainha da tragédia, constatamos a im-
portância que o autor concede à adjectiva-
ção da vertente substantiva da vida. Ora 
vejamos: Maria Eduarda mostra “aplica-
ção” e “modos doces e graves”. Nos Oli-
vais, Carlos, quando se abeirava da porta, 
“sentia-se logo envolvido num extraordi-
nário conforto moral”. Outros adjectivos 
usados por Eça: “divina, esplêndida, subli-
me”. O mestre coloca na boca de João da 
Ega esta apreciação: “Loira, alta, esplên-
dida, vestida pela Laferrièrre, flôr de uma 
civilização superior, faz relevo nesta mul-
tidão de mulheres miudinhas e morenas”.
E a cadela? A bonita cachorrinha que, 
quando farejava qualquer perigo à sua 
volta, saltava do empedrado das ruas alfa-
cinhas para os delicados braços de Juno, a 
deusa, sua dona?
Como chegaram até nós as míticas figu-
ras criadas pelo genial escultor da palavra 
que em 16 de Agosto de 1900 disse adeus 
ao mundo, embarcando para o Olimpo a 
bordo da nau das metamorfoses finais? 
Como se equilibram, no arame da vida, 
as coisas que Deus cria, os homens vêem, 
a natureza transforma e a terra come? 
Como se transformam as coisas, quais 
os pressupostos da mudança, particular-
mente naquilo que ao homem diz respei-
to, quando observado (o homem), pela 
janela da estética (a imagem retocada de 
si mesmo), pela janela da ética (o ideal a 
perseguir, a perfeição), pela janela senso-
rial (o que os olhos vêem)?
Em termos biotipológicos e psicológicos, 
o corpo humano sofre (como todos os 

A linguagem do corpo não se reduz à voz e 
à palavra, mas também à postura, ao gesto 
e à mímica. Só por mero exercício teórico 
se pode separar o substantivo (aquilo que 
tem substância, a parte real das coisas) do 
adjectivo (a qualidade acrescida), o sujeito 
e o seu mundo subjectivo, do objecto (as 
coisas concretas, a começar por aquelas 
que lhe estão mais próximas e que cons-
tituem o seu corpo físico). Falar do corpo 
é falar do diálogo do sujeito consigo pró-
prio no território do corpo e, sobretudo, 
no ajustamento do corpo às vicissitudes 
e fatalidades da vida. Falar do corpo é 
olhar a substância material da existência 
através das janelas da estética, da ética, da 
biologia e da antropologia. Fala-se através 
do corpo, pensa-se e escreve-se através 
do corpo. O próprio mundo inanimado 
“relaciona-se” com o homem e com os 
restantes seres vivos através das formas e 
demais atributos físicos que compõem os 
diversos corpos, sejam corpos celestes – 
astros, sejam corpos terrenos – pedras. O 
corpo transporta a personalidade ou seja, 
a figura psíquica típica de cada um, mas 
esta não vive sem o corpo. A figura pode 
ser criada ou recriada, mas é inconcebível 
sem o corpo físico. A literatura, o teatro, 
o cinema, compõem figuras, desenham 
cenários, mas sempre usando e às vezes 
abusando do corpo físico.
Convido os leitores a viajarem comigo na 
barca da escrita, cruzando os mares duma 
existência concreta, concebida e perpetu-
ada por Eça de Queirós em Os Maias.
Maria Eduarda e a sua cadelinha escoce-
sa. Tantas vezes o peludo bichinho povo-
ara os sonhos de Carlos da Maia: “… tro-
tando ligeiramente atrás de uma radiante 
figura pelo Aterro fora”, ou então “aninha-
da e adormecida num doce regaço…”.

«lingUAgeM DO COrPO»
“falar do corPo e da sua linguagem é falar da 
vertente suBstantiva da vida”



Xii MOStreM 
- MOStrA De 
eSPeCiAliDADeS 
MéDiCAS

  PORTO CANAL 
[2017.04.18]
«Já arrancaram as 
Jornadas do Internato 

Médico da região Norte. O principal 
objectivo é ajudar os jovens na 
escolha da especialidade com 
os diversos cursos e sessões 
informativas a decorrer na Ordem 
dos Médicos».  – “Isto permitir-
lhes-á ter uma noção mais 
concreta de quais os objectivos da 
especialidade, quais as dificuldades 
que irão ter se optarem por esta ou 
aquela especialidade…” [António 
Araújo]
https://vimeo.com/213708893

  PúBLICO 
[2017.04.19]
«Em colaboração com 
o CNMI, o Conselho 

Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos está a procurar, este ano, 
apresentar cenários alternativos 
para os jovens médicos que 
eventualmente não consigam 
aceder a uma especialidade. 
Entre estas alternativas, destacou 
António Araújo, estão o trabalho 
na área de investigação científica 
e na indústria farmacêutica, entre 
outras».
https://www.publico.pt/2017/04/19/sociedade/
noticia/outras-saidas-profissionais-1769234

eStágiOS ilegAiS nO 
HOSPitAl De VilA 
reAl

  RTP [2017.04.10]
«A Ordem dos 
Médicos acusa de 
fraude o Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro e a Cooperativa 
de Ensino Superior Politécnico 
e Universitário de Paredes. Em 
causa estão estágios clínicos 
sem licenciatura em Medicina. A 
Ordem fala em violação da lei mas 
também da ética e deontologia». 
– “Primeiro está a pactuar com a 
existência de um falso curso de 
medicina. Em segundo lugar está 
a deixar que alunos de ciências 
biomédicas, que não são alunos 
de medicina, tenham estágios 
observacionais clínicos, em que 
contactam directamente com os 
doentes, com os processos clínicos, 
com os exames complementares 
de diagnóstico… não estando 
eles abrangidos , por exemplo, 
pelo segredo profissional, o sigilo 
médico”. [António Araújo]
https://vimeo.com/212589741

Vacinação

  DIáRIO DE NOTíCIAS 
[2017.04.24]
«António Araújo realça 
que “é fundamental 

vacinar”, consciente do movimento 
que existe, a nível internacional, 
a defender a não vacinação (…) 
“Deve-se ao facto da diminuição 
de incidência de certas doenças e 
de se basearem em argumentos 
não científicos. Tomam a decisão 
de não se vacinar e isso tem riscos. 
Acabam por surgir surtos de 
doenças”, considera, apontando 
que a mobilidade no mundo faz 
aumentar o risco».
http://www.dn.pt/sociedade/interior/adultos-
com-mais-de-50-anos-nao-se-vacinam-contra-
pneumonia-6239557.html

SUBFinAnCiAMentO  
DO SnS

  JORNAL DE 
NOTíCIAS [2017.05.31]
«Em declarações aos 
jornalistas, à margem 

de um debate sobre a reforma da 
Saúde Pública, que decorreu na 
sede da Ordem dos Médicos do 
Norte, António Araújo referiu que 
“todo o Serviço Nacional de Saúde 
está a viver um momento muito 
difícil. Há unidades hospitalares 
que têm graves dificuldades para 
comprar medicamentos por falta de 
verba”».
http://www.jn.pt/nacional/interior/ha-hospitais-
sem-verba-para-medicamentos-denuncia-ordem-
dos-medicos-8519909.html

  PORTO CANAL 
[2017.05.31]
«Há hospitais no norte 
do país sem dinheiro 

para comprar medicamentos. A 
denúncia é feita por António Araújo, 
da Ordem dos Médicos, que culpa 
a contenção orçamental a que 
os hospitais públicos estiveram 
sujeitos nos últimos tempos». –– 
“As dívidas do SNS relativamente 
aos fornecedores tem vindo a 
aumentar nos últimos tempos e isto 
acaba por trazer constrangimentos 
importantes ao nível das compras”. 
[António Araújo]
https://vimeo.com/219875341

PreSençA DA SrnOM nA COMUniCAçãO SOCiAl
destaque de notícias e intervenções soBre temas da actualidade
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  NEwS fARMA 
[2017.06.07]
«O Prof. Doutor 
António Araújo, 

presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, 
acredita que o setor da Saúde 
atravessa “tempos muito 
difíceis”. Motivos para este 
descontentamento e preocupação 
são muitos, a começar pelo número 
excessivo de alunos nos cursos 
de Medicina, passando pelo 
desinvestimento dos sucessivos 
Governos no Sistema Nacional de 
Saúde (SNS), que provoca o êxodo 
dos recém-formados, pelo trabalho 
excessivo, ou o envelhecimento de 
pessoas e máquinas. Razões mais 
do que suficientes para a greve 
realizada nos dias 10 e 11 de maio. 
O grande desafio, contudo, está 
“no financiamento” a prazo. Por 
isso, em entrevista à News Farma, 
defende uma reforma cuidada do 
SNS, que envolva o poder político, 
os profissionais de Saúde e a 
população.».
http://www.newsfarma.pt/artigos/5390.html

  DIáRIO DE NOTíCIAS 
[2017.06.30]
«A Ordem dos 
Médicos/Norte vai 

solicitar ao Ministério da Saúde 
“maior atenção” aos problemas 
com que os hospitais do Norte 
se confrontam para assim se 
“evitarem ruturas” na prestação de 
cuidados de saúde, anunciou hoje o 
Conselho Regional. “Não podemos 
aceitar termos os melhores índices 
de produtividade e de despesa 
comparativamente com as outras 
unidades do país e, depois, sermos 
penalizados de igual forma”. Em 
comunicado, o CRNOM refere 
que se reuniu com os conselhos 
de administração das unidades 
hospitalares da zona norte, tendo 



ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

O Coro da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos pretende integrar 
novas vozes na sua estrutura, em especial 
no que se refere a vozes masculinas.

Se tem experiência de canto e até 
formação musical, entre em contacto com 
esta Secção Regional através do e-mail 
centroculturacongressos@nortemedico.pt 
para dar conta do seu interesse, enviando 
para o efeito o seu número de telemóvel 
para contacto posterior pela Maestrina do 
Coro da SRNOM, Dra. Luísa Vilarinho.

Ajude-nos a dinamizar o Coro da SRNOM!

vozes 
masculinas

CORO 
DA SRNOM

como objetivo avaliar e debater “as 
dificuldades financeiras que estão 
a atravessar, as implicações que 
esse facto tem a nível da compra 
de medicamentos, a falta de 
investimento nas infraestruturas 
e no parque de material de meios 
complementares de diagnóstico, 
e a escassez dos recursos 
humanos”».
http://www.dn.pt/lusa/interior/medicos-do-norte-
pedem-atencao-do-ministerio-para-problemas-de-
hospitais-da-regiao-8603580.html

 

CAnDiDAtUrA 
POrtUgUeSA PArA 
reCeBer A eMA

  DIáRIO DE NOTíCIAS 
[2017.06.08]
«O presidente da 
Secção Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) considerou hoje 
“incompreensível” a decisão do 
Governo de candidatar Lisboa a 
receber a Agência Europeia do 
Medicamento (EMA), solicitando 
a divulgação do relatório que 
sustenta esta decisão».
http://www.dn.pt/lusa/interior/ordem-dos-
medicos-do-norte-considera-incompreensivel-
candidatura-de-lisboa-a-ema-8546926.html

DiA DO MéDiCO

  SAúDE ONLINE 
[2017.06.19]
«SRNOM distingue 
jovem médico e 

homenageia médicos com 25 e 50 
anos de inscrição. […] “A Ordem dos 
Médicos tem um papel importante 
na valorização da carreira médica 
e na defesa do ato médico no 
Sistema de Saúde português, quer 
seja no Sector Público como no 
Privado e Social”, refere António 
Araújo. O presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos salienta que no atual 
contexto a Ordem dos Médicos 
enfrenta desafios importantes, 
que requerem posições firmes 
e objetivas. “A formação e o 
incentivo à investigação têm de ser 
desígnios de um país que se quer 
concorrencial e inovador, mas para 
esse efeito não pode conviver com 
leis desajustadas da realidade e 
criadoras de obstáculos”.»
http://saudeonline.pt/2017/06/19/srnom-distingue-
jovem-medico-e-homenageia-medicos-com-25-e-
50-anos-de-inscricao/

PréMiO BAnCO 
CArregOSA/SrnOM

  VIDA ECONóMICA 
[2017.07.07]
«A Secção Regional 
do Norte da Ordem 

dos Médicos (SRNOM) e o Banco 
Carregosa voltam em 2017 a 
premiar a investigação clínica. No 
seguimento da parceria iniciada 
no ano passado, as entidades 
abriram as candidaturas à 
segunda edição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM, que se 
destina a reconhecer e estimular a 
investigação clínica de excelência 
em Portugal. ».
http://nortemedico.pt/noticias/2017.07.07_VE.pdf

negligênCiA MéDiCA

  PORTO CANAL 
[2017.06.24]
«A família de Maria 
do Céu já apresentou 

uma queixa-crime e interpôs uma 
acção cível em que pede uma 
indemnização de 900 mil euros» 
(...) “Havendo uma acção na qual 
qualquer médico seja demandado 
como réu exigindo-se-lhe uma 
indemnização por via dos danos 
causados no exercício da profissão, 
no momento da contestação o 
médico pode chamar a intervir 
na acção qualquer seguradora”, 
explicou a jurista da SRNOM, Inês 
Folhadela.
https://vimeo.com/223107825
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Lembrando  
Armando Moreno

Em 25 de Maio de 2017 Armando 
Moreno, médico de 85 anos de 
idade, largou a vida para entrar 

na eternidade. Faleceu em Lisboa, junto 
dos que lhe foram próximos, mas nasceu 
no Porto no dia 19 de Dezembro de 1932, 
junto dos que nunca o esqueceram. A 
Cidade Invicta tem estas características, 
nunca varre da memória aqueles que in-
terceptaram a primeira luz do dia na ci-
dade da Virgem. Foi assim com Camilo 
e com Garrett, é assim com Armando 
Moreno.

Oriundo de uma família pertencente à 
média burguesia nortenha, seu pai era 
comerciante na baixa portuense, vi-
veu os primeiros tempos de juventude 
numa casa na rua Sá da Bandeira situ-
ada mesmo em frente do Teatro com o 
mesmo nome.

Em criança passava algum tempo de-
bruçado numa das janelas de sua casa, 
miradouro privilegiado situado num pri-
meiro andar sobranceiro ao cotovelo da 
rua, um dos espaços urbanos mais típi-
cos e movimentados da cidade. Entreti-
nha a sua vivíssima curiosidade a con-
templar os anúncios do teatro, a observar 
o público que parava diante dos cartazes 
e das tabuletas publicitárias. Olhava 
embevecido os actores que entravam ou 
saíam do teatro, decerto antecipando, di-
vertido no seu pequeno mundo infantil, 
a feliz carreira que lhe estava destinada. 
Tudo aquilo o fascinava. As luzes feéri-
cas dos anúncios que por aquele tempo 
começaram a aparecer, o ruído dos auto-
móveis, a convivência do trânsito moto-
rizado, já denso nessa época, com mulas 
e asnos marchando resignados à frente 
de carroças a transbordar de hortaliças e 
outras mercadorias. Era assim a década 
de quarenta, fracturante e medonha, 
densamente nublada no horizonte com 
os primeiros sinais que anunciavam a 
tremenda tempestade da guerra.

20 artigo

Partiu  
um Homem



Do mesmo lado da casa, em cujo rés 
do chão seu pai explorava um risonho 
negócio de camisas – Camisaria Porto 
–, e talvez 100 metros adiante, ficava o 
popular café “A Brasileira”, ao tempo 
muito frequentado por gente que à cul-
tura dedicava o mais fremente miolo da 
vida. A Brasileira, bem como outros ca-
fés da baixa, prolongou no século vinte, 
particularmente até aos anos oitenta, a 
tradição cultural de outros cafés da ci-
dade. Espaços lendários imortalizados 
em inesquecíveis romances pelas penas 
de Camilo, Arnaldo Gama, Júlio Dinis, 
e outros mais. É assim que muito cedo o 
jovem Armando Moreno estabelece re-
lações muito próximas com figuras de 
dimensão ímpar no campo das letras, 
da música ou do teatro. Pedro Homem 
de Mello, Vasco Lima Couto e António 
Pedro foram algumas delas.

Frequentou o Liceu Alexandre Hercu-
lano num dos mais dramáticos períodos 
da história universal. Era o tempo da 
Segunda Guerra Mundial, a cujo fim as-
sistiu através das ondas da rádio, parti-
cipando inebriado no folguedo que a paz 
promoveu.

Ingressou na Faculdade de Medicina do 
Porto, revelando-se um aluno excelente, 
como de resto acontecera nos estudos 
primários e secundários.

Amante da música cedo se inscreveu no 
Orfeão Universitário e na famosa Or-
questra de Tangos cuja regência assu-
miu durante anos. A natureza mimou-o 
generosamente com características que 
faziam da sua personalidade um centro 
irradiante de amabilidade, delicadeza, 
fulgor intelectual e cultura. Homem 
sensato e de fino trato social soube sem-
pre colocar ao serviço da comunidade, 
quer no pico da juventude, quer no pla-
nalto da adultícia, as virtudes excepcio-
nais que do Céu recebeu.  

Integrado nas forças armadas portugue-
sas como médico militar, seguiu para 
Moçambique. Aí se especializou em 
Ortopedia, iniciando também a sua car-
reira docente como assistente de Anato-
mia na Faculdade de Medicina de Lou-
renço Marques, cidade onde residiu com 
a sua família.

Na capital moçambicana prestou pro-
vas de doutoramento com distinção. Foi 

Director do Serviço de 
Ortopedia do Hospital 
Militar de Lourenço 
Marques, acumulando 
o labor clínico com o 
trabalho docente que 
desenvolvia na univer-
sidade. Moçambique, 
a linda e promissora 
terra do Índico, en-
trara-lhe na alma como 
outrora lhe entrara o 
Porto e mais tarde lhe 
haveria de entrar Lis-
boa. Também Camões 
havia ficado apaixo-
nado por Moçambique, 
plasmando a sua imor-
tal paixão na alma lu-
sitana derretida nos 
prazeres da vida na 
celebérrima Ilha dos 
Amores.

Regressado a Portugal, 
começou a trabalhar no 
Hospital de S. Lázaro 
em Lisboa. Ao mesmo 
tempo não descurou a vida académica 
assumindo a regência da cadeira de Fi-
siologia na Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Universidade Nova de Lisboa. 
Nos campos da saúde e da docência o 
seu nome está ainda ligado à Faculdade 
de Motricidade Humana em Lisboa, à 
Escola Superior do Alcoitão, ao Instituo 
Superior de Ciências da Saúde Abel Sa-
lazar no Porto e ao Instituto Superior de 
Ciências Médicas Egas Moniz.

Homem dotado duma invulgar capaci-
dade de trabalho, duma vibrante sen-
sibilidade e duma agudíssima vocação 
para a escrita, soube ainda encontrar 
dentro de si o tempo e o modo de so-
mar ao seu vastíssimo curriculum mais 
uma licenciatura. Uma Licenciatura em 
Línguas e Literaturas Modernas com o 
prestigiado selo da Faculdade de Letras 
de Lisboa. Dá então asas à sua profícua e 
brilhante carreira de escritor, traduzida 
em algumas dezenas de livros publica-
dos. Nesta área chega a ser Presidente 
da Sociedade Portuguesa de Escritores 
e Artistas Médicos e co-Presidente da 
União de Médicos Escritores e Artis-
tas Lusófonos, agremiação que ajudou 
a fundar.

Sob o título Médicos Escri-
tores Portugueses realizou 
e produziu 12 programas na 
RTP2, adaptou à televisão 
uma série de contos da sua 
autoria – Histórias quase 
Clínicas – e foi ainda autor, 
realizador e apresentador 
duma série televisiva sobre 
História da Medicina, emi-
tida pelo Canal História. 

Ao longo da sua carreira 
foi várias vezes agraciado 
com distinções públicas das 
quais destacamos alguns 
prémios literários em tea-
tro, conto, poesia e romance. 
O seu empenho no campo 
da investigação valeu-lhe o 
prestigiado Prémio Pfizer 
de investigação atribuído 
pela Sociedade de Ciências 
Médicas de Lisboa e ainda o 
Health Award atribuído pelo 
Instituto Superior de Ciên-
cias da Saúde Egas Moniz. 

A vida é dada ao Homem 
por fazer. Cada um, à custa da sua ener-
gia, das circunstâncias que o envolvem 
e, muito especialmente, da liberdade, 
essa essência que define a humanidade 
do homem quando ignizada pela trans-
cendência, talha o sentido da vida, da 
sua vida. Cada um, à custa da liberdade, 
escolhe o caminho que pisa no emara-
nhado enredo da existência.  

Armando Moreno escolheu desde 
criança o caminho da luz, em detri-
mento da sombra; do saber e do escla-
recimento, fugindo à ignorância; da cul-
tura eclética e telúrica, esgueirando-se 
para longe dos apertados espaços da cul-
tura elitista (saberes que não chegam a 
ser cultura); da saúde, afastando o senti-
mento de doença; do triunfo e do ânimo, 
desprezando a derrota e o abatimento. 
Numa palavra, Armando Moreno tri-
lhou sempre uma trajectória existencial 
definida pela sua liberdade, consciente-
mente orientada para o sentido da vida. 
E só uma vida com sentido é que vale a 
pena ser vivida.

Carlos Mota Cardoso 
Junho de 2017
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A vida é dada ao 
Homem por fazer. 
Cada um, à custa 
da sua energia, 
das circunstâncias 
que o envolvem 
e, muito 
especialmente, 
da liberdade, essa 
essência que define 
a humanidade do 
homem quando 
ignizada pela 
transcendência, 
talha o sentido 
da vida, da 
sua vida. Cada 
um, à custa da 
liberdade, escolhe o 
caminho que pisa 
no emaranhado 
enredo da 
existência.  



internato de Formação 
específica de Medicina 
geral e Familiar 
novos modelos de 
prática clínica

ana Correia de 
oliveira
interna de 
medicina geral e 
familiar na usf são 
João do Porto

Maria da luz 
loureiro
coordenadora 
do internato de 
medicina geral e 
familiar da Zona 
norte

a garantia de qualidade é, para a mgf, um 

fator indispensável de desenvolvimento. esta 

depende de um conjunto de fatores, como a 

avaliação da qualidade, formação e inves-

tigação6, de modo a aumentar o conteúdo 

científico do médico de família.  

de acordo com o Plano nacional de saúde 

2012-20167, com extensão a 20208, a pro-

moção de qualidade em saúde envolve a 

promoção da cadeia de valor em saúde, ci-

clos de melhoria contínua da qualidade, de-

senvolvimento profissional e institucional e 

monitorização, benchmarking e avaliação 

(interna e externa) dos locais de saúde.7 os 

ciclos de melhoria contínua de qualidade 

englobam a identificação sistemática de 

problemas e oportunidades com o objetivo 

de os solucionar ou melhorar, o estabeleci-

mento de padrões desejáveis e realistas, a 

identificação e atuação sobre pontos críticos, 

o planeamento e a implementação de mu-

danças e a monitorização e avaliação das 

mesmas. estes processos devem ser multi-

disciplinares, não punitivos e da iniciativa dos 

profissionais e estarem associados a planos 

de desenvolvimento profissional e das insti-

tuições.7

contudo, torna-se necessário um trabalho 

contínuo que inclua uma forte aposta nos 

cuidados de saúde primários, com um plane-

amento cuidado e pensado a longo prazo, de 

modo a que se concretizem todas as metas 

estipuladas. tal leva a maiores ganhos de 

eficiência atribuíveis às medidas implemen-

tadas e melhoria da articulação referente ao 

investimento em recursos na área da for-

mação.7

o número crescente de internos das várias 

especialidades, do ano comum e alunos 

está a dificultar a qualidade formativa dos 

mesmos. as políticas adotadas de aumento 

de vagas para o curso de medicina leva, 

frequentemente, a que nas consultas hos-

pitalares estejam em simultâneo inúmeros 

internos e alunos, além do médico respon-

sável e do doente, perturbando assim a co-

municação médico-doente. apesar do es-

forço sobre-humano que o responsável pelo 

estágio e o interno realizam, esta situação 

diminui a capacidade formativa e de receção 

de informação, condicionando uma dimi-

nuição da aprendizagem por parte do médico 

em formação, e prejuízo consequente nesse 

processo.

ao longo das décadas de internato, verificou-

-se uma alteração gradativa na formação do 

A reforma dos sistemas de saúde na-

cionais é um aspeto comum a toda 

a europa e ao mundo.1 a evidência 

científica a nível internacional2 indica que os 

sistemas de saúde baseados em cuidados de 

saúde primários efetivos com médicos gene-

ralistas (médicos de família), altamente trei-

nados e exercendo na comunidade, prestam 

cuidados de saúde com maior efetividade, 

tanto em termos de custos como em termos 

clínicos, em comparação com os sistemas 

com fraca orientação para os cuidados pri-

mários.1

outrora vista numa perspe-

tiva diferente, a medicina geral 

e familiar tem visto crescer o 

número de internos, sendo es-

colhida em número crescente 

como primeira opção3. tal de-

mostra a satisfação dos mesmos 

e a realização de que a medicina 

geral e familiar é uma especiali-

dade de futuro. no entanto, esse 

aumento do número de internos 

traduz uma sobrecarga para o 

sistema de saúde onde se rea-

liza a formação, levando a uma 

sobrelotação da mesma. 

a formação de um médico es-

pecialista em medicina geral e 

familiar baseia-se em critérios 

de qualidade bem definidos 

na legislação atual. é uma for-

mação ponderada, baseada nos 

princípios desta especialidade, 

onde o indivíduo tem um papel 

central e fulcral na sua saúde. 

o utente é parte ativa na res-

ponsabilidade da sua saúde, sendo o interno 

formado desde o início do internato para esse 

pressuposto. assim, a promoção de saúde e 

prevenção da doença são fatores sempre 

constantes na sua formação.

“A medicina geral e 
familiar é o trabalho 
mais fácil de se fazer 
mal feito e o mais difícil 
de se fazer bem feito.”
Professor Sir Denis Pereira Gray
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a Medicina Geral e Familiar 
(MGF) é uma especialidade 
médica baseada no indivíduo, 
orientada para o utente, para 
a família e para a comunidade. 
Esta especialidade tem sofrido 
algumas mudanças ao longo 
dos anos, essenciais para 
a sua evolução positiva e 
assertiva. Tem-se verificado 
assim um aumento progressivo 
de eficiência e qualidade, 
essenciais para ganho absolutos 
em saúde.



(1) Wonca Europa, A definição europeia de Medicina 
Geral e Familiar (Clínica Geral/Medicina Familiar), 
Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral, 
2002.

(2) Starfield B. Primary Care: Balancing Health Needs 
and Technology. Oxford: Oxford university Press, 
1998.

(3) Gaspar D. Escolher a especialidade de Medicina 
Geral e Familiar: Opção inicial ou uma alternativa? 
Revista Portuguesa de Clínica Geral, 2010 – jul-ago; 
26(4): 354-68.

(4) Sousa J et al. Os cuidados de saúde primários 
e a medicina geral e familiar em Portugal. Revista 
Portuguesa de Saúde Pública, 2001, vol. 2, 63-74.

(5) Portaria 45/2015, Diário da República, 2015, 36, 
1.ª série.

(6) um futuro para a Medicina de Família em 
Portugal,. Associação Portuguesa de Médicos de 
Clínica Geral, 1990.

(7) Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (in http://
pns.dgs.pt/?cpp=1, consultado em 21/07/2015)

(8) Plano Nacional de Saúde, revisão e extensão a 
2020 (in http://pns.dgs.pt/files/2015/06/Plano-
Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-2020.
pdf.pdf, consultado a 19/04/2017).
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interno, aumentando o número de formações 

em sala. foram utilizados por vezes modelos 

de simulação biomédica, verificando-se um 

interesse crescente por parte das pessoas 

envolvidas. no passado, a formação em sala 

ocorria em locais centrais, como lisboa, Porto e 

coimbra, levando a um abandono desse tipo de 

formação pelo incómodo causado.4

atualmente a formação pode ser levada mais 

perto do interno, através de métodos de e-lear-

ning, congressos ou cursos locais, aumentando 

assim a capacidade formativa do internato com 

a mínima alteração possível na qualidade da 

formação. 

Para cumprir o perfil conceptual de médico de 

família é necessário um profissional com habi-

litações específicas para prestar, com indepen-

dência e autonomia, cuidados assistenciais aos 

indivíduos e famílias4. estes devem ser sempre 

baseados em políticas de qualidade da prática 

clínica e com a melhor produtividade possível, 

de acordo com os meios disponíveis. a for-

mação pós-graduada, onde se inclui o internato 

médico em mgf, é essencial para a qualidade 

sustentada dos cuidados de saúde primários. a 

satisfação dos internos (nos estágios hospita-

lares e na unidade de saúde) é deveras impor-

tante pois aumenta a qualidade dos seus atos 

clínicos e a sua qualidade de vida, com conse-

quente melhoria de cuidados ao utente, à sua 

família e à comunidade. apesar de existirem 

poucos estudos sobre a utilização da simulação 

de modelos biomédicos na formação de mgf, 

a prática de formação online é já uma realidade 

estabelecida, pelo que este meio pode ser 

complementar à prática formativa do internato 

de mgf. n

isabel Cachapuz 
Guerra
esPecialista em 
Patologia clínica

secretária da mesa 
da assemBleia 
regional  
da srnom

iniciais em função das necessi-

dades, e sempre em parceria e 

discussão com os colegas. este 

trabalho de equipa permite op-

timizar a marcha diagnóstica, 

com redução significativa dos 

custos, quer em testes labora-

toriais desnecessários, quer na 

redução de vindas do doente ao 

hospital (colheitas, consultas, 

dias de internamento), renta-

bilizando uma amostra de um 

doente e trabalhando-a fasea-

damente. 

a garantia da qualidade do ci-

clo laboratorial  é vital e é da 

responsabilidade do médico 

Patologista clínico. como estu-

dioso que é, gosta de investigar 

dentro do seu laboratório mé-

dico e em equipa com os cole-

gas de outras especialidades. 

Participa em reuniões multi-

disciplinares, como qualquer 

outro colega. com a inovação 

tecnológica que existiu, existe 

e irá inevitavelmente existir, o 

médico especialista em Patologia clínica tem 

que estudar e actualizar-se constantemente. 

um eterno curioso da área da saúde. e um bom 

gestor de recursos técnicos e humanos.

muitas vezes, o doente não vê o médico Pa-

tologista, mas sem ele o seu estado de saúde 

seria sempre uma incógnita e jamais evoluiria.

o que dizer mais de uma especialidade que 

auxilia os outros colegas na Prevenção, diag-

nóstico e Prognóstico da doença? 

a Patologia clínica é uma especialidade muito 

completa, onde a própria aquisição de tecnolo-

gia implica a intervenção do médico. o seu âm-

bito é tão vasto que o futuro da especialidade 

será sempre um grande desafio… n

O valor da 
Patologia 
Clínica como 
especialidade 
na Medicina 
moderna

a Patologia Clínica, muitas 
vezes designada por 
Medicina laboratorial, é uma 
especialidade médica cujo 
internato, tal como outras, 
tem sido alterado ao longo 
do tempo. actualmente 
implica quatro anos de 
formação específica, com 
vários estágios clínicos. 
É uma especialidade 
complexa e muito exigente, 
pois, a área de alcance é 
muito vasta. Globalmente 
é composta por quatro 
grandes áreas: hematologia, 
Química Clínica, imunologia 
e Microbiologia.
o médico Patologista Clínico 
é o médico que, com a sua 
formação em Medicina 
laboratorial, intervém com 
o Colega no diagnóstico, 
terapêutica e na prevenção 
da doença.

O médico Patolo-

gista clínica é 

responsável por 

todos os processos do 

ciclo laboratorial, com-

posto este pelas fases: 

Pré-analítica, analítica 

e Pós-analítica. a fase 

Pré-analítica, com to-

das as suas variáveis, é 

uma fase responsável 

pela maioria dos erros 

da medicina laboratorial. a fase analítica, com 

o avanço da tecnologia,  encontra-se mais ve-

rificada, mas estimulou os responsáveis para 

processos de controlo de qualidade. a fase 

Pós-analítica é também uma fase importan-

te, pois, os relatórios laboratoriais deverão 

ser interpretados pelos colegas e relatórios 

interpretativos já são, em muitos casos, repor-

tados. qualquer interpretação de resultados 

depende sempre do médico Patologista clínico, 

que conjuga toda a vertente científica que tem 

enquanto médico com os resultados obtidos, 

ponderando a necessidade da sua confirmação, 

repetição, ou mesmo orientado para um estu-

do mais pormenorizado do doente, acrescen-

tando ou eventualmente alterando os pedidos 



nélson rodrigues
Presidente do 
conselHo  
suB-regional de 
viana do castelo da 
ordem dos médicos

A procura da realização do ser humano 
em todas as suas dimensões deve ser 
o objetivo da sociedade e das suas or-

ganizações. Deve criar-se condições para que 
todos os homens se possam realizar como 
seres humanos, isto é, felizes. Tal é o intuito da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos que 
não é nada mais, nada menos, do que a defesa e 
promoção da dignidade do ser humano e da sua 
realização plena.
O “25 de Abril de 1974” foi a instauração de uma 
organização política que tem por base a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos e como 
tal inscreve-se nas grandes revoluções mun-
diais, como sejam a Declaração de independên-
cia dos Estados Unidos da América e a Revo-
lução Francesa, que originaram estes direitos. 
Como consequência natural de Abril e dos Di-
reitos Humanos surgiu a nossa Carta Constitu-
cional. Veja-se o que dizem Gomes Canotilho e 
Vital Moreira na edição da sua Constituição da 
República Portuguesa anotada: (...) “Ao basear 
a República na dignidade da pessoa humana, a 
Constituição explicita de forma inequívoca que 
o “poder” ou “domínio” da República terá de as-
sentar em dois pressupostos ou precondições: 
(1) primeiro está a pessoa humana e depois a 

organização política; (2) a pessoa é sujeito e não 
objeto, é fim e não meio de relações jurídico-
-sociais” (...) “a dignidade da pessoa humana 
ergue-se como linha decisiva de fronteira 
(“valor limite”) contra totalitarismos (políticos, 
sociais, religiosos) e contra experiências histó-
ricas de aniquilação existencial do ser humano 
e negadoras da dignidade da pessoa humana 
(escravatura, inquisição, nazismo, estalinismo, 
polpotismo, genocídios étnicos)” (...) 
O artigo 64º da Constituição estabelece como 
direito fundamental o direito à Saúde. Para se 
cumprir este direito fundou-se o Serviço Nacio-
nal de Saúde em 1979. Por muitos considerado 
o melhor serviço público português e a grande 
conquista da sociedade portuguesa com o “25 
de Abril”. Tal é demonstrado por indicadores de 
saúde de excelência a nível mundial como, por 
exemplo, a mortalidade infantil. O Euro Health 
Consumer Index compara o desempenho dos 
sistemas de saúde de 35 países europeus. Ín-
dice efetuado por uma entidade sueca que co-
loca, em 2016, Portugal em 14º lugar, à frente de 
países como o Reino Unido, a Espanha e a Itália. 
Em 1º lugar encontra-se a Holanda, seguida 
da Suíça e da Noruega. Evidentemente que há 
situações a melhorar. Contudo, o Serviço Na-
cional de Saúde português já é uma referência 
para muitos países, nomeadamente, a nível dos 
Cuidados de Saúde Primários (os realizados nos 
Centros de Saúde). De referir que está em curso 
uma reforma dos serviços de saúde no Brasil, 
Rio de Janeiro, tendo como referência a organi-
zação dos nossos Centros de Saúde. 
Os médicos, na sua luta contra a doença, na 
preservação e promoção da saúde, têm como 
propósito supremo a defesa da vida da pessoa 
humana e da sua dignidade. Toda a sua atuação 
deve ser nesse sentido. Valores defendidos e 
praticados pelos grandes médicos que estive-
ram no nascimento da Medicina. Assim acon-
teceu com Esculápio e com Hipócrates, como 
testemunham os seus Conselhos e Juramento, 
respetivamente. 
O “25 de Abril de 1974” foi a instauração de um 
regime político alicerçado no Direitos Huma-
nos, tal como a Medicina. E é nesse sentido que 
a Ordem dos Médicos de Viana procura atuar 
promovendo e divulgando esses valores. Com 
esse objetivo esteve patente na sua sede, desde 
o recente 21 de abril até 2 maio, uma exposição 
intitulada “Portugal Sonhou Liberdade e Nasceu 
Abril”, inserida nas comemorações da Revolu-
ção dos Cravos, em Viana do Castelo, na qual, 
através de cartazes, recortes de jornais, objetos, 
textos e fotografias, se recordou como se ope-
rou aquela mudança de regime e de como era a 
sociedade portuguesa há 43 anos.  n

Dignidade 
do Ser 
Humano 

25 de    

      abril 
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Tratar a leucemia mielóide 
crónica, recuperar doentes 
paralisados ou perceber 
que todos os humanos 
podem ser considerados 
psicopatas. Os desafios 
mais prementes e 
complexos das ciências 
biomédicas vão estar, pela 
12ª vez, à distância de uma 
inscrição no YES Meeting, 
um evento que cresce 
de ano para ano, com 
premiados Nobel e Lasker 
no currículo. Catarina 
Metelo, a presidente da 
Comissão Organizadora 
em 2017, confirma que 
não existe igual no país e 
que já são subscritos mais 
trabalhos estrangeiros do 
que nacionais.

[nortemédico] – Como é que estão a 
convencer o vosso público a partici-

par no evento? Quais são os grandes 
trunfos do programa deste ano? 
[Catarina Metelo] – O YES Mee-
ting tem algumas áreas fixas – por 
exemplo Medicina Interna, Cirur-

gia ou as Neurociências – que são a 
base do evento. Costumamos ter alguns 
convidados mais ilustres, com destaque 
para a presença de sete prémios No-
bel ao longo das 12 edições, e também 
a presença de Prémios Lasker – o equi-
valente americano ao Nobel. Este ano, 
vamos ter o professor Nicholas Lydon, 
responsável por descobrir o Imatinib, 
que veio revolucionar o tratamento da 
leucemia mielóide crónica. Dentro da 
área das neurociências, vamos ter o pro-
fessor [Grégoire] Courtine, que vem da 
Suíça e trabalha na questão das lesões 
vertebro-medulares. Tem feito experi-
ências em ratinhos paralisados, conse-
guindo que voltassem a andar através 
da instalação de sensores biológicos. 
Lançou em 2016 a experiência em ma-
cacos e, neste momento, já está a fazer 
experiências na China – porque não é 
permitido na Europa – em humanos. 
É habitual, além das áreas de base que 
referiu, escolherem uma alternativa. 
Qual é a deste ano?
Será a psicopatia. Vamos ter um neu-
rocientista americano, o professor Ja-
mes Fallon, que se dedicou ao estudo de 
ressonâncias magnéticas de psicopatas 
tentando encontrar um padrão seme-
lhante em todas elas. Por curiosidade, 
estudou a sua própria ressonância e 
percebeu que, com os critérios que ele 
tinha definido, ele cabia neles. Portanto, 

“O YES  
Meeting é o 
congresso em 
Portugal com 
maior número 
de estudantes 
internacionais”

Catarina Metelo
Presidente da 12ª edição do YES 
Meeting

YeS
Meeting
2017
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é um auto-proclamado psicopata (risos). 
A propósito desta sessão, vamos tam-
bém ter o professor Robert Hare que foi 
quem definiu a escala [Escala de Hare] 
e o questionário para pessoas que se sus-
peita serem psicopatas. 
Como está a ser a reacção aos nomes 
anunciados? 
Para já, estamos a receber bom feed-
back. Já estamos na fase em que as ins-
crições são abertas [desde o início de 
Junho] e estamos a divulgar o evento 
através das conferências parceiras. As 
pessoas têm tido uma boa reacção aos 
nomes que temos estado a anunciar. 
O vosso público-alvo é sobretudo os estu-
dantes de Medicina, os investigadores... 
O nosso público-alvo é na área pré-
-graduada, em áreas da Medicina e das 
Ciências Biomédicas, incluindo estu-
dantes de bioengenharia e de farmá-
cia. Tentamos ser um bocadinho mais 
abrangentes. Como temos uma com-
petição científica com submissão de 
trabalhos, dirigimo-nos a quem está a 
desenvolver projectos nessa fase pré-
-graduada. No entanto, temos também 
uma opção de registo no congresso – que 
é uma forma mais “passiva” – que per-
mite às pessoas que não tenham projec-
tos vir assistir a todas as sessões e parti-
cipar nos workshops. 
Há uma clara aposta da vossa parte na 
internacionalização do evento. Rece-
bem muitas inscrições do exterior? 
O YES Meeting é o primeiro congresso 
deste género feito por estudantes de 
Medicina a nível nacional. Foi ideia de 
um estudante da FMUP que, estando a 
desenvolver investigação e a apresentar 
um trabalho lá fora, percebeu que havia 
esta falha no mercado e então juntou-se 
com um grupo e conseguiram arrancar. 
Para além de ter sido o primeiro, é o con-
gresso em Portugal com maior número 
de estudantes internacionais, recebendo 
inscrições de mais de 20 nacionalidades 
diferentes todos os anos. Temos chegado 
cada vez mais longe, incluindo fora da 
Europa. Recebemos estudantes da Tai-
lândia e do Uzbequistão, por exemplo. 
Contamos com cerca de 500 estudan-
tes e 200 deles são estrangeiros. O ano 
passado tivemos pela primeira vez mais 
submissões internacionais do que nacio-
nais. Estamos a motivar um grande in-
teresse no estrangeiro, também. 

Estamos a falar de um 
evento já com uma es-
cala bastante grande. 
Como é que se organi-
zam de um ano para 
outro? 
No final do evento, em 
Setembro, depois de 
elaboramos um relató-
rio final e de fecharmos 
as contas, começamos 
logo a preparar o ano 
seguinte. Fazemos sem-
pre uma “call”, abrindo 
candidaturas para a co-
missão organizadora, 
que tem 21 estudantes 
– e são mesmo só estu-
dantes, entre o primeiro e o quinto ano. 
À medida que o tempo vai passando, nós 
temos de nos renovar e de abrir novas 
candidaturas. As pessoas têm oportuni-
dade de participar como task-forces, que 
são a nossa extensão nos diversos dias 
do congresso. É uma equipa de cerca de 
30 pessoas, muitos deles depois acabam 
por se interessar e concorrer para a co-
missão organizadora no ano seguinte.  
Como é que chegam a estes prémios No-
bel e investigadores de grande renome 
internacional? Qual é o método e o cri-
tério de selecção? 
A nossa comissão tem um departa-
mento científico que faz pesquisa, ana-
lisa as notícias das maiores descobertas 
que vão sendo publicadas e procuram 
os “hot topics” em cada área. A partir 
daí, fazem uma proposta ao restante 
grupo e começamos a lançar os convi-
tes por volta de Novembro. O que temos 
sentido, de ano para ano, é que cada vez 
mais temos reposta positiva por parte 
das primeiras opções de escolha. As 
pessoas que convidamos em primeiro 
lugar aceitam com maior facilidade. 
Isso leva-nos a acreditar que o congresso 
atingiu uma dimensão assinalável. 
Até onde pode crescer e expandir-se o 
YES Meeting? Acreditam que o evento 
pode, por exemplo, ultrapassar as fron-
teiras da faculdade? 
Será algo para analisar no futuro. 
Penso que é necessário dar um passo 
de cada vez e as coisas têm de ser bem 
estruturadas. 
E do ponto de vista pessoal, o que re-
sulta de viver esta experiência?

É exigente, porque temos de conciliar 
todo o trabalho de um curso como o de 
Medicina com uma capacidade de or-
ganização grande para preparar reuni-
ões, encontros, etc. É uma questão de 
gestão, de sermos capazes organizar o 
nosso tempo. Depois não trabalho so-
zinha, tenho as minhas colegas vice-
-presidentes que me ajudam muito. As 
nossas reuniões são muito organizadas, 
com intervalos de tempo estipulados e 
de modo a que não fiquem demasiados 
assuntos pendentes entre uma e outra. 
Mas é, sem dúvida, uma experiência en-
riquecedora e que nos ajuda a abrir ou-
tras perspectivas sobre a nossa carreira 
futura. 

AS noviDADES Do YES 
MEETing 2017

COngreSSO Xl :: O YES Meeting cresceu mais 
meio-dia, transformando o dia de pré-con-
gresso numa tarde com sessões programadas. 
POrtO internACiOnAl :: A atribuição à ci-
dade do Porto de melhor destino europeu faz 
com que a organização potencie o seu programa 
social. 
COMPetiçãO ClíniCA :: É a primeira vez que 
há uma competição clínica: os participantes 
apresentam um estudo de caso de gastroente-
rologia e a audiência escolhe o vencedor.  
MAiS wOrkSHOPS :: O encontro terá mais 
oferta formativa este ano, com workshops nas 
áreas farmacêutica e da infertilidade.
APP PArA SMArtPHOne :: A aposta nos ca-
nais digitais é uma marca do YES Meeting, este 
ano com o lançamento de uma aplicação mobile 
que vai reforçar a interactividade.  n

Bárbara Alves, Margarida Araújo e Catarina Metelo (à direita)
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As grandes dificuldades financei-
ras sentidas principalmente a 
nível hospitalar na zona Norte 

motivaram uma reunião entre a tutela, 
a Ordem dos Médicos e os hospitais. No 
debate estiveram presentes representan-
tes do Hospital de Braga, Centro Hospi-
talar de São João, Centro Hospitalar do 
Porto, Hospital Pedro Hispano, Hospital 
de Gaia, Centro Hospitalar da Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde, Centro Hospi-
talar de Entre Douro e Vouga e Centro 
Hospitalar do Médio Ave. No encontro 
ficaram patentes as grandes dificulda-
des sentidas nestes e nos restantes hos-
pitais do Norte, as reformas necessárias 
e a centralização dos apoios da tutela. 

Financiamento 
das Unidades de 
Saúde

No dia 29 de Junho, a SRNOM 
promoveu uma reunião sobre 
os problemas de financiamento 
das Unidades de Saúde 
do Norte. António Araújo, 
presidente do CRNOM, convidou 
representantes de todos os 
hospitais do Norte do país 
para debaterem as principais 
dificuldades sentidas, numa 
reunião que contou ainda com a 
presença de Miguel Guimarães, 
bastonário da OM, e Pimenta 
Marinho, presidente da ARS 
Norte.

SrnoM 
proMovEU 
rEUnião coM 
rEprESEnTAnTES 
DAS UniDADES DE 
SAúDE Do norTE

reunião/debate
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sência de investimentos nos hospitais 
desta região e da centralização dos es-
forços na Grande Lisboa. 
Pimenta Marinho, presidente da ARS 
Norte, representou o Ministério da 
Saúde e garantiu que o objectivo é “fazer 
chegar à tutela propostas e contributos 
importantes para a região”.
Num momento que, segundo o bastoná-
rio da OM, Miguel Guimarães, foi “par-
ticularmente oportuno”, foram anali-
sadas as principais dificuldades dos 
hospitais do Norte, que passam sobre-
tudo pelo factor humano e novos equi-
pamentos: “Há hospitais que não conse-
guem renovar os equipamentos por falta 
de verba”, lamentou Miguel Guimarães.

Os representantes dos vários 
hospitais presentes coincidiram 
nas dificuldades apresentadas e 
apontaram a crónica falta de fi-
nanciamento como o principal 
causador dessas mesmas dificul-
dades. Pimenta Marinho realçou 
a semelhança dos problemas em 
todos os hospitais, bem como as 
preocupações dos respectivos 
conselhos de administração, 
preocupações partilhadas pela 
ARS, disse. 
Pimenta Marinho lamentou a 
falta de recursos humanos e “al-
guma falta de planeamento” que 
resulta na não contratação de 
“funcionários indispensáveis”, 
muito por consequência do sis-
tema de concursos nacionais, 
uma opinião partilhada por An-
tónio Araújo e Miguel Guima-
rães, que defenderam a impor-
tância das contratações directas. 
O presidente da ARS Norte con-
cordou com as assimetrias “sen-
tidas há vários anos” em Portu-
gal, mas remeteu para “projectos 
prestes a avançar” no Norte, no-
meadamente no Hospital da Pó-
voa de Varzim.
O bastonário da OM realçou a 
necessidade de reforçar o inves-
timento em terapêuticas inova-
doras, as especiais dificuldades 
sentidas pelos hospitais do Inte-
rior Norte nas contratações e a 
necessidade de valorizar a qua-
lidade dos serviços: “No Norte 

a produtividade ultrapassa o financia-
mento, é melhor a relação entre orça-
mento e produtividade, e a qualidade 
assistencial e de gestão deve ser recom-
pensada”, concluiu Miguel Guimarães.
A primeira reunião realizada no Norte 
do país para debater as dificuldades das 
unidades de Saúde irá resultar numa 
apresentação das mesmas à tutela e, se-
gundo António Araújo, será dada con-
tinuidade a estes encontros: “Queremos 
reunir com alguma periodicidade para 
trabalhar em soluções para a região. Fi-
cam desde já convidados para uma nova 
reunião para o efeito”, concluiu o presi-
dente do CRNOM. n

Dificuldades financeiras, falta de equi-
pamentos, poucos investimentos pre-
vistos, dificuldades na compra de medi-
camentos e na contratação de recursos 
humanos foram os problemas mais de-
batidos durante a sessão que teve como 
principal objectivo apurar prioridades 
para apresentar ao Ministério da Saúde.
O subfinanciamento e a falta de investi-
mento por parte do Estado tem ainda, à 
excepção de poucos hospitais, agravado 
situações de dívida, que representa já 
largos milhões de euros.
António Araújo, presidente do CRNOM, 
explicou que o Conselho está “muito 
preocupado relativamente às Unidades 
de Saúde da zona Norte”, devido à au-

29



No dia 30 de Maio, promovido 
pelo Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
e pelo Sindicato dos Médicos 
do Norte, realizou-se na 
SRNOM um debate sob o 
tema “Reforma da Saúde 
Pública – Que caminhos?”. 
O evento foi presidido por 
António Araújo, presidente 
do CRNOM, e Arnaldo Araújo, 
especialista em Saúde Pública 
e representante do Sindicato 
dos Médicos do Norte. Alcindo 
Maciel, também especialista 
em Saúde Pública, Constantino 
Sakellarides, doutorado em 
saúde pública, e Sobrinho 
Simões, médico e cientista, 
foram os palestrantes 
convidados para o evento 
que contou com quase uma 
centena de participantes.

No dia 19 de Setembro de 2016, 
assinado pelo Ministro da 
Saúde, Adalberto Campos Fer-

nandes, foi publicado no Diário da Re-
pública o Despacho n.º 11232/2016, que 
determinou a criação de uma Comissão 
para a Reforma da Saúde Pública Na-
cional, presidida pelo Director-Geral 
da Saúde, Francisco George, e constitu-
ída por representantes do Ministério da 
Saúde, das Administrações Regionais 
de Saúde, das Ordens Profissionais e dos 
sindicatos da área da saúde. 
Mais de um ano depois, o debate que se 
realizou na Sala Braga da SRNOM ser-
viu para fazer um balanço dos trabalhos 
da referida Comissão e, essencialmente, 
para tentar procurar soluções para a 
melhoria da Saúde Pública junto dos 
médicos. 
Arnaldo Araújo, especialista em Saúde 
Pública, apresentou os motivos que leva-
ram à organização do debate e as dificul-
dades sentidas, mesmo após a criação da 
Comissão para a Reforma da Saúde Pú-
blica em Portugal: “Juntamente com a 
SRNOM, entendemos que era a altura 
de debater o que pretendemos da Saúde 

“reforma 
da Saúde 
Pública – que 
caminhos?”

debate
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que considerou que Portugal vive um 
momento em que “é necessário valorizar 
os Cuidados de Saúde Primários, e temos 
agora uma excelente oportunidade 
para introduzir a Saúde Pública nesta 
área de prevenção”. “Temos estruturas 
académicas que permitem englobar 
a Saúde Pública nos CSP”, salientou 
Sobrinho Simões. O médico e cientista 
explicou que é necessário e importante 
valorizar a investigação, nomeadamente 
na Saúde Pública, estudar a população 
e adequar a Reforma às necessidades 
de prevenção da população. “Tenho 
sentido que Portugal discute sempre 
muito as parcerias público-privado (...) 
é necessário investir na formação e 
juntar as academias, por exemplo, com 
o Ministério da Saúde”, concluiu.
O debate que juntou cerca de uma cen-
tena de médicos terminou com uma ses-
são aberta ao público onde ficou patente 
a necessidade de recomeçar a Reforma 
da Saúde Pública e investir nas áreas da 
formação, sempre a pensar na preven-
ção em saúde e no bem-estar da popu-
lação. n

conta o sexo, a idade, o emprego e outros 
factores “de extrema importância para 
avaliar as necessidades da população”. 
Actualmente, Sakellarides acredita que 
“sobrevalorizamos o papel dos planos de 
saúde (desactualizados) e desvaloriza-
mos a importância das pessoas que fa-
zem a Saúde Pública”.
Com uma intervenção que foi ao en-
contro da protagonizada por Alcindo 
Maciel, Constantino Sakellarides refor-
çou que “é necessário um bom plano de 
saúde e uma boa equipa”. Quanto à ac-
tual Reforma da Saúde Pública referiu 
que esta “não começou bem, é altamente 
complexa e há a necessidade de reco-
meçar”, informando que vai coordenar 
um movimento que começa no Norte 
do país, apoiado pela tutela, e que visa 
o desenvolvimento de um programa de 
educação para a saúde, literacia e auto-
cuidados, como forma de prevenção de 
doenças: “É uma boa oportunidade para 
recomeçar”, afirmou (ver notícia da 
apresentação do projecto na página 60).
O debate, moderado pelo vogal do 
CRNOM Rui Capucho, terminou com 
uma apresentação de Sobrinho Simões 

Pública. Embora a Comissão 
continue a trabalhar, não sabe-
mos como, para quê e porquê”, 
afirmou o médico. Apesar de 
ter sido membro da Comissão 
indicado pela tutela, Arnaldo 
Araújo teceu duras críticas à 
mesma, garantindo que duvida 
que “qualquer instituição tenha 
capacidade de se auto-renovar”, 
após sublinhar a falta de con-
cordância entre as instituições 
sindicais e médicas e a tutela.
Alcindo Maciel começou por 
explicar que há pouca informa-
ção sobre a Comissão e o que se 
pretende com esta reforma da 
Saúde Pública, alegando que 
“esta área da saúde devia estar 
presente nos Cuidados de Saúde 
Primários”. Por outro lado, o 
médico acredita que a quali-
dade da Saúde Pública tem evo-
luído, sendo, neste momento, o 
problema da contratualização o 
maior entrave à reforma da da 
mesma: “É preciso garantir os 
cuidados de saúde necessários 
a toda a população”. O médico 
acrescentou ainda que “sendo a Saúde 
Pública uma especialidade com espe-
ciais necessidades de planeamento, é 
necessário medir os impactos desse 
mesmo planeamento na população”. 
“Não estamos a atingir as necessidades 
– as crianças cumprem um plano que 
existe desde 1970, que está na altura de 
mudar –, 99% das crianças cumprem os 
requisitos e continuam a ter excesso de 
peso, vemos as crianças a ficar doentes 
e não fazemos nada”, lamentou.
A solução apresentada pelo especia-
lista em Saúde Pública foi a promoção 
de uma “contratualização gradual inte-
grada, com médicos, psicólogos, nutri-
cionistas, enfermeiros, fisioterapeutas e 
outros profissionais de saúde”.
Constantino Sakellarides já havia abor-
dado, na SRNOM, a importância do pla-
neamento para o bom funcionamento 
dos Cuidados de Saúde Primários em 
Portugal, destacando a prevenção como 
o principal foco para a melhoria da 
Saúde Pública. No debate, o médico e 
professor destacou a necessidade de se-
rem criados planos diferenciados relati-
vamente a cada tipo de pessoa, tendo em 

“É necessário valorizar 
os Cuidados de Saúde 
Primários e temos agora 
uma excelente oportunidade 
para introduzir a Saúde 
Pública nesta área de 
prevenção”
Sobrinho Simões
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“Análise da 
Situação da Saúde e 
da Carreira Médica”
Debate sobre os motivos da 
greve de 10 e 11 de Maio atraiu 
dezenas médicos à SRNOM

reunião/debate

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport



Ant ó n i o  A r aú j o 
abriu o debate, co-
meçando por ex-

plicar os motivos da greve 
de 10 e 11 de Maio e anali-
sando a situação actual da 
profissão médica: “Temos 
aqui os mais altos dirigen-
tes do SIM e da FNAM para 
debater e defender os inte-
resses dos médicos e dos do-
entes”, garantiu.
Roque da Cunha alertou os 
participantes para um pro-

cesso de mudança que devia ter come-
çado, com o novo governo, há cerca de 
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No dia 3 de Maio 
reuniram, na 
SRNOM, o Sindicato 
Independente dos 
Médicos (SIM), 
representado por 
Roque da Cunha, a 
federação Nacional 
dos Médicos (fNAM), 
representada por 
Merlinde Madureira, e 
a Ordem dos Médicos, 
representada pelo 
seu bastonário, 
Miguel Guimarães, 
e pelo presidente 
do CRNOM, António 
Araújo. O objectivo da 
reunião foi esclarecer 
sobre os motivos 
da greve que iria 
realizar-se nos dias 
10 e 11 de Maio e 
os mais prementes 
problemas do SNS.

um ano e meio. O dirigente do SIM la-
mentou que, desde 1 de Janeiro,  todas 
as empresas paguem horas extraordi-
nárias a 100% aos seus funcionários, à 
excepção dos médicos, além de outras 
matérias elencadas nos pré-avisos de 
greve, como as 18 horas obrigatórias de 
urgência por semana e as 200 horas ex-
traordinárias obrigatórias por ano.
“Acreditamos que através do diálogo 
tudo é possível”, afirmou Roque da 
Cunha, que explicou aos presentes os 
objectivos da greve: “Temos que exigir 
o pagamento de horas extraordinárias e 
negociar a redução das 18 horas de tra-
balho de urgência obrigatórias para 12, 
bem como a redução para 150 das horas 
de trabalho extraordinário”, resumiu o 
dirigente. “Com esta nossa disposição 
para a greve, o governo olhou para estas 
matérias de forma mais concreta”, ter-
minou o representante do SIM. 
Na sua intervenção a presidente da 
FNAM, Merlinde Madureira, garantiu 
que “decretar uma greve é algo de uma 
enorme responsabilidade” e que “se há 
uma greve é porque está em risco algo 
muito importante”. A FNAM defende 
que “os médicos merecem salários con-
dignos e o SNS deve manter a qualidade 
a que habituou médicos e doentes e que 
está actualmente em risco”, referiu Mer-
linde Madureira. “Os profissionais não 
se sentem bem nos serviços onde estão e 
este é um descontentamento que não se 
quantifica nem de qualifica”, lamentou 
a médica.
Os dirigentes da FNAM e do SIM expli-
caram ainda, durante as suas interven-
ções, que são defensores de um acordo 
com o governo, de forma a evitar proble-
mas como a má gestão dos hospitais. 
“Os problemas com o anterior ministé-
rio da saúde têm-se, na generalidade, 
mantido”, começou por referir o bas-
tonário da Ordem dos Médicos: “Ou o 
Estado investe mais dinheiro no SNS 
ou o SNS começa a falhar”, sintetizou 
Miguel Guimarães. O dirigente alertou 
para uma situação de ruptura e de in-
satisfação no SNS: “28% dos gastos em 
saúde saem do bolso dos portugueses, e 
se contarmos com os seguros, são quase 
40%. Além dos impostos que os por-
tugueses pagam para terem acesso ao 
SNS, que não consegue dar resposta a 
todos”, reiterou.
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MéDICOS 
“EMPURRADOS” PARA  
A GREVE

Na sequência da reunião na 
SRNOM, a greve de 10 e 11 
de Maio teve um enorme 
impacto no país. Em comu-
nicado conjunto, a FNAM e 
o SIM fizeram um balanço 
da mesma que, destacaram, 
“assumiu uma enorme di-
mensão”: “Esta Greve assu-
miu uma enorme dimensão 
com a adesão da esmaga-
dora maioria dos médicos 
e teve um significativo im-
pacto político-sindical, con-
firmando aquilo para que há muito as 
organizações sindicais médicas vinham 
alertando, sobre o acentuado desconten-
tamento destes profissionais e até um 
crescente sentimento de revolta pela 
acumulação de problemas graves e cuja 
solução tem sido continuamente adiada 
pela actual equipa do Ministério da 
Saúde”, pôde ler-se no comunicado pu-
blicado após a greve dos médicos.
Em relação à posição do Governo, a 
FNAM e o SIM garantiram que “se os 
Ministérios da Saúde e das Finanças 

não mostrarem si-
nais inequívocos de 
quererem desenvol-
ver um processo ne-
gocial digno desse 
nome, não restará às 
duas organizações 
sindicais médicas 

outra solução senão o de planear com 
os médicos em geral o recurso a novas e 
enérgicas formas de luta”.
A reunião de 3 de Maio e a greve de 10 e 
11 do mesmo mês aconteceram “pela va-
lorização da profissão médica, pelo res-
peito para com os utentes e pela saúde 
de todos”. Os objectivos da greve podem 
ler-se na caixa acima. n





No passado dia 30 de 
Maio, a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) acolheu 
a reunião da Assembleia de 
Representantes - novo órgão, 
presidido por José Santos, 
que substitui o Plenário 
dos Conselhos Regionais. A 
sessão serviu para aprovar as 
contas, orçamentos e planos 
de actividades da Ordem dos 
Médicos (OM). 

conTAS E 
orçAMEnToS 
AprovADoS por 
lArgA MAioriA

reunião da 
Assembleia de 
representantes 
da OM

A primeira reunião 
da Assembleia 
de Representan-

tes realizada na SRNOM 
trouxe um conjunto alar-
gado de diplomas para 
aprovação, relativos a con-
tas, orçamentos e planos de 
actividades dos diferentes 
órgãos sociais da Ordem 
dos Médicos. Em nota pré-
via à Assembleia, foram 
explicadas um conjunto de 
particularidades que justifi-
caram o atraso na apresen-
tação do balanço de 2016 
e da projecção para o ano 
corrente: desde logo, a rea-
lização das eleições; depois 
o gradualismo na aplicação 
dos novos estatutos, que irá 
produzir efeitos mais cla-
ros no exercício deste ano; 
finalmente, a alteração das 
regras contabilísticas para 
as entidades do sector não 
lucrativo, cuja repercussão 
se fez sentir mais nas con-
tas de 2016.
O primeiro documento co-
locado à discussão e apro-
vação dos representantes foi o Relatório 
de Actividades do Conselho Nacional de 
2016, que acabou por ser aprovado por 
larga maioria. Seguiram-se dois docu-
mentos relevantes relativos ao Fundo 
de Solidariedade (FS) da OM: as contas 
de 2016 e o orçamento para 2017. Os do-
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cumentos foram discutidos 
e, uma vez esclarecidas as 
questões colocadas, aprova-
dos pela assembleia.

MAIS RECEITAS PARA O 
CONSELHO NACIONAL
A sessão prosseguiu com 
a apreciação e votação das 
contas de 2016 do Conse-
lho Nacional (CN) e respec-
tivo orçamento para 2017. 
O primeiro documento foi 
amplamente discutido. No 
que diz respeito ao orça-
mento do ano corrente, re-
feriu-se a importância de 
“inverter a tendência cons-
tante de subidas dos gastos 
e das contribuições das re-
giões”, sustentando a ideia 
de reconfigurar patrocínios 

e estudar a pos-
sibilidade de ob-
ter novas fon-
tes de receita. 
Ambos os docu-
me nto s  fo r a m 
aprovados pela 
clara maioria dos 
representantes. 
Seguiram-se os 
documentos habi-
tuais, mas desta 
vez relativos à ac-
tividade global da 
Ordem dos Médi-
cos – integrando 
FS, CN e Secções 
Regionais.  Nas 
contas de 2016, foi 
sublinhada a im-
portância de re-
duzir o “peso ex-
cessivo”, do lado 
da despesa, com 
a Revista da Or-
dem dos Médicos, 

bem como a necessidade de “unifor-
mizar procedimentos administrativos 
e contabilísticos” entre as três regiões. 
Já no orçamento para 2017, foi apre-
sentado um documento que antecipa as 
novas formas de financiamento do CN. 
Tudo somado, os dois diplomas levados 
à AR foram amplamente aprovados. Na 

discussão que se seguiu à apreciação or-
çamental, Miguel Guimarães recordou 
a necessidade de serem pagas as quotas 
em atraso: “Um dos grandes objectivos 
da direcção da OM é fazer com que os 
médicos cumpram o dever de pagar as 
quotas. Há muitos colegas que não o fa-
zem e temos de os motivar”. 
Os três documentos finais colocados à 
apreciação e votação dos membros da 
AR foram os planos de actividades para 
o ano 2017 do FS, CN e OM. Todos pas-
saram com votação folgada. No final, foi 
aprovada a criação de uma Comissão de 
Vencimentos que irá avaliar – tal como 
prevêem os novos estatutos de 2015 – a 
política de remunerações da Ordem dos 
Médicos para os cargos executivos. Vo-
tou-se ainda o Regimento da AR, docu-
mento que estipula a forma como este 
novo órgão da OM deverá organizar-se 
internamente. 

RESERVAS à LEI DOS  
ACTOS EM SAúDE

Já depois de concluídas as votações, 
Miguel Guimarães fez uma análise su-
mária da actividade que o Conselho 
Nacional está a desenvolver e deu es-
pecial destaque à proposta apresentada 
pelo Governo no âmbito dos chamados 
“Atos em Saúde”. O bastonário conside-
rou na AR que a Proposta de Lei n.º 34/
XIII – diploma que pretende regular as 
competências das diferentes profissões 
do sector – é insuficiente e não merece 
a sua concordância. Entre as várias fa-
lhas apontadas, destacou o facto de o di-
ploma não “fazer qualquer referência à 
coordenação das equipas multidiscipli-
nares” e consagrar um acto de enferma-
gem “muito próximo do acto médico”. O 
Conselho Nacional da OM já chumbou a 
proposta e o bastonário recebeu o apoio 
da AR nesta matéria. n
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Falta de 
vagas nas 
especialidades e 
emigração jovem 
preocupam a OM

Durante os dias 17, 
18 e 19 de Abril, 
o Salão Nobre da 
SRNOM acolheu a 
edição de 2017 da 
MostrEM (Mostra 
de Especialidades 
Médicas), 
promovida pelo 
Conselho Nacional 
do Médico Interno 
e pela Ordem dos 
Médicos. O evento 
foi dedicado aos 
médicos internos 
do Norte do país e 
teve como objectivo 
a partilha de 
experiências e o 
esclarecimento dos 
jovens médicos no 
momento decisivo 
da escolha da 
especialidade.

“Desejo que a MostrEM 2017 corres-
ponda às vossas expectativas”, sinteti-
zou Francisco Mourão, em alocução de 
boas-vindas. “Este é o resultado de um 
esforço que o CNMI tem feito todos os 
anos para conseguir mostrar a todos os 
médicos internos que vão começar a es-
pecialidade aquilo que é a realidade de 
cada especialidade no seu dia-a-dia, e 
aquilo que podem, ou não, esperar num 
cenário em que aquela que é a escolha 
feita acaba por ser cada vez mais uma 
escolha definitiva, sem grandes possi-
bilidades de mudança. Nesse sentido, 
espero que consigam aproveitar ao má-
ximo aquilo que preparamos para vo-
cês”, introduziu o dirigente.
Em relação às capacidades formativas, 
Francisco Mourão explicou que tem 
sido feito “um esforço cada vez maior 
por parte do CNMI e da OM para garan-
tir que todas as vagas que são abertas 
têm, de facto, a capacidade para receber 
os médicos internos e prestar a forma-
ção mais adequada”.
António Araújo, presidente do CRNOM, 
começou por recordar aos novos médi-
cos que eram bem vindos àquela que de-
verá ser a sua casa: “Fico extremamente 
feliz por ver-vos aqui a encher esta sala 
e espero que continuem a vir cá com fre-
quência, a todas os eventos, sejam eles 
políticos, lúdicos ou de carácter mais 
científico. Venham cá porque esta é re-
almente a vossa casa, este é o sítio onde 
se poderão reunir com os colegas”, ape-
lou o dirigente da SRNOM.
Quanto à importância destas jornadas, 
António Araújo sublinhou o seu sim-
bolismo para a SRNOM, já que “é a pri-
meira vez que recebemos os jovens mé-
dicos de forma protocolar”, constituindo 
o momento que permite aos dirigentes 
da OM estabelecer contacto com muitos 
dos jovens médicos pela primeira vez. 
“Da vossa parte permite-vos, como é 
evidente, tomar contacto com as diver-
sas especialidades que existem na car-
reira médica, aperceberem-se de quais 
os objectivos e dificuldades que poderão 
ter em cada especialidade”, afirmou, di-
rigindo-se aos jovens presentes. 
“Nós estamos preocupados convosco, 
preocupados com a falta de vagas em 
determinadas especialidades médicas, 
com a falta de emprego para os médicos, 
com o número excessivo de médicos que 
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À semelhança dos anos anterio-
res, foram centenas os jovens 
médicos que participaram 

na edição 2017 da MostrEM no Norte 
do país. Entre cursos práticos e o pro-
grama teórico, houve tempo para uma 
palestra sobre “Outras saídas profissio-
nais para além da especialidade”, numa 
altura onde se coloca a possibilidade de 
existirem médicos sem vaga para ace-
derem à formação especializada. Neste 
contexto, Francisco Mourão, do CNMI, 
António Araújo, presidente do CRNOM, 
e Miguel Guimarães, bastonário da OM, 
alertaram os jovens para as dificuldades 
actuais e para os desafios futuros.
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têm estado a ser forma-
dos e vão continuar a ser 
formados nas diversas 
instituições de ensino 
e, portanto, dizer-vos 
que a Ordem partilha 
as vossas preocupações, 
estamos cientes delas, 
e queremos encontrar, 
em conjunto convosco e 
com o CNMI, as melho-
res soluções possíveis 
para que tenham uma 
carreira profissional bri-
lhante, em que se sintam 
realizados, e em que re-
almente dêem por bem o 
terem escolhido vir para 
medicina”, terminou o 
dirigente.
Com um discurso mais 
político e mais voltado 
para o número de vagas 
e para a qualidade da for-
mação, o bastonário da 
OM, começou por elogiar 
o CNMI pelo trabalho 
“notável ao nível daquilo 
que são os internatos mé-
dicos, das capacidades e 
idoneidades formativas, 
da transparência dos 
processos e do aumento 
das capacidades dos nos-
sos serviços de saúde”.
Durante a sua interven-
ção, Miguel Guimarães 
transmitiu duas ideias 
que considera funda-
mentais, “dois desafios”: 

um desafio comum para  o governo e 
para os estudantes e outro que é um de-
safio apenas para o governo.
“O mapa provisório de capacidades for-
mativas já é conhecido, foi entregue 
pela OM no dia 15 de Abril à ACSS, e é 
o maior mapa de vagas de sempre, um 
mapa que não cobre completamente as 
necessidades, pelo grande aumento do 
número de candidatos que temos co-
nhecido a nível nacional, ainda assim 
um número de vagas que aumentou re-
lativamente ao ano passado e ainda vai 
aumentar mais nos próximos dias”, afir-
mou o bastonário. Numa crítica ao go-
verno pelo excessivo numerus clausus, 
Miguel Guimarães lembrou que neste 

momento “temos uma situação de facto 
difícil, em que alguns médicos podem 
não conseguir desde logo fazer a sua 
formação especializada. E o exercício da 
medicina hoje em dia não se compadece 
com médicos que não têm uma especia-
lidade. Responder aos novos desafios da 
medicina significa fazer uma especia-
lidade, isso é absolutamente essencial 
para vocês e para nós”.
Neste sentido, o desafio que lançou ao 
governo foi que se “inteire completa-
mente desta situação e proceda àquilo 
que é essencial para melhorar as capa-
cidades formativas existentes no nosso 
país.” Isto é, que o governo corrija “as 
deficiências e insuficiências que neste 
momento existem a nível do SNS, seja 
em termos de capital humano, seja em 
termos de equipamentos, seja em ter-
mos estruturais, para que nós possamos 
oferecer não só o melhor acesso aos cui-
dados de saúde, sobretudo nas regiões 
mais carenciadas, mas para que possa-
mos também aumentar aquilo que é a 
nossa capacidade formativa. E isto pode 
ter uma importância vital não apenas 
para a formação dos jovens médicos mas 
também para o próprio futuro do país”, 
reiterou o bastonário.
O desafio lançado aos jovens foi que 
permaneçam no Serviço Nacional de 
Saúde: “Sem vocês o SNS fica mais 
frágil, fica mais fraco, sem capacidade 
de inovação, sem uma capacidade de 
resposta ao momento actual e aos mo-
mentos futuros e, sobretudo, sem pos-
sibilidade de acompanhar aquilo que é 
a evolução da nova medicina”, garantiu 
Miguel Guimarães.
Antes de a Mostra de Especialidades 
Médicas de 2017 passar ao programa de 
trabalhos propriamente dito, o bastoná-
rio realçou a importância de os jovens fi-
carem em Portugal, um desafio que tam-
bém passa pela tutela: “É fundamental 
que o governo crie as condições de tra-
balho necessárias e tenha a competitivi-
dade necessária para que vocês possam 
optar por ficar a trabalhar em Portugal, 
e preferencialmente no SNS”, concluiu. 
No final do seu discurso, o bastonário 
garantiu ainda: “A Ordem dos Médi-
cos está cá, vai lutar por vocês sempre, 
por isso esperamos poder contar com a 
vossa ajuda, porque ela é absolutamente 
fundamental.” n

“Queremos médicos 
bem formados, que 
tenham de facto 
a possibilidade 
de fazer uma 
especialidade e 
que possam dar 
um importante 
contributo ao nosso 
país.” 
Miguel Guimarães

“... a Ordem 
partilha as vossas 
preocupações, 
estamos cientes 
delas, e queremos 
encontrar, em 
conjunto convosco 
e com o CNMI, as 
melhores soluções 
possíveis para 
que tenham uma 
carreira profissional 
brilhante, em que se 
sintam realizados, 
e em que realmente 
dêem por bem o 
terem escolhido vir 
para medicina.”
António Araújo
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Susana Magalhães levou à SRNOM 
uma apresentação intitulada “Di-
lemas éticos em fim de vida: nar-

rar, ouvir e saber cuidar”, na qual focou 
aspectos como a relação médico-doente, 
a importância da autonomia e da auto-
determinação – do doente e do médico 
– e a “articulação das categorias narrati-
vas na deliberação ética”.
Durante o debate, moderado pelo pre-
sidente do CRNOM, António Araújo, a 
investigadora do Instituto de Bioética 
da Universidade Católica Portuguesa 
abordou, ainda, o “dilema” em torno da 
eutanásia, particularmente no caso das 
crianças até aos dezasseis anos. 
Susana Magalhães deu o exemplo da 
Holanda, onde a eutanásia foi praticada 
pela primeira vez em 2011, num doente 
com Alzheimer em estado avançado, 
sendo que, em 2014, o número de casos 

Dilemas Éticos 
em Fim de 
Vida
rEflExõES SobrE AS 
QUESTõES éTicAS E 
MorAiS ASSociADAS à 
EUTAnáSiA

No dia 4 de Abril, o Salão Nobre 
da SRNOM acolheu mais de 
duas centenas de pessoas, que 
quiseram assistir a um debate 
subordinado ao tema “Dilemas 
éticos em fim de Vida”. António 
Sarmento, especialista em 
Medicina Intensiva e Infecciologia 
no Centro Hospitalar de São João, e 
Susana Magalhães, doutorada em 
Bioética e membro do Instituto de 
Bioética da Universidade Católica 
Portuguesa, foram os oradores 
convidados, tendo centrado as 
suas apresentações na importância 
da preservação da vida humana e 
nas questões éticas e morais que 
devem ser levantadas no debate 
sobre a eutanásia. 
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de eutanásia subiu mais 
de 5 mil, comparativa-
mente a 2003, um ano 
com um número inferior 
a 2 mil casos.
Para enquadrar o tema, 
a investigadora fez uma 
reflexão sobre a impor-
tância da Ética e a ne-
cessidade de valorizar 
os serviços de Cuidados 
Paliativos, introduzindo 
o conceito de “Medicina 
Narrativa”, “uma medi-
cina praticada com com-
petência narrativa para 
reconhecer o sofrimento, 
interpretar a história da 
doença e avaliar a vulne-
rabilidade do doente”.
A terminar a sua apre-
sentação, Susana Ma-
galhães sublinhou a im-
portância do médico no 
acompanhamento dos 
doentes em “fim de vida”, 
bem como a dos seus fa-
miliares mais próximos. 
“Ser médico parte da in-
terioridade, é de dentro 
que vem o saber, a intui-
ção, os valores de quem 
abraça esta profissão. 
Mas, se ser médico é um 
pilar da identidade, ser 
pessoa é a premissa para 
que este pilar se mante-
nha firme. Somos seres 
de relação e quando fa-
lhamos na nossa capa-
cidade de partilha, de 
comunhão, falhamos na 
nossa humanidade”, con-
cluiu a investigadora.
António Sarmento,  espe-
cialista em Medicina In-
tensiva e Infecciologia no 
Centro Hospitalar de São 
João e vice-presidente do 
Conselho Regional do 

Norte da OM, foi o segundo orador da 
sessão, dividindo a sua apresentação em 
seis “pontos fundamentais”: “o negócio 
como finalidade dos cuidados de saúde”, 
“expectativa exagerada no poder da me-
dicina”, “negação da morte”, “fascínio 
pela tecnologia”, “ambiguidade de ter-

mos e conceitos” e “primazia da autono-
mia pela beneficência”. 
O vice-presidente do CRNOM destacou 
“a importância de avaliarmos a ambigui-
dade dos termos à volta dos dilemas em 
fim de vida”. O palestrante distinguiu al-
guns conceitos que se têm vindo a con-
fundir, principalmente após o grande 
número de debates sobre a eutanásia a 
que se tem assistido. António Sarmento 
precisou conceitos como “sedação ter-
minal”, “eutanásia”, “distanásia” ou “sui-
cídio assistido”. Segundo o especialista, 
“a confusão de termos pode chegar ao 
próprio doente, levando-o a pedir ‘eu-
tanásia’”. “A decisão médica não pode 
ser transferida para o doente ou para os 
seus familiares”, acrescentou.
Sobre o futuro da medicina, António 
Sarmento alertou a plateia para a im-
portância de valorizar princípios como 
o da primazia da beneficência, o princí-
pio da autonomia do doente e a justiça 
social, salientando algumas importantes 
responsabilidades dos médicos. 
Carlos Mota Cardoso, especialista em 
psiquiatria e membro do CRNOM abriu 
o depois o debate ao público, após uma 
sistematização do que havia sido dito 
em ambas as palestras.
O presidente do CRNOM, António 
Araújo, encerrou a sessão sublinhando 
que temas como “eutanásia, distanásia, 
interesses financeiros ou relação mé-
dico-doente” estão efectivamente cada 
vez mais na ordem do dia. O dirigente 
salientou que são temas que “dizem res-
peito a todos os médicos, mas também a 
toda a sociedade”. Quanto à eutanásia, 
“este é um problema que além de não ter 
uma única solução, não tem uma única 
opinião”, pelo que importa continuar o 
debate, concluiu António Araújo. n

“No debate sobre 
a eutanásia é 
necessário saber-se 
qual o significado que 
cada interveniente 
atribui aos termos que 
usa.”
António Sarmento
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para o facto de a doença ser pouco co-
nhecida nas suas consequências: “Muito 
mais se poderá fazer, nomeadamente in-
vestindo em equipas reforçadas de mé-
dicos experientes nesta patologia em 
hospitais centrais”, sustentou. Fernando 
Pereira terminou com um apelo ao Mi-
nistério da Saúde, realçando a impor-
tância de consciencializar a população 
portuguesa para a realidade da doença 
de Parkinson.
“Sintomatologia e diagnóstico” foi o foco 
da apresentação do neurologista do Cen-
tro Hospitalar do Porto, e investigador 
sobre a doença de Parkinson no ICBAS, 
Alexandre Mendes. A doença de Pa-
rkinson “foi descrita há duzentos anos 
por James Parkinson e é definida como 

Doença de 
Parkinson

No dia 19 de Abril, o 
neurocirurgião Rui Vaz e o 
neurologista Alexandre Mendes 
foram os convidados da sessão 
promovida pela Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, 
em conjunto com a Associação 
Portuguesa de Doentes de 
Parkinson, para debater a 
doença de Parkinson. fernando 
Pereira, delegado no Porto desta 
associação, também participou 
no debate, tendo salientado a 
importância de “a classe médica 
trabalhar no sentido de minimizar 
os efeitos da doença”.

“A SEgUnDA DoEnçA 
nEUroDEgEnErATivA MAiS coMUM 
EM porTUgAl, DEpoiS Do AlzhEiMEr”

Palestra
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“A doença de Parkinson é um pro-
blema que vem aumentando com 

o gradual envelhecimento da popula-
ção”, começou por esclarecer o presi-
dente do CRNOM, António Araújo, in-
centivando os médicos, a sociedade civil 
e as associações de doentes a participar 
nos encontros científicos da SRNOM: 
“Ter os doentes e as associações de do-
entes connosco faz todo o sentido”, real-
çou o dirigente. António Araújo desta-
cou ainda o trabalho desenvolvido pela 
APDPk (Associação Portuguesa de Do-
entes de Parkinson) no apoio e defesa 
dos doentes de Parkinson, bem como o 
contributo dos dois clínicos convidados.
O representante da delegação do Porto 
da APDPk, Fernando Pereira, alertou 

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport



Parafraseando o presidente do CRNOM, 
Rui Vaz sublinhou que “os médicos têm 
que se habituar a trabalhar com as asso-
ciações de doentes”, elogiando a inicia-
tiva da SRNOM e da APDPk. 
Com uma apresentação centrada na ci-
rurgia, o neurocirurgião, e também pre-
sidente do Colégio de Neurocirurgia da 
Ordem dos Médicos, elucidou os presen-
tes para o facto de a primeira cirurgia 
da doença de Parkinson em Portugal 
ter acontecido apenas em Outubro de 
2002, e falou da evolução da experiência 
com esta cirurgia no Centro Hospitalar 
de São João: “Os doentes não têm que 
sofrer com a curva de aprendizagem, 
por isso devemos contar sempre com a 
ajuda de países com mais experiência”, 
asseverou o médico.
A neuroestimulação profunda é reco-
mendada apenas num pequeno número 
de casos, com uma gravidade elevada e 
com determinadas características, como 
a idade, o nível de parkinsonismo ou as 
condições motoras do paciente, devido 
à falta de informação sobre a mesma. 
“Não sabemos na realidade qual é o me-
canismo exacto de acção desta cirurgia, 
sabemos que controla os sintomas (...) 
não sabemos bem como funciona, mas 
sabemos o que é que pode melhorar na 
vida do doente”, sublinhou o neurocirur-

gião, após mostrar alguns vídeos relati-
vos às melhorias de doentes operados no 
Hospital de São João. Ainda assim, Rui 
Vaz lamentou que persistam “muitas la-
cunas no conhecimento em termos do 
que acontece na cirurgia”, referindo que 
os médicos têm que estar mais atentos, 
ter mais controlo e mais conhecimento 
sobre a doença de Parkinson.
Relativamente ao futuro, o neurocirur-
gião alertou a plateia para as preocupa-
ções éticas, particularmente no que toca 
ao consentimento informado do doente, 
pois considera que as expectativas dos 
doentes de Parkinson estão geralmente 
“demasiado elevadas”.
“É necessário uma grande equipa com 
neurocirurgiões, neurologistas, psiquia-
tras, enfermeiros, psicólogos, neurorra-
diologistas, entre outros profissionais. É 
preciso regular a estimulação para cada 
tipo de doente”, concluiu o médico. A 
terminar a palestra, Rui Vaz assegurou 
que não tem “qualquer dúvida que esta é 
uma cirurgia eficaz, que veio para ficar 
e que melhora a qualidade de vida dos 
doentes”.
A sessão encerrou com um momento de 
debate entre os oradores e a plateia que 
serviu para prestar alguns esclareci-
mentos aos presentes, entre eles muitos 
médicos, doentes e familiares. n
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uma síndrome motora, 
sujeita a confirmação pa-
tológica”, começou por 
explicar o orador, subli-
nhando que “a síndrome 
motora é o parkinso-
nismo de início precoce 
responsivo à levodopa, 
enquanto na patologia o 
que se encontra é a de-
posição de uma proteína 
agregada numa forma 
anormal e perda de neu-
rónios que produzem do-
pamina no mesencéfalo”. 
O investigador dividiu o 
diagnóstico da doença 
de Parkinson em duas 
fases – “diagnóstico clini-
camente provável e diag-
nóstico clinicamente es-
tabelecido” – isto porque 
o diagnóstico se divide 
entre “factores de alerta, 
na presença de parkin-
sonismo e na ausência de uma série de 
factores de exclusão, tornando-se um 
diagnóstico lento e complicado”, escla-
receu Alexandre Mendes.
O especialista explicou os principais 
factores de alerta da “segunda doença 
neurodegenerativa mais vulgar em 
Portugal”, e a necessidade de avaliar o 
tratamento para evitar que a patologia 
evolua, retirando a qualidade de vida do 
doente. Desde uma “progressão rápida 
das dificuldades da marcha recorrendo 
ao uso da cadeira de rodas nos primei-
ros cinco anos, a uma perturbação res-
piratória inspiratória”, foram várias as 
complicações da doença abordadas por 
Alexandre Mendes. A doença de Pa-
rkinson, mesmo após a intensa investi-
gação já desenvolvida, não tem um trata-
mento suficientemente eficaz para todo 
o tipo de doentes. O objectivo dos trata-
mentos é “manter a independência e a 
qualidade de vida do doente, tendo em 
conta a idade, a ocupação, o estado cog-
nitivo comportamental e psiquiátrico, 
bem como outras doenças”, resumiu o 
especialista.
Na sua palestra, Rui Vaz, director do 
Serviço de Neurocirurgia do Centro 
Hospitalar de São João (CHSJ), abordou 
o tema “Neuroestimulação profunda – 
passado, presente e futuro”.



de Administração do Banco Carregosa, 
mostraram-se optimistas em relação ao 
número de trabalhos que esperam ver 
apresentados nesta edição e à qualidade 
dos mesmos.
Maria Cândida Rocha salientou a im-
portância de ajudar a “desenvolver a in-
vestigação em Portugal”, sendo esse o 
principal objectivo do suporte financeiro 
do banco a este prémio: “Quisemos dar 
um contributo para que haja mais inves-
tigação clínica no país”, garantiu a pre-
sidente do Conselho de Administração.
O sucesso da edição anterior foi surpre-
endente, tendo o número de projectos 
apresentados rondado uma centena. 
As expectativas para 2017 são altas. Se-
gundo Maria Cândida Rocha, esperam-
-se mais trabalhos e a mesma elevada 

qualidade da investigação clínica 
candidatada ao prémio.
António Araújo não quis perder 
a oportunidade de agradecer ao 
Banco Carregosa, destacando o ca-
rácter único desta parceria em todo 
o país: “Este prémio insere-se no 
objectivo de tentarmos ter alterna-
tivas de financiamento para a in-
vestigação clínica em Portugal, algo 
que se tornou possível graças a esta 
parceria com o Banco Carregosa”, 
afirmou o presidente do CRNOM. 
Visando em termo gerais promover 
a investigação clínica, o prémio tem 
como objectivo específico incenti-
var os jovens médicos a participar 
activamente nestes processos. An-
tónio Araújo acredita que a popu-
lação mais jovem está “mais sensi-
bilizada para este tipo de questões” 
e que a área da investigação pode 
“constituir-se como uma saída pro-
fissional para um número razoável 
de médicos”.
Miguel Guimarães salientou o pa-
pel “essencial” da Ordem dos Mé-
dicos no incentivo à investigação e 
defendeu que este tipo de prémios 

deve ser “replicado a nível nacional”: 
“Um dos meus objectivos é promover 
através da Secção Regional do Centro e 
do Sul prémios destes tipo, que actual-
mente só existem na SRNOM”, reforçou.
O prémio Banco Carregosa/SRNOM irá 
distinguir os três melhores projectos de 
investigação clínica com um prémio no 
valor total de 25 mil euros. n
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2.ª EDição Já ESTá EM MArchA

Prémio Banco 
Carregosa/SrnOM

No dia 20 de Junho foi assinado o Regulamento da 2.ª 
edição do Prémio Banco Carregosa/SRNOM. O sucesso 
desta iniciativa, que nasceu no ano passado e se destina 
a apoiar e incentivar a investigação clínica de excelência 
em Portugal, motivou uma segunda edição, em 2017. A 
SRNOM e o Banco Carregosa convidam desde já todos os 
investigadores a apresentarem os seus projectos. 

No dia 20 de Junho, os repre-
sentantes do CRNOM e do 
Banco Carregosa procederam 

à assinatura do Regulamento do Pré-
mio Banco Carregosa/SRNOM, edição 
de 2017. António Araújo, presidente 
do CRNOM, Miguel Guimarães, basto-
nário da Ordem dos Médicos, e Maria 
Cândida Rocha, presidente do Conselho 
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Ordem dos Médicos
SECÇãO	REGIONAL	dO	NORTE

PRÉMIO BANCO CARREGOSA/SRNOM
investigação clínica

2.ª EDIÇÃO candidaturas 
até  06
 outubro

REgulamEntO e  
fORmuláRIO DE canDIDatuRa 
disponíveis em www.nortemedico.pt

A investigação clínica constitui uma das maiores oportunidades de desenvolvimento na área das ciências 
e tecnologias da saúde em Portugal. Conscientes da necessidade de estimular e premiar este potencial, a 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e o Banco Carregosa unem-se para atribuir o Prémio 
Banco Carregosa / SRNOM, uma distinção de âmbito nacional destinada a pessoas singulares ou coletivas 
com projetos relevantes na área da investigação clínica.

O Prémio Banco Carregosa / SRNOM tem um valor total de 25 mil euros, e será atribuído em data a anunciar 
posteriormente.



JornADAS forAM 
DEDicADAS àS lESõES 
DoS MEMbroS 
infEriorES

colocam grande dificuldades 
quanto ao apoio da indústria 
farmacêutica. No entanto, Rui 
Pinto garante que a missão 
cumprida há mais de 30 anos 
será mantida: “Formar e in-
formar médicos e enfermeiros 
relativamente aos cuidados de 
ortopedia”.
Rui Pinto e Moura Gonçalves 
lamentaram a falta de capital 
humano no Serviço de Ortope-
dia do CHSJ, nomeadamente 
enfermeiros e auxiliares, além 
de existirem apenas quatro 
ortopedistas com 36 horas de 
urgência. No entanto, ambos 
assumem que, apesar das difi-
culdades, o Hospital de São João 
é um dos melhores hospitais do 
país nesta área devido à dedica-
ção dos seus profissionais.
“O padrão de qualidade do Ser-
viço de Ortopedia é muito ele-
vado e, por isso, usufruam de 
tudo aquilo que esta organiza-
ção tem desenvolvido”, concluiu 

Moura Gonçalves.
O vice-presidente do CRNOM, Prof. 
António Sarmento, médico no CHSJ, 
elogiou a organização do evento, na 
pessoa de Rui Pinto, “um ortopedista 
prestigiado” e as grandes competências 
do Serviço de Ortopedia, “uma equipa 
sempre unida e com muito para ensinar 
aos jovens médicos, aos ortopedistas e a 
todos os que queiram saber um pouco 
mais sobre esta especialidade”. Quanto 
à nova legislação e à dificuldade de man-
ter este tipo de jornadas sem o apoio da 
Indústria Farmacêutica, António Sar-
mento garantiu que a Ordem dos Médi-
cos irá “tentar ajudar, insistindo numa 
revisão desta matéria”.
Fernando Fonseca, presidente da SPOT, 
e Paulo Oliveira, principal organizador 
do evento, salientaram a importância 
destas Jornadas para a Ortopedia e para 
as restantes especialidades, nomeada-
mente para os Cuidados de Saúde Pri-
mários,  mas também para os enfermei-
ros e os auxiliares de saúde. n

A sessão de abertura 
da 25ª. edição das 
Jornadas do Ser-

viço de Ortopedia do CHSJ 
contou com a presença de 
Rui Pinto, presidente das 
jornadas, António Sar-
mento, vice-presidente do 
CRNOM, Moura Gonçal-
ves, representante da ad-
ministração do CHSJ, Fer-
nando Fonseca, presidente 
da Sociedade Portuguesa 

de Ortopedia e Traumatologia, e Paulo 
Oliveira, responsável pela Comissão 
Organizadora.
O evento, que começou por ser bienal 
e actualmente é anual, remonta já aos 
anos 80 e o primeiro tema foi “O Joe-
lho”, tema parcialmente recuperado 
nesta 25.ª edição. Rui Pinto, presidente 
do evento, garantiu que “a investigação e 
a prática profissional de ortopedia estão 
ao mais alto nível no CHSJ, o que con-
fere uma grande qualidade a estas jor-
nadas”. Rui Pinto informou ainda que 
as Jornadas irão passar a chamar-se 
“Jornadas de Ortopedia da AOP” (As-
sociação Ortopédica do Porto), aludindo 
depois a que, com a nova legislação, se 

XXV 
Jornadas do 
Serviço de 
Ortopedia 
do CHSJ

O Centro de Cultura 
e Congressos da 
SRNOM acolheu, nos 
dias 7 e 8 de Abril 
as XXV Jornadas 
do Serviço de 
Ortopedia do Centro 
Hospitalar de S. 
João. Durante dois 
dias foram debatidos 
os temas “Revisão 
de Artroplastias do 
Joelho”, “Lesões 
Desportivas 
no Joelho” e “Lesões 
Desportivas no Tornozelo 
e no Pé”. O evento 
englobou ainda o “Curso 
Cadáver – Artroscopia do 
Tornozelo”, um espaço para 
Comunicações Livres e umas 
Jornadas de Enfermagem.
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XViii 
international 
Symposium 
of Angiology 
and Vascular 
Surgery 
sessão de abertura

proibição 
DE ApoioS à 
AcTiviDADE 
forMATivA no 
SnS é MEDiDA 
“nEfASTA” 
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Organizado pelo 
respectivo serviço 
do Centro Hospitalar 
de São João, o 
XVIII International 
Symposium of 
Angiology and Vascular 
Surgery contou com 
a representação da 
Ordem dos Médicos 
na sessão de abertura. 
Lurdes Gandra destacou 
a importância deste 
tipo de eventos para 
a formação médica 
contínua e considerou 
“nefasta” a medida do 
Governo de terminar 
com os apoios da 
indústria farmacêutica 
aos eventos realizados 
no serviço público de 
saúde. 

Lurdes Gandra, se-
cretária do Con-
selho Regional do 

Norte (CRN), represen-
tou a Ordem dos Médi-
cos (OM) na sessão de 
abertura do XVIII Inter-
national Symposium of 
Angiology and Vascular 
Surgery, realizado em 6 
e 7 de Abril, no Porto Pa-
lácio Hotel. Na sua inter-
venção, a dirigente real-
çou o papel que a OM tem 
desempenhado na defesa 
do “exercício de uma Me-
dicina humanizada, que 
respeite o direito à saúde 
de todos os cidadãos”, por 

um lado, e que promova “a qualificação 
profissional médica”, por outro. 
Num evento eminentemente formativo, 
Lurdes Gandra não deixou de mencio-
nar o diferendo que a OM tem com o 
Ministério da Saúde relativamente à 
proibição imposta aos estabelecimen-
tos do SNS de não receberem qualquer 
tipo de apoios da Indústria Farmacêu-
tica, designadamente o financiamento 
de actividades de natureza científica e 
formativa.

“Uma lei desta natureza representa o 
fim de uma centena de projectos de in-
vestigação clínica, restrições à formação 
contínua e ao desenvolvimento dos ser-
viços e unidades de saúde, bem como 
uma discriminação inaceitável entre o 
sector público e o sector privado”, acres-
centou a dirigente do CRNOM. 
Lurdes Gandra recordou que “não 
existe área mais regulada do que o sec-
tor da Saúde” em Portugal, particular-
mente no que diz respeito às relações 
entre a indústria, as instituições e os 
profissionais de saúde. Nesse sentido, 
a dirigente sustentou que o decreto-lei 
não faz sentido, é “nefasto” e “irá con-
dicionar a realização de eventos como 
o presente simpósio”. “Estes eventos 
científicos têm um importante papel na 
formação pós-graduada”, sublinhou, de-
fendendo o acesso “a uma formação só-
lida e continuada de qualidade, como a 
que tem sido realizada em Portugal”. “A 
Ordem reafirma palavras de incentivo 
pelo trabalho desenvolvido e irá pugnar 
para que estes encontros de âmbito in-
ternacional se mantenham e continuem 
a ter um papel importante no desenvol-
vimento profissional dos médicos”, con-
cluiu.

EVENTO INOVADOR
Considerado um dos congressos inter-
nacionais mais inovadores nas áreas da 
Angiologia e Cirurgia Vascular, o “Porto 
Vascular Symposium”, como também é 
conhecido, apostou na transmissão em 
directo de casos cirúrgicos pelo terceiro 
ano consecutivo. Uma abordagem “pio-
neira”, como referiu o chefe de serviço 
de Angiologia e Cirurgia Vascular do 
Centro Hospitalar de São João e promo-
tor do evento, José Fernando Teixeira, 
que se mostrou grato pelo apoio que a 
sua unidade presta a este simpósio. 
O presidente da Sociedade de Angio-
logia e Cirurgia Vascular, Daniel Me-
nezes, também elogiou a organização 
do congresso, sublinhando que “repre-
senta muito trabalho, muita qualidade e 
preocupação de quem organiza”. Final-
mente, Gaspar Mestres, cirurgião vas-
cular espanhol, falou de” um congresso 
muito interessante na escolha dos te-
mas” e destacou o arrojo de transmitir 
casos ao vivo. n
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Nos dias 21 e 22 de Abril, 
a Biblioteca Municipal 
de Santa Maria da feira 
foi palco do 5.º Encontro 
das USf de Entre Douro 
e Vouga. Na sessão de 
abertura, Rui Capucho, 
vogal do CRNOM, 
sublinhou a necessidade 
de melhorar o acto médico 
nos Cuidados de Saúde 
Primários: “Estamos em 
boa fase das negociações 
para diminuir as listas 
de doentes por médico 
de família”, garantiu Rui 
Capucho, que abordou 
ainda a questão da 
redefinição dos tempos 
médios de consulta, um 
problema que está a ser 
trabalhado em conjunto 
com os Colégios de 
Especialidade da OM.

Ser USF?
EnconTro DAS USf’S 
DE EnTrE DoUro E 
voUgA

diu a sua palestra em duas partes – “De 
onde vimos?” e “Para onde vamos?” – 
explicando que é necessário conhecer 
de onde vêm os cuidados de saúde pri-
mários para entender o processo da re-
forma. Henrique Botelho defendeu que 
“os CSP não são portas de entrada, são 
sim uma base estruturante do SNS”.
A primeira reforma dos CSP aconteceu 
entre 1998 e 2005 e em 2015 foi “relan-
çada” de forma a melhorar os indica-
dores de saúde. Com os novos modelos 

das USF os portugueses poderão 
aceder a informação “em tempo 
real” e ver as desigualdades re-
gionais diminuídas. Outro dos 
grandes objectivos desta reforma, 
segundo Henrique Botelho, é me-
lhorar o funcionamento dos CSP 
de forma “sustentada e proac-
tiva”, bem como reconhecer as 
USF como “serviços imprescin-
díveis para a promoção da saúde”.
Rui Capucho, vogal do CRNOM, 
destacou o papel da OM na defesa 
da qualidade do acto médico e la-
mentou que a Região Norte seja 
“uma região exportadora de mé-
dicos de CSP”. A OM pretende 
aumentar os tempos de consulta, 
diminuir as listas de doentes por 
médico de família em algumas 
regiões e melhorar a qualidade 
dos CSP. Há ainda três grupos de 
trabalho destacados “para agili-
zar os programas informáticos 
de forma a centrar mais a atenção 
nos doentes”, informou.
As situações mais dramáticas 
não se vivem no Norte do país, 
uma vez que “a população do 
Norte tem quase toda cobertura 

por parte de USF”, explicou o presi-
dente da ARS Norte, Pimenta Marinho. 
O dirigente garantiu que irá haver um 
processo de recolocação nacional para 
diminuir as desigualdades e elogiou 
a iniciativa de relançar a reforma dos 
CSP: “Ao fim de dez anos é muito impor-
tante e necessário repensar e melhorar 
o que já foi feito”, reiterou.
A região de Entre Douro e Vouga vive 
um momento particularmente feliz, algo 
destacado durante o encontro. A gestão 
interna do CHEDV tem sido particular-
mente eficaz e a região é tida como uma 
referência para o resto do país. n

“Ser USF?” foi a per-
gunta que intitulou 
o 5.º Encontro das 

Unidades de Saúde Fa-
miliar de Entre Douro 
e Vouga. Com um pro-
grama dedicado aos 
vários profissionais de 
saúde, desde médicos, a 
enfermeiros e auxiliares, 
o encontro serviu para 
abordar temas como as 
“Especif icidades das 
USF”, “A USF e a comu-
nidade”, “USF enquanto entidade for-
mativa e paradigma de Qualidade em 
Saúde” e “Desafios nas USF”.
Na sessão de abertura foram vários os 
representantes de instituições de saúde 
que defenderam a importância dos 
Cuidados de Saúde Primários para a 
promoção da qualidade de vida das po-
pulações, bem como a necessidade de 
melhorar algumas das práticas actuais. 
Henrique Botelho, representante do 
Ministério da Saúde, abordou o tema 
“Relançamento da reforma dos CSP”. 
O Coordenador Nacional para a Re-
forma Cuidados Saúde Primários divi-
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XXiX Jornadas 
de terapêutica 
do iCBAS
De 28 a 30 de Abril 
realizou-se mais uma 
edição das “Jornadas de 
Terapêutica” do ICBAS. O 
evento, que já conta com 
29 edições, é organizado, 
em particular, pelos alunos 
da unidade curricular de 
Terapêutica Geral do 4º 
ano do mestrado integrado 
em Medicina. Durante 
três dias os estudantes 
assistem a palestras e 
participam em cursos e 
wokshops. Paralelamente 
podem ver os seus 
trabalhos publicados 
na revista científica das 
Jornadas e concorrerem 
ao “Prémio Silva Araújo”, 
para os melhores trabalhos 
científicos.

dora em conjunto com o corpo docente: 
“Não era possível conseguir o profissio-
nalismo que se verifica nestas jornadas 
sem o empenho extraordinário destes 
32 estudantes”, garantiu o professor.
Idalina Beirão, da coordenação cien-
tífica e pedagógica das unidades cur-
riculares do ciclo clínico do Mestrado 
Integrado em Medicina (MIMed) do 
ICBAS-UP, salientou os momentos de 
“convívio, conhecimento e saudável so-
cialização entre alunos e docentes” pro-
porcionados pelas Jornadas.
Com o Prémio Silva Araújo e os traba-
lhos de investigação apresentados, “as 
jornadas já contribuíram para a melho-
ria, eficácia e rapidez do tratamento dos 
doentes com AVC no CHP”, garantiu 
Artur Águas, médico do CHP, o que 
mostra a qualidade do trabalho desen-
volvido ano após ano.
Corália Vicente, presidente do Conse-
lho Pedagógico do ICBAS, e Humberto 
Machado, em representação do director 
clínico do Hospital Geral de Santo An-
tónio, garantiram que esta é uma inicia-
tiva ímpar, que acrescenta valor à acade-
mia e ao hospital.
Preocupado com o futuro dos jovens 

médicos, António Araújo, presi-
dente do CRNOM e ele próprio 
docente do ICBAS, aproveitou a 
ocasião para alertar para a im-
portância da qualidade do acto 
médico – “directamente ligada à 
boa formação dos médicos – bem 
como para lamentar a existência 
de “pseudo cursos de medicina” 
em instituições privadas. “A Or-
dem dos Médicos está preocu-
pada com a qualidade da vossa 
formação pré- e pós-graduada”, 
garantiu o dirigente.
Sebastião Feyo de Azevedo en-

cerrou a sessão de abertura das XXIX 
Jornadas da Terapêutica com grandes 
elogios: “Esta é uma iniciativa pioneira, 
de imensa importância para a formação 
dos estudantes, sobretudo porque é um 
exercício de trabalho dos próprios estu-
dantes”, destacou o reitor da Universi-
dade do Porto.
A cerimónia contou com um momento 
musical oferecido pelo “Coral de Bio-
médicas” e com o já icónico vídeo de 
apresentação preparado pelos alunos da 
Comissão Organizadora. n

Na cerimónia de abertura das 
XXIX Jornadas de Terapêu-
tica do ICBAS, Jorge dos San-

tos Neves, regente da unidade curricular 
de Terapêutica Geral, começou por ex-
plicar o processo de organização destas 
jornadas, com sucesso garantido apenas 
“pela total e completa envolvência com 
os alunos”. “O trabalho começa pela es-
colha dos temas, e este ano conseguimos 
apresentar 15 temas”, esclareceu. Foram 
mais de 30 os alunos que se ofereceram 
para fazer parte da Comissão Organiza-
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XXX 
Jornadas 
Portuguesas 
de Cirurgia
AnTónio ArAúJo 
SUblinhoU A 
iMporTânciA DA 
forMAção MéDicA 
póS-grADUADA E 
A nEcESSiDADE Do 
govErno procEDEr 
à AlTErAção Do 
DEcrETo-lEi  
n.º 5/2017

As XXX Jornadas de Cirurgia 
abriram com uma sessão dedi-
cada a explicar a importância 

do tema escolhido para esta edição. “Os 
cancros dos tecidos moles são doenças 
raras e perigosas e há um intercâmbio 
de experiências cada vez mais difícil 
no nosso país”, começou por explicar o 
presidente do evento, José Davide. Sen-
timos que era altura de aprofundar co-
nhecimentos em cirurgias pouco desen-
volvidas em Portugal, como é o caso das 
cirurgias de sarcomas dos tecidos mo-
les, doenças pouco conhecidas no nosso 
país e com poucos centros “verdadeira-

mente preparados para as tra-
tar”, acrescentou José Davide. 
Para o efeito, a organização 
tratou de trazer até Portugal al-
guns dos maiores especialistas 
do mundo na matéria, como é 
o caso de Andrew Hayes e Van 
Houdt, da Unidade de Sarco-
mas do Royal Marsden Hospi-
tal, em Londres, uma unidade 
com vasta experiência na in-
vestigação e tratamento destas 
doenças.
António Araújo, presidente do 
CRNOM, elogiou a iniciativa 
destacando “a organização de 
excelência”. “Vivemos tem-
pos muito difíceis no que toca 
à formação e a OM está muito 
preocupada”, acrescentou. “A 
formação pós-graduada está 
limitada pela nova legislação, 
porém acreditamos que as coi-
sas podem mudar”, afirmou o 
dirigente, reiterando que a pre-
ocupação com a formação con-
tínua dos médicos é essencial-
mente uma preocupação com 
a qualidade do tratamento dos 
doentes.
Eurico Castro Alves, médico 
do Centro Hospitalar do Porto, 

aproveitou a sessão de abertura das Jor-
nadas para deixar uma nota: “Cada vez 
é mais difícil fazer este tipo de inicia-
tivas, mas temos pessoas muito empe-
nhadas, que conseguiram realizar estas 
jornadas desde há 34 anos”, elogiou. O 
médico lembrou que o tema escolhido 
havia suscitado algumas dúvidas, por 
não ser “o mais abrangente”, no entanto, 
confessou, era oportuno, porque o CHP 
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Nos dias 4 e 5 de Maio, 
o Salão Nobre do 
ICBAS recebeu a 30.ª 
edição das Jornadas 
Portuguesas de Cirurgia, 
organizadas pelo 
Hospital Geral de Santo 
António. “Sarcomas 
dos Tecidos Moles” 
foi o tema escolhido 
para esta edição que 
contou com a presença 
de vários especialistas 
portugueses, bem como 
de dois especialistas 
de um dos melhores 
hospitais do mundo 
nesta área: Andrew 
Hayes e Van Houdt, da 
Unidade de Sarcomas do 
Royal Marsden Hospital, 
em Londres. António 
Araújo, presidente 
da SRNOM, esteve 
presente na sessão de 
abertura do evento e 
presidiu a uma mesa 
redonda intitulada 
“Tratamento da Doença 
Avançada”.
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ambiciona ter um centro de sar-
comas: “Acabou o tempo de todos 
fazermos de tudo, e as doenças ra-
ras têm que ser tratadas por servi-
ços especializados”, concluiu.

Entrevista a António 
Araújo, presidente do 

CRNOM, sobre a importância 
das Jornadas e da participação 
da OM:
 
[nortemédico] – Qual a importân-
cia da formação contínua para a 
Ordem dos Médicos, particular-
mente para o CRNOM?
[António Araújo] – A ciência, em 
geral, e a Medicina, em particu-
lar, estão em constante evolução. 
Os avanços da Medicina, tanto 
em termos técnicos como farma-
cológicos, têm sido fantásticos e 
continuados, em períodos cada 
vez mais curtos. Podemos tomar 
como exemplos a cirurgia mini-
mamente invasiva, a radiocirur-
gia, a terapia dirigida a alvos mo-
leculares ou a imunoterapia em 
doenças tão distintas como as on-
cológicas, as reumatológicas ou as 
degenerativas do sistema nervoso 
central. Assim, é de primordial 
importância que os médicos se 
mantenham a par destes progres-
sos de forma a poder fornecer aos 
seus doentes os melhores cuida-
dos de saúde. 
A Medicina em Portugal, actual-
mente, ombreia com o que de me-
lhor se faz a nível mundial e os 
nossos médicos são reconhecidos entre 
os melhores das suas áreas. E tudo isto 
só se alcança com uma sólida formação 
contínua.

As Jornadas Portuguesas de Cirurgia 
já vão na 30.ª edição. Os organizadores 
do encontro garantiram que a escolha 
do tema “Sarcomas dos Tecidos Moles” 
reflete a necessidade de adquirir mais 
conhecimento relativamente a doen-
ças oncológicas consideradas “graves 
e raras”. Enquanto médico oncologista 
e presidente do CRNOM sente que há 
pouca investigação nesta área?
Os sarcomas são, realmente, um con-
junto de entidades relativamente raras 

e, ainda mais im-
portante, muito 
heterogéneas em 
termos tecidula-
res e a nível mo-
lecular, e relativa-
mente resistentes 

aos tratamentos não-cirúrgicos. Assim, 
torna-se num grupo de doenças difícil 
de se estudar e sobre o qual, a maior 
parte dos médicos, tem pouca experiên-
cia no seu manejo. Estes factos tornam, 
o intercâmbio de experiências com os 
colegas que têm maior prática, muito 
importante para a formação de todos. 
Por isso, considerei que o tema destas 
jornadas foi muito bem escolhido.

Os centros especializados foram indica-
dos, durante as sessões, como centros 
de referência. Concorda que doentes 
com este tipo de patologia devem ser 
encaminhados para os grandes centros 
especializados?

Face à heterogeneidade da doença e à 
sua incidência reduzida, e de forma a 
podermos dar os melhores cuidados, 
faz todo o sentido centralizar a orienta-
ção dos tratamentos desses doentes em 
centros especializados que congreguem 
um número importante de doentes e 
que tenham uma grande experiência 
na sua orientação.

Enquanto presidente da SRNOM, afir-
mou que acredita numa mudança da 
legislação relativa à proibição do apoio 
da Indústria Farmacêutica para a for-
mação. Quais são as condições que es-
tão a ser criadas para essa mudança?
Esperamos que, a muito breve prazo, 
seja implementada uma solução que 
salvaguarde a transparência das rela-
ções entre os médicos e os serviços do 
SNS e a Indústria Farmacêutica, mas 
que permita também manter uma for-
mação médica contínua de grande qua-
lidade. A Ordem dos Médicos está a 
trabalhar nesse sentido e a tentar que o 
Ministério da Saúde seja sensível e ade-
que a legislação de forma a que a inves-
tigação e a formação em Saúde não seja 
prejudicada. Assim, temos defendido 
que cada evento que venha a ser reali-
zado em instalações do SNS terá que ter 

a autorização expressa do conselho de 
administração do local em causa, após 
a obtenção do patrocínio científico da 
Ordem dos profissionais que o organi-
zar. Além disso, deverá ser registado na 
plataforma da transparência, por parte 
do serviço organizador, com o nome do 
evento, o local, a entidade promotora do 
evento, a data do início e de fim, e fazer 
o upload do programa do evento, da au-
torização do conselho de administração 
do local em causa e do patrocínio da or-
dem profissional referida. Finalmente, 
a Indústria Farmacêutica ou de dispo-
sitivos ou material médico deve, poste-
riormente, ser obrigada ao registo dos 
patrocínios concedidos a cada evento, tal 
como se obriga no caso de apoio aos pro-
fissionais de saúde, devendo este registo 
ser efectuado após o primeiro e na sua 
dependência. Assim, conseguia-se, com 
alguma facilidade, fazer o cruzamento 
de informação, num processo simplifi-
cado, com responsabilidades repartidas, 
que se interligavam e eram facilmente 
auditáveis. n
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“A 
window 
into 
medical 
careers”

Durante os dias 20 e 21 de 
Maio realizou-se no Centro 
de Investigação Médica da 
faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (CIM-
fMUP) a terceira edição do MED 
win: um evento organizado por 
estudantes da fMUP, dedicado 
aos futuros médicos, e que 
conta com o apoio da fMUP, da 
Ordem do Médicos e da DGS. 
O presidente do CRNOM esteve 
presente no encontro para 
abordar o tema “Carreira em 
Medicina – Binómio Público/
Privado”, onde destacou as 
carreiras médicas no SNS, a 
legislação actual e a questão da 
emigração.

Med.Win 3.0

Texto Maria Martins › Fotografia Digireport



O “MED.Win 3.0” foi organizado 
exclusivamente por estudantes 
e contou com um programa su-

bordinado ao tema geral “a window into 
medical careers”. A escolha do tema de-
veu-se, principalmente, à instabilidade 
sentida quanto ao número de vagas no 
acesso à formação especializada, ga-
rantiu António de Pinho, estudante da 
FMUP e elemento da Comissão Orga-
nizadora. “Pensamos que este é o tema 
mais abrangente, mais importante, e 
que está na cabeça de todos os jovens co-
legas neste momento”, esclareceu Antó-
nio de Pinho. 
Após a entrada na especialidade, os jo-
vens médicos começam a construir a 
sua carreira – outra das preocupações 
da comissão organizadora – e muitas 
vezes esquecem-se das oportunidade 
que têm também, por exemplo, “na in-
dústria farmacêutica, na cosmética, em 
investigação em Portugal ou no estran-
geiro, em missões solidárias ou no en-
sino”, explicou ainda o estudante de me-
dicina, garantindo que o “MED.Win 3.0” 
procurou abordar todas estas matérias.
O congresso incluiu palestras, mesas re-
dondas e workshops dedicados aos pro-
blemas dos jovens médicos, às carreiras 
médicas e, ainda, à nova prova nacional 
de seriação e acesso à especialidade, a 
iniciar no ano de 2019.
Numa palestra que se debruçou sobre 
as oportunidades de carreira para os 
jovens médicos em Portugal e no es-
trangeiro, António Araújo, presidente 
da SRNOM, resumiu a história das car-
reiras médicas, explicou as mudanças 
com a evolução do SNS, falou do sector 
privado e da possibilidade de os futuros 
médicos poderem exercer a sua profis-
são fora de Portugal.
António Araújo não quis deixar de real-
çar a importância da formação médica 
e do SNS: “Muita da nossa formação 
médica ao longo dos anos depende das 
carreiras médicas e do SNS, como órgão 
que facilita a nossa formação contínua”, 
recordou o dirigente.
As oportunidades de carreira – que fo-
ram em tempos muitas – têm vindo a 
diminuir ao longo dos anos, devido ao 
grande numerus clausus das escolas de 
medicina, “um factor que diminuiu a 
capacidade de absorção do SNS e ori-
ginou mão-de-obra barata”, esclareceu 

António Araújo. Ainda sobre o tema 
“Carreiras Médicas”, o presidente da 
SRNOM salientou que “é fundamental” 
a sua existência “para que os profissio-
nais de saúde possam progredir na sua 
vida profissional, valorizando sempre a 
formação contínua”. Por outro lado, aler-
tou, há necessidade de isto se “espelhar” 
nos salários dos profissionais de saúde.
Relativamente às oportunidades de 
emprego, o dirigente da SRNOM falou 
ainda na questão da emigração: “Os 
jovens médicos encontram melhores 
condições de trabalho e de progressão 
profissional fora do país, e isso preo-
cupa-nos muito”, referiu. “Pode-se falar 
também da passagem para a indústria 
farmacêutica, ou para a área da inves-
tigação, que são áreas mais valorizadas 
noutros países”, salientou ainda Antó-
nio Araújo. O presidente da SRNOM 
terminou com um apelo aos futuros mé-
dicos: “Sejam exigentes na vossa activi-
dade diária, com quem vos emprega, de 
forma a que sejam cumpridas as obriga-
ções técnicas e éticas da profissão mé-
dica, de modo a que possam dar o vosso 
melhor aos vossos doentes”, concluiu.
Miguel Guimarães, bastonário da OM, 
também esteve presente neste evento 
dedicado aos futuros médicos e deixou 
nota da sua preocupação com a situação 
actual do país. “A Ordem dos Médicos 
tem um papel essencial nas várias eta-
pas que estes jovens estudantes, amanhã 
jovens médicos, irão ter de percorrer no 
contexto actual daquilo que é o exercício 
da própria medicina em Portugal. E sen-
timos essa responsabilidade”, explicou 
Miguel Guimarães à Nortemédico. n

SáBADO. 20 MAIO
•	 Sessão de Abertura
•	 O Jovem médico no séc. XXI: Que desafios?
•	 Carreira em medicina: Binómio público-

privado e que mais oportunidades?
•	 Medicina na cidade do Porto: Simbiose 

perfeita?
•	 Sessões paralelas I a IV
•	 Crossing Borders: Um percurso médico 

internacional?

DOMINGO. 21 MAIO
•	 Turno A – Workshop
 Turno B – Mesas redondas
 Ano Comum
•	 Turno A – Mesas redondas
 Turno B – Workshop
 Ano Comum
•	 Sessões paralelas V a VIII
•	 Nova prova de nacional de seriação e acesso 

à especialidade: Que rumo?
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pela vossa associação e devem 
aproveitá-las devidamente”. 
Mónica Correia, em conjunto 
com a sua equipa dos Serviços 
Académicos da FMUP, esclare-
ceu as dezenas de alunos pre-
sentes em relação à obtenção 
do diploma de conclusão do MI-
Med, explicando todo o processo 
on-line, a carta magistral e o cer-
tificado de grau de mestre, bem 
como os prazos, as condições e os 
custos de obtenção dos mesmos.
Rui Neves, do mesmo departa-
mento, abordou o processo legal 
para reconhecimento e equiva-
lência de habilitações estrangei-
ras: o registo do diploma (dentro 
da União Europeia) e o reconhe-
cimento e equivalência (fora da 
União Europeia).
O ingresso no Internato Médico 
e o regulamento da PNS foram 
apresentados por Laurinda Dias, 
da ACSS. A dirigente forneceu 
ainda, a todos os presentes, um 
endereço de e-mail criado “ex-
clusivamente para esclarecer as 
dúvidas dos futuros médicos”*.
Lurdes Gandra, secretária do 
CRNOM, começou por traçar as 
linhas gerais da história da Or-
dem dos Médicos e garantir todo 
o apoio aos jovens estudantes, 
tal como a todos os médicos. De-
pois informou que a inscrição na 
Ordem dos Médicos processa-se 
de forma presencial e não tem 
data estipulada, sendo apenas 
necessário o requerente já ter 

concluído o MIMed e já estar na posse 
do respectivo Diploma de Conclusão. A 
dirigente da OM falou ainda das quotas 
anuais e do Conselho Nacional do Mé-
dico Interno (CNMI), órgão que trabalha 
em estreita colaboração com a OM para 
apoiar os jovens médicos.
A sessão terminou com um debate en-
tre os convidados e a plateia, com vista 
a esclarecer todas as dúvidas remanes-
centes. Amélia Ferreira voltou a elogiar 
a Associação de Estudantes pela inicia-
tiva e realçou a importância de a repetir 
nos próximos anos. n

*Endereço de e-mail da ACSS para esclarecimento de 
dúvidas: im@acss.min-saúde.pt

No dia 24 de Maio, no 
auditório do Centro de 
Investigação Médica da fMUP 
(CIM-fMUP), a Associação de 
Estudantes da faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto (AEfMUP) organizou 
a primeira sessão de 
esclarecimento dedicada aos 
estudantes que terminam a 
sua formação pré-graduada.
Para além de Amélia ferreira, 
directora da fMUP, e Mónica 
Correia, dos Serviços 
Académicos, a sessão 
contou com a presença de 
Laurinda Dias, da ACSS, e 
Lurdes Gandra, secretária 
do CRNOM, que esclareceu 
os futuros médicos sobre o 
processo de inscrição na OM. 

Pela primeira vez, a AEFMUP de-
cidiu organizar uma sessão com 
o objectivo de esclarecer os estu-

dantes sobre processos como a inscrição 
na Prova Nacional de Seriação (PNS), a 
inscrição na Ordem dos Médicos, a ins-
crição na ACSS e a obtenção do diploma 
de conclusão do MIMed (Mestrado Inte-
grado em Medicina), “uma ideia pen-
sada já há muitos anos pela FMUP”, 
garantiu Amélia Ferreira, directora da 
FMUP. “A Associação de Estudantes e 
os vários órgãos da Faculdade têm von-
tade de prestar a melhor informação 
possível aos seus alunos”, reiterou a di-
rectora, que lançou um repto aos presen-
tes: “Estas oportunidades são criadas 

Processo  
de inscrição 
na PnS e na 
OM

sessão de 
esclareciMento 
ProMovida Pela aeFMuP
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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.



Dia 
Mundial
Sem 
tabaco
[31 MAio] 2017

no DiA 31 DE MAio 
coMEMoroU-SE o DiA 
MUnDiAl SEM TAbAco. 
“taBaco – uma ameaça ao 
desenvolvimento” foi o lEMA. 

A Organização Mundial de Saúde 
convidou todos os países a dar 
prioridade ao controlo do tabaco 
como parte da sua resposta à 
“Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável 2030”.
No Centro Hospitalar do Porto 
as celebrações contaram com 
a presença de António Araújo, 
presidente do CRNOM, e 
ficaram marcadas por algumas 
actividades dedicadas a toda a 
população.

No auditório Prof. Alexandre 
Moreira, no Centro Hospita-
lar do Porto (Hospital de Santo 

António), o Dia Mundial Sem Tabaco 
começou com uma cerimónia inaugu-
ral presidida por António Araújo, pre-
sidente do CRNOM, especialista em 
Oncologia Médica, que alertou para as 
implicações do tabaco na diminuição 
da qualidade de vida das populações. 
O presidente do CRNOM explicou que 
“a questão do tabaco tem a ver com um 
dever dos médicos e tem a ver com um 
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dever cívico, isto porque o tabaco está 
implicado em seis das principais causas 
de morte a nível mundial.”
A OMS calculou que este ano, neste dia 
(31 de Maio), iriam morrer cerca de 20 
mil pessoas em todo o mundo por causa 
do tabaco. Em Portugal estima-se que 
ocorram, por ano, cerca de 4 mil casos 
de cancro do pulmão, e que acabem por 
morrer cerca de 3700 pessoas: “Nós sa-
bemos que cerca de 85% dos cancros do 
pulmão são derivados directos do con-
sumo de tabaco, e portanto, por toda a 
implicação deste consumo na diminui-
ção da qualidade de vida das populações 
e no encurtamento da vida das pessoas, 
a Ordem dos Médicos não pode deixar 

de estar presente nestas iniciati-
vas”, sublinhou António Araújo.
O dirigente alertou ainda para a 
necessidade de consciencializar 
as pessoas para o facto de que, 
segundo a OMS, o consumo de 
tabaco é a primeira causa evi-
tável de morbilidade e mortali-
dade. Neste contexto, considera 
António Araújo, os médicos têm 
o dever de “informar, esclarecer 
e facilitar a cessão tabágica, de 
forma a promover a diminuição 
do consumo”.
A Ordem dos Médicos tem aler-
tado a tutela para a necessidade 
de “todo um conjunto de acções 
que levam a uma diminuição 
sensível e sustentada do con-
sumo do tabaco, e isso passa por 
acções curriculares desde a es-
cola primária, pela sensibiliza-
ção para os malefícios do tabaco, 

pela proibição de tabaco a menores, pelo 
aumento das taxas dos impostos sobre o 
tabaco, entre outras medidas”, garantiu 
o oncologista. 
Sobre as novas medidas destinadas a 
promover a diminuição do consumo 
do tabaco, o especialista sublinhou a 
comparticipação de medicamentos que 
comprovadamente ajudam a deixar 
de fumar: “Este ano começou a haver 
comparticipação e houve uma procura 
muito grande desses medicamentos”, 
revelou.
António Araújo manifestou ainda a sua 
grande preocupação com “as novas for-
mas de consumir tabaco – os cigarros 
electrónicos e por aquecimento – porque 

não conhecemos ainda na integra quais 
os reais malefícios que esses novos ci-
garros trarão às populações”.
Ao longo da manhã o presidente do 
CRNOM participou ainda em algumas 
das actividades deste Dia Mundial Sem 
Tabaco, nomeadamente as sessões de 
rastreio (função respiratória e tumores 
da cavidade oral, pescoço e cabeça).
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VEJA AINDA:

rTP [2017.05.31]
Reportagem, em directo, 
com declarações de António 
Araújo, no programa “A 
Praça” a partir dos jardins 
do CHP sobre as actividades 
aí desenvolvidas no Dia 
Mundial Sem Tabaco. 

http://bit.ly/2rnoS7x

De acordo com dados da OMS, o tabaco mata cerca 
de 6 milhões de pessoas todos os anos e matará 
mais de 8 milhões por ano, até 2030, se não forem 
intensificados os esforços.

O tabaco é uma ameaça para qualquer pessoa, 
independentemente do sexo, idade, raça, cul-
tura ou escolaridade. Traz sofrimento, doença e 
morte, empobrecendo as famílias e as economias 
nacionais.

O consumo de tabaco tem um peso brutal nas eco-
nomias nacionais, devido ao aumento dos custos 
dos cuidados de saúde e da diminuição da produ-
tividade. Agrava as desigualdades em saúde e au-
menta a pobreza, uma vez que as pessoas mais 
pobres gastam menos em bens essenciais, como 
alimentos, educação e cuidados de saúde.

O cultivo de tabaco requer grandes quantidades de 
pesticidas e fertilizantes, que podem ser tóxicos 
e poluir o abastecimento de água. A cada ano, são 
usados 4,3 milhões de hectares de terra, resul-
tando numa desflorestação global entre 2% e 4%. 
O fabrico de tabaco produz mais de 2 milhões de 
toneladas de resíduos sólidos.

A OMS definiu como objetivos do Dia Mundial sem 
Tabaco 2017:

•	 Destacar a relação entre o consumo de produtos 
do tabaco, o controlo do tabaco e o desenvolvi-
mento sustentável.

•	 Incentivar os países a incluir o controlo do tabaco 
nas suas respostas nacionais à Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável 2030.

•	 Apoiar os Estados-Membros e a sociedade civil 
no combate à interferência da indústria do ta-
baco nos processos políticos, conduzindo a uma 
maior ação nacional de controlo do tabaco.

•	 Incentivar uma participação mais ampla do pú-
blico e dos parceiros nos esforços nacionais, re-
gionais e globais para desenvolver e implemen-
tar estratégias e planos de desenvolvimento e 
alcançar metas que priorizem a ação de controlo 
do tabaco.

•	 Demonstrar como os indivíduos podem contri-
buir para a criação de um mundo sustentável 
e livre de tabaco, comprometendo-se a nunca 
usar produtos do tabaco ou abandonando o seu 
consumo.

Fonte: https://www.sns.gov.pt/noticias/2017/05/31/
dia-mundial-sem-tabaco-2017/



eutanásia
crnoM 
prESEnTE EM 
DEbATE EM 
brAgA

multiPlicam-se na sociedade Portuguesa as 
iniciativas que Promovem a discussão soBre 
a desPenaliZação da morte assistida. a Junta 
de freguesia de s. victor, em Braga, convidou 
antónio sarmento Para, Juntamente com 
outros esPecialistas, deBater o tema.
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M anuel Curado, professor da 
Universidade do Minho, de-
dica-se à Filosofia da Mente 

e à Ética Biomédica, tendo dedicado 
parte dos últimos anos à problemática 
da consciência humana. Foi neste con-
texto que o professor abordou o tema da 
Eutanásia, um “assunto difícil sobre o 
qual ainda não sabemos pensar”.
“Com o desenvolvimento da medicina e 
dos cuidados de saúde, temos cada vez 
mais dificuldade em perceber o grande 
mistério que é a morte”, começou por 
explicar Manuel Curado, que acredita 
que este debate nunca se tornará fácil. 
Embora acredite que o assunto é tão 
simples como “a vida e a morte serem 
o rosto uma da outra”, o professor consi-
dera que boa parte da angústia das pes-
soas reside “na certeza do inevitável: as 
pessoas não voltam”. 

Para o filósofo este “é um grande as-
sunto, que pode ser simplificado se 
olharmos para ele na perspectiva de 
prestar auxílio a alguém que não conse-
gue morrer pelos próprios meios”.
Sem se posicionar a favor ou contra a 
despenalização da eutanásia em Portu-
gal, Manuel Curado afirmou: “Do meu 
ponto de vista só nos sentimos hoje en-
curralados pela morte devido a razões 
culturais que nos ultrapassam, o nosso 
pensamento está industriado e estamos 
reféns de concepções que alguém inven-
tou”. No entanto, o professor acredita 
que “Portugal terá, em breve, clínicas  
para ajudar as pessoas a morrer”.
Numa perspectiva mais filosófica, Ma-
nuel Curado remeteu para os pensado-
res mais antigos: “Esta forma de morte 
assistida é a forma mais rica de sair so-
bre a vida, principalmente se pensar-

No dia 08 de Junho, a 
Junta de freguesia de 
S. Victor, em Braga, 
promoveu um debate 
sobre o tema “Eutanásia”. 
António Sarmento, vice-
presidente do CRNOM, 
Manuel Curado, professor 
da Universidade do Minho 
dedicado à filosofia da 
Mente, e João Macedo, 
enfermeiro e professor 
de ética e deontologia, 
foram os palestrantes 
convidados. Com 
perspectivas diferentes, 
os convidados abordaram 
diversos temas ligados 
à morte assistida, desde 
a eutanásia, o suicídio 
assistido e a eutanásia 
passiva. A legislação 
portuguesa também 
esteve em debate, em 
particular a possibilidade 
de a eutanásia e o suicídio 
assistido virem a ser 
despenalizados no nosso 
país.



“Quando eu me 
recuso a fazer 
um tratamento 
inapropriado ou 
fútil, isso não pode 
ser considerado 
eutanásia passiva, 
eticamente estamos 
perante uma boa 
prática médica”
António Sarmento

em fases terminais, há diver-
sas formas de reduzir a dor 
“quase sempre a 100%”, além 
de intervenções como a sus-
pensão de terapêuticas consi-
deradas “inoportunas ou fú-
teis” que podem culminar na 
morte do doente. No entanto, 
e embora juridicamente este 
processo se denomine “eu-
tanásia passiva”, para Antó-
nio Sarmento suspender um 
tratamento inadequado tem 
como objectivo principal “di-
minuir o sofrimento do do-
ente”, sendo que a designação 
“eutanásia passiva” lhe parece 
bastante inadequada.
O dirigente do CRNOM de-
fendeu que o termo eutanásia 
corresponde a uma interven-
ção “activa e voluntária” e, por 
isso, “o termo eutanásia pas-
siva não deve ser ligado a uma 
interrupção de um tratamento 
inadequado”, precisou. Por 
outro lado, António Sarmento 
considera que o médico não 
deve interferir na autonomia 
do doente e tomar decisões 
por alguém que está a sofrer: 
“Quando eu me recuso a fazer 
um tratamento inapropriado 
ou fútil, isso não pode ser con-
siderado eutanásia passiva, 
eticamente estamos perante 

uma boa prática médica”, reiterou.
O especialista abordou ainda a questão 
da sedação terminal: “Em casos de do-
entes muito agitados, às vezes são neces-
sárias doses de medicação tão altas que 
o doente pode deixar de respirar, porém, 
isto também não é uma eutanásia, por-
que só devo dar a dose necessária para 
que o doente deixe de estar agitado”.
Quanto ao paradigma da “dignidade”, 
António Sarmento comparou o do-
ente terminal a um recém-nascido, ga-
rantindo que “ter alguém dependente 
de nós deve ser visto como uma coisa 
digna”. 
No final da sua intervenção, António 
Sarmento voltou a esclarecer: “Quando 
falo de eutanásia falo de um processo 
activo e voluntário, e é isso que levanta 
muito importantes questões éticas e 
deontológicas.”

A última intervenção da sessão esteve 
ao cargo de João Macedo, professor de 
Ética e Deontologia em Enfermagem e 
Bioética e Fim de Vida na pós-gradua-
ção de Enfermagem em Cuidados Pa-
liativos. Autor do livro “Educar para a 
Morte” e membro do Movimento Cívico 
para a Despenalização da Morte Assis-
tida em Portugal, João Macedo falou do 
manifesto que foi apresentado na As-
sembleia da República e dos projectos 
de lei para a despenalização da morte 
assistida promovidos pelo Bloco de Es-
querda e pelo PAN.
O enfermeiro, que tem uma posição 
favorável à despenalização da eutaná-
sia, retomou as palavras de António 
Sarmento e alertou novamente para a 
“imensa iliteracia em relação à eutaná-
sia”: “A não administração de medica-
ção pode não se chamar eutanásia na 
Ética, mas chama-se eutanásia passiva 
no Direito, o que significa que já há al-
guma despenalização em Portugal”, ex-
plicou o enfermeiro.
O professor do curso de Enfermagem 
da UMinho abordou ainda a questão 
do testamento vital e, mais uma vez, da 
falta de conhecimento destes assuntos 
por parte da população: “Se estes temas 
não forem bem debatidos e discutidos, 
levantam imensas dúvidas na sociedade 
em geral”, lamentou.
Em relação à legislação, e no caso da 
despenalização da eutanásia vir a ser 
aprovada, João Macedo esclareceu que 
a sua prática “nunca será obrigatória; a 
eutanásia será sempre algo voluntário”: 
“Terá que haver vontade, validação, 
diagnóstico e um conjunto de salvaguar-
das”, asseverou.
Sobre os testemunhos e posições dos 
oradores anteriores, o enfermeiro ga-
rantiu que todas as opiniões bem fun-
damentadas são ricas e válidas: “Não há 
prós e contras, há as posições conscien-
cializadas de cada um”, concluiu.
A sessão terminou com um debate 
aberto ao público. Da plateia veio o re-
conhecimento da importância e riqueza 
dos testemunhos dos três especialistas 
convidados que, com perspectivas di-
ferentes, abordaram assuntos de muita 
importância para toda a sociedade, inde-
pendentemente das opiniões singulares 
de cada um. n
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mos nos grandes filósofos e escritores 
da história como foi Cícero”, explicou.
“Se o meu ponto de vista precisar de um 
rótulo, digo-vos que o assunto é cultural, 
ninguém pensa sozinho sobre estas coi-
sas, há concepções que nos são instituí-
das desde sempre”, concluiu o professor.
António Sarmento, vice-presidente do 
CRNOM e director do Serviço de Do-
enças Infecciosas do Centro Hospitalar 
São João, admitiu que, ao longo da sua 
carreira, se tem debatido frequente-
mente com este tema, e destacou que se 
tem vindo a aperceber que há aspectos 
que precisam de ser redefinidos, come-
çando pela noção de “eutanásia”: “A ter-
minologia é muito importante e a Euta-
násia não significa na realidade o que 
significa a palavra que a representa”. 
Para o médico que ao longo da sua car-
reira tem encontrado muitos doentes 



“Construir um SNS mais próximo 
das pessoas, capaz de as acompa-

nhar e apoiar no seu percurso de vida, 
integrando nesse processo tudo o que 
de melhor o país é capaz de realizar” é 
o principal objectivo da reforma “SNS + 
Proximidade”.
Na apresentação do projecto piloto fo-
ram vários os hospitais e unidades de 
saúde que explicaram o que têm feito 
desde que foi lançada esta iniciativa. 
Constantino Sakellarides focou-se na 
vertente “Integração de Cuidados”, en-
quanto Rui Medon, Director Executivo 
do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Porto Ocidental, apresentou os objec-
tivos da vertente “Literacia em Saúde”.
O projecto “SNS + Proximidade” é uma 
reforma do SNS português, no entanto, 
Sakellarides garantiu que é “um desafio 
universal a decorrer em toda a Europa”: 

integração de 
Cuidados e literacia 
em Saúde

“SnS + 
Proximidade”

AprESEnTAção 
oficiAl Do proJEcTo

notícias60

No dia 22 de Junho, Constantino 
Sakellarides apresentou no Hospital 
Pedro Hispano, em Matosinhos, 
o projecto “SNS + Proximidade”. 
“Integração de cuidados e literacia 
em saúde” é o lema geral do projecto, 
cujo piloto já decorre no Norte do 
país “para mais tarde evoluir para o 
resto do país”, explicou Sakellarides. 
No evento estiveram presentes 
representantes dos vários hospitais 
do Norte, o presidente da ARS Norte, 
Pimenta Marinho, representantes 
das Escolas Médicas, o presidente 
do CRNOM, António Araújo, e o 
Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, fernando Araújo.

Texto Maria Martins › Fotografia Medesign



“O actual modelo do SNS não funciona, 
e estamos a trabalhar num novo mo-
delo”, salientou, garantindo que é neces-
sário o apoio de muitos intervenientes. 
“Os cemitérios estão cheios de projec-
tos piloto e para que este projecto piloto 
passe a ser uma verdadeira reforma pre-
cisamos da ajuda das várias associações 
profissionais, é preciso alinhar recursos 
financeiros e humanos”, garantiu. 
Na integração dos cuidados de saúde ha-
verá dois instrumentos fundamentais: 
um plano individual de cuidados para 
cada utente e a avaliação e monitoriza-
ção constante do projecto até este estar 
terminado.
“Temos que ambicionar estar entre os 
melhores e o nosso país tem circunstân-
cias muito favoráveis para se sair bem 
nesta mudança”, sublinhou Constantino 
Sakellarides. “Temos que dar importân-
cia aos percursos de vida das pessoas, 
com os planos individuais, e incorpo-
rar as mensagens dos doentes nas con-
sultas”. O responsável pelo Núcleo de 
Apoio Estratégico (NAE) do Ministério 
da Saúde explicou que o projecto terá 
uma biblioteca online, bem como micro-
sites temáticos dedicados à literacia em 
saúde, além de equipamentos persona-
lizados para que o SNS chegue a todos 
os utentes: “Não podemos mudar sem 
surpreender, desinquietar e inovar”, 
realçou. No final da sua apresentação, 
Sakellarides falou da importância de os 
doentes terem uma “agenda de saúde”: 
“É preciso saber o que a pessoa pensa, 
a sua narrativa, e já temos um protótipo 
para a agenda dos utentes”, informou.
“Quando falamos de literacia podemos 
associar informação, comunicação, 
auto-tratamento, entre outros temas”, 
começou por afirmar Rui Medon, que 
referiu o Centro Hospitalar do Porto e 
o Hospital de Magalhães Lemos como 
exemplos nesta temática da literacia em 
saúde, “já projectada e agora apoiada por 
esta reforma”. Rui Medon considerou o 
grau de literacia dos portugueses “ina-
dequado” e destacou o papel das várias 
instituições nesta transição, nomeada-
mente as farmácias, as escolas de medi-
cina, as ordens profissionais, entre ou-
tras. “É preciso alterar o espaço visual 
dos hospitais e dos Centros de Saúde, re-
tirando das paredes informação que nin-
guém lê e que só causa ruído. É preciso 

equipar os Centros de Saúde 
com arte fotográfica, como 
forma de promover a saúde, 
bem como promover a lite-
racia nas crianças com jogos 
didácticos e livros”, reiterou.
O projecto “SNS + Proximi-
dade” terá uma vertente dedi-
cada aos conteúdos informa-
tivos: “As mensagens devem 
ser fundamentalmente digitais – nos 
LCD’s, nos painéis interactivos (...) mas 
também em folhetos disponibilizados 
nos Centros de Saúde, por exemplo”. Se-
rão ainda utilizadas ferramentas como 
newsletters, um blog e as redes sociais 
para chegar a toda a população. Rui 
Medon abordou ainda o “momento do 
ponto relacional”, focando-se na impor-
tância do médico na consulta enquanto 
“motivador e mediador” de informações 
precisas, concretas e atempadas.

MELHORES DECISõES EM 
SAúDE: Para as Pessoas 
e Para os Profissionais, 
valoriZando o sns

No final das apresentações do novo pro-
jecto e das intervenções dos represen-
tantes dos vários hospitais e Centros de 
Saúde, Fernando Araújo reconheceu a 
capacidade de “executar e ter resulta-
dos” da região Norte neste projecto. “O 
que hoje vimos aqui é que mais do que o 
apoio dos dirigentes, há uma grande mo-
tivação dos profissionais”, realçou o Se-
cretário de Estado e Adjunto da Saúde. 
“Estes ACES e estes hospitais têm uma 
responsabilidade acrescida que é a lide-
rança neste projecto, e nós acreditamos 
que são um bom exemplo para o país”, 
salientou. 
O projecto “SNS + Proximidade” arran-
cou no Norte do país, mais precisamente 
no Hospital Pedro Hispano e centros de 
saúde de Matosinhos, no Centro Hospi-
talar do Porto, no Hospital de Santa Ma-
ria Maior, em Barcelos, e nos ACeS de 
Esposende/Barcelos, Porto Ocidental e 
Gondomar. Abrangendo 4 áreas prin-
cipais (Literacia em Saúde; Plano Indi-
vidual de Cuidados; Doença Aguda e 
Requalificação de Espaços”, tem como 
objectivo “facilitar o acesso e o percurso 
dos utentes no SNS”. A disponibilização 
de exames e tratamentos nos centros de 
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saúde, como forma de reduzir as idas 
às urgências e os episódios de interna-
mento, são algumas das medidas mais 
emblemáticas do projecto. n

Com o objectivo de “promover o acesso à 
informação sobre saúde, tornando as pes-
soas mais autónomas em relação à sua 
saúde e à saúde dos que as rodeiam”, a 
área do Cidadão do Portal SNS já disponi-
biliza o acesso à “Biblioteca de Literacia em 
Saúde” e a livros digitais. Pode aceder em 
www.biblioteca.sns.gov.pt 



:: 60º Convívio Científico

Doenças de 
adaptação dos 
tempos modernos
JAiME MilhEiro

No dia 7 de Abril, Jaime Milheiro, 
foi o palestrante convidado do 60º 
Convívio Científico da Clínica Médica 
e do Exercício do Porto (CMEP), 
na SRNOM, subordinado ao tema 
“Doenças de adaptação dos tempos 
modernos”. Alto rendimento, 
longevidade e prevenção foram 
as palavras-chave do encontro, 
dedicado sobretudo ao stress, 
nomeadamente em atletas de alta 
competição.

Jaime Milheiro, director clínico 
da Clínica Médica e do Exercício 
do Porto (CMEP), é o organizador 

dos convívios científicos na SRNOM 
mas, desta vez, foi ele próprio o protago-
nista, no 60.º Convívio Científico, com o 
tema “Doenças de adaptação dos tempos 
modernos”.  Jaime Milheiro é licenciado 
em Medicina pelo ICBAS, especialista 
em Medicina Física e Reabilitação e, 
posteriormente, também em Medicina 
Desportiva, uma paixão que surgiu atra-
vés do ciclismo: “Foi através da prática 
de ciclismo que quis perceber tudo sobre 
a fisiologia humana”, explicou o médico.
A sua tese de mestrado foi subordinada 
ao tema “exercício físico e metabolismo 
lipídico”, e encontra-se actualmente a 
desenvolver uma tese de doutoramento 
em Ciências do Desporto, na Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto, 
cujo tema será centrado no exercício fí-
sico e hipercortisolismo. Jaime Milheiro 
é ainda um dos médicos destacados pelo 
Comité Olímpico para os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, em 2020, e foi um dos mé-
dicos presentes nos Jogos da Lusofonia, 
realizados em Goa, em 2014. 
Foi atleta internacional de pólo-aquá-
tico, conquistando oito taças de Portugal 
e duas super-taças. Em 2004 participou 
na fase final do Campeonato Europeu 
de Pólo-Aquático, única participação 
portuguesa numa fase final desta com-
petição até à altura. 
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“Um dos maiores objectivos 
destes convívios científicos 
é podermos escutar colegas 
especialistas em áreas 
diferentes da nossa”
Jaime Milheiro
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Médico e desportista, Jaime Milheiro 
começou a sua intervenção com uma 
explicação para o aparecimento de no-
vas doenças nos desportistas: “Cada vez 
mais as pessoas querem ir além dos seus 
limites, porém nós somos o que a nossa 
suprarrenal nos permite ser”.
Durante a palestra, o médico explicou o 
funcionamento das glândulas suprarre-
nais nos mamíferos, nomeadamente nos 
humanos, esclarecendo a “importância” 
das hormonas libertadas pela suprarre-
nal em resposta ao stress.

“As glândulas suprarrenais 
são principalmente 

responsáveis pela libertação de 
hormonas em resposta ao stress 
através da síntese e libertação de 
hormonas corticosteróides, como 
o cortisol, e de catecolaminas, 
como a adrenalina (ou epinefrina). 
Estimulam a conversão de 
proteínas e gorduras em glicose, 
ao mesmo tempo que diminuem a 
captação de glicose pelas células, 
aumentando, assim, a utilização de 
gorduras. As suprarrenais afectam 
o funcionamento dos rins através 
da secreção da aldosterona, uma 
hormona envolvida na regulação 
da osmolaridade do plasma 
sanguíneo”

Ao longo dos anos, os investigadores em 
saúde, principalmente em saúde no des-
porto, perceberam que o corpo se adapta 
a qualquer necessidade, mesmo quando 
está envolvida uma prática excessiva ou 
intensa de exercício físico. No entanto, 
Jaime Milheiro afirma que os despor-
tistas, atletas de competição ou não, 
podem correr alguns riscos se o corpo 
se encontrar “em longos períodos de de-
sadaptação”, isto é, se o corpo humano 
estiver a ser sobrecarregado durante de-
masiado tempo: “A maioria dos atletas 
que morreram ao longo da prática de 
exercício físico foi por excesso de desa-
daptação”, garantiu. Embora as doenças 
provocadas pelo excesso de actividade 
física apareçam cada vez mais tarde, a 
capacidade de adaptação do nosso corpo 
também diminui com o avanço da idade 
– a adaptação diminui em particular a 
partir dos 50 anos de idade.
Jaime Milheiro abordou ainda algumas 
doenças crónicas, a importância do cor-

tisol na resposta a situações 
de risco e a importância da 
alimentação e do sono na pre-
venção de doenças. 
O médico terminou com uma 
abordagem sobre a medicina 
funcional e a medicina tera-
pêutica, alertando para a im-
portância de os países ociden-
tais adoptarem estratégias de 
prevenção ao invés de inves-
tirem apenas na medicina 
terapêutica.

:: 61º Convívio Científico

PSa: o fim de 
um mito
Mário rEiS

No dia 5 de Maio, a SRNOM 
recebeu o Prof. Mário Reis, 
especialista em Urologia. 
“PSA – O fim de um mito” 
foi o tema abordado pelo 
urologista, que esclareceu 
a importância do PSA 
(antigénio prostático 
específico) no diagnóstico 
precoce do cancro da 
próstata, “o cancro mais 
frequente nos homens e 
o mais mortal, a seguir ao 
cancro do pulmão”, como 
salientou o especialista.

Com uma longa carreira no 
Centro Hospitalar de São 
João, no Porto, Mário Reis 
entrou como interno de Uro-
logia naquele hospital e saiu como Di-
rector de Serviço e professor agregado 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto. Dedicou toda a sua vida 
à “excelência na Urologia”, como referiu 
Jaime Milheiro, particularmente às do-
enças da próstata. 
Segundo o organizador do evento pro-
movido pela CMEP, o tema levado a 
debate no 61.º Convívio Científico na 
SRNOM “é um tema muito impor-
tante para a prática clínica de todos os 
médicos”. 
“O PSA é um marcador fundamental 
para o diagnóstico do tumor da próstata, 
uma glândula que vai deteriorando-

-se com a idade”, intro-
duziu Jaime Milheiro.
Em Portugal, o carci-
noma da próstata é, ac-
tualmente, o segundo 
cancro mais mortal no 
sexo masculino e o mais 
comum. E sabe-se que à 
medida que a idade au-
menta se torna mais 
frequente. 
Mário Reis explicou 
que o PSA é um mar-
cador “valorizado por 
muitos e desvalorizado 
por outros”. Durante a 
sua apresentação, Má-
rio Reis lamentou ainda 
a “janela de cura es-
treita” do carcinoma da 
próstata, por se tratar de 

uma doença de evolução “muito longa” e 
de diagnóstico “difícil”, mais comum em 
homens com mais de 65 anos. 
O especialista explicou que começou a 
exercer urologia “antes da era do PSA”, 
mostrando as diferenças no diagnóstico 
do carcinoma da próstata antes e depois 
do aparecimento daquele teste. “Numa 
fase menos avançada do cancro da prós-
tata a doença não tem sintomas e a 
única forma de avaliar o estado da glân-
dula é recorrendo ao PSA”, esclareceu o 
médico. Apesar de sempre ter existido 
o diagnóstico utilizando o “toque rec-
tal”, Mário Reis afirmou que este é um 
exame “muito falível”. 
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:: 62º Convívio Científico

“Low carb 
ou low fat 
diet: Qual o 
ideal para os 
atletas?”
víTor hUgo
 TEixEirA

No dia 2 de Junho, Vítor 
Hugo Teixeira, professor 
da faculdade de Ciências 
da Nutrição e Alimentação 
da Universidade do Porto 
(fCNAUP), conduziu o 
62º Convívio Científico da 
CMEP na SRNOM. “Low 
carb ou low fat diet: Qual o 
ideal para os atletas?” foi 
o tema desenvolvido pelo 
nutricionista da equipa A 
do futebol Clube do Porto.

Vítor Hugo Teixeira licen-
ciou-se em Ciências da Nutri-
ção pela FCNAUP e concluiu 
o Mestrado em Controlo de 
Qualidade na Faculdade de 
Farmácia da mesma univer-
sidade. Mais tarde voltou à 
FCNAUP onde completou o 
Doutoramento em Nutrição 
Humana.
Actualmente é professor da 
FCNAUP e nutricionista 
da equipa A do FCP, tendo 
uma grande experiência com 

atletas, nomeadamente no futebol. Em 
conjunto com o nutricionista Pedro 
Carvalho escreveu o livro “50 Super 
Alimentos Portugueses”, um livro de-
dicado à promoção da saúde através de 
uma boa alimentação, apostando em ali-
mentos portugueses. 
No 62.º Convívio Científico da CMEP, 
Vítor Hugo Teixeira abordou não só as 
melhores dietas para os vários tipos de 
atletas, como a importância das mesmas 
para a perda de peso, para o aumento da 
massa muscular e para a promoção da 
saúde das pessoas em geral.
O nutricionista diferenciou dietas de fu-
tebolistas, maratonistas, ciclistas, entre 

outros atletas profissionais, e garantiu 
que, acima de tudo, “é preciso adaptar a 
dieta a cada pessoa”. 
Segundo Vítor Hugo Teixeira, há vários 
factores que determinam a oxidação de 
gordura, desde o nível de massa muscu-
lar – “quanto maior for o nível de massa 
muscular do atleta maior a oxidação de 
gordura” – o nível de actividade física 
e a capacidade aeróbica, a genética e a 
alimentação. 
As dietas pobres em hidratos de carbono 
(Low Carb) podem lentificar a inten-
sidade do exercício, o que requer uma 
habituação do corpo e uma preparação 
durante alguns meses para que sejam 
eficazes, esclareceu o nutricionista. As 
dietas pobres em gorduras (Low Fat) po-
dem ajudar a controlar o peso dos atletas.

“Em todos os estudos feitos ao 
longo dos últimos anos foi-se 

percebendo que ingerir hidratos de 
carbono beneficia o desempenho 
desportivo, mas isto de forma aguda.  
De forma crónica tal não acontece…

Vítor Hugo Teixeira esclareceu que o 
importante para determinar o peso, a 
massa muscular, a saúde e o desempe-
nho físico dos atletas é adaptar a alimen-
tação variando entre dietas “low carb”, 
“medium carb “e “high carb”, depen-
dendo da intensidade dos treinos, bem 
como da proximidade das provas.
Dando o exemplo concreto do futebol, o 
nutricionista do FCP garantiu que a ali-
mentação depende do número de trei-
nos e jogos por semana, aumentando o 
consumo de hidratos de carbono apenas 
no dia anterior ao jogo, no dia do jogo e 
no dia seguinte, adaptando a dieta nos 
dias em que há apenas treinos.
O nutricionista terminou a sua apresen-
tação com uma abordagem sobre a im-
portância da “resistência à insulina na 
escolha das dietas das pessoas”: “os in-
divíduos resistentes à insulina perdem 
mais peso em dietas pobres em hidratos 
de carbono”, concluiu o nutricionista, 
realçando que a dieta deve depender da 
genética da pessoa, bem como da inten-
sidade da prática física. n
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“O cancro da 
próstata não é 

fácil de diagnosticar, 
só a biopsia é que faz o 
diagnóstico exacto do 
cancro e os níveis do 
PSA dependem, muitas 
vezes, de factores como 
a actividade física. Por 
exemplo, um ciclista 
tende a ter os valores de 
PSA alterados e, por 
isso, o exame deve ser 
feito tendo em conta 
vários outros factores”.

O PSA ou kallikrein 
3 é um marcador de 
próstata e não um 
marcador do tumor. 
E apesar de ser muito 
importante para o 
diagnóstico, não é total-
mente “infalível”, reite-
rou Mário Reis.
Apesar das dúvidas 
existentes, Mário Reis 
defende a realização 
desta análise labora-
torial e a importância 
de utilizar os níveis de 
PSA para avaliar o es-
tado da próstata: “É 
um exame caro, não é 
completamente infalí-
vel, mas é muito impor-
tante para determinar 
se é necessário passar 
para a biopsia”, subli-
nhou o urologista.
No final da sua inter-
venção, Mário Reis explicou a impor-
tância de dar continuidade à realização 
do teste PSA mesmo quando é diagnos-
ticado um tumor benigno da próstata 
ou após cirurgia de tumor maligno, pois 
permite detectar uma recidiva. “Desde 
que se usa o PSA a taxa de mortalidade 
por carcinoma prostático diminuiu, é 
um factor importantíssimo de prognós-
tico e é uma forma de evitar a biopsia”, 
sintetizou o especialista.



desempate será sempre “o número de jo-
gos vencidos”.
Este ano o Ciclo de Ténis contou com 
outra novidade: pela primeira vez, 
houve a participação de uma médica. 
Maria Coelho, integrante do grupo com 
mais de 45 anos, jogou contra os cole-
gas do sexo masculino e, embora tenha 
sido a sua estreia no Ciclo de Ténis da 
SRNOM, conseguiu alcançar o segundo 
lugar, tendo “surpreendido pela força e 
pela técnica”, esclareceu o professor de 
ténis, André Lumini Morais.

Os vencedores Rui 
Castro, no grupo dos 
veteranos (mais de 45 
anos), e Bernardo Cor-
reia, no grupo de se-
niores, são presenças 
assíduas no Ciclo de 
Ténis e confessaram 
que participam, sobre-
tudo, pela possibili-
dade de conviver com 
os colegas, embora 
lhes seja reconhecido 
muito talento, tanto 
p e los  adve r s á r ios 
como pelo professor 
de ténis, que arbitrou 
as partidas.
André Lumini Morais 
aproveitou a entrega 
de prémios para lan-
çar o desafio, para os 
próximos torneios, de 
que mais médicas ve-
nham competir, ga-
rantindo que há mais 
que podem surpreen-
der, à semelhança de 
Maria Coelho. 
A Taça da Ordem é o 
primeiro de três tor-
neios do Ciclo de Té-
nis, que irá continuar 
com a Corrida dos 

Campeões e termina com o Masters da 
Ordem. A Corrida dos Campeões de-
corre durante o mês de Agosto e já tem 
as inscrições abertas. “Desafie-se a si 
próprio nesta Corrida dos Campeões”, 
incitou André Lumini de Morais. Todos 
os torneios da Casa do Médico contam 
com prémios para os três melhores clas-
sificados que vão desde raquetes a equi-
pamento desportivo. n

A Taça da Ordem é a primeira 
etapa do Ciclo de Ténis e este 
ano adoptou algumas mudan-

ças já introduzidas no “Masters da Or-
dem”, em 2016. Este torneio e os próxi-
mos serão em “regime de todos contra 
todos, onde todos os jogadores poderão 
participar no mesmo número de jogos”, 
esclareceu o árbitro das partidas, André 
Lumini Morais, sendo que o critério de 
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taça da 
Ordem 2017
bErnArDo corrEiA 
volTA A vEncEr

De 13 a 21 de Maio, 
realizou-se no court 
de ténis da SRNOM a 
primeira fase do Ciclo 
de Ténis de 2017. 
A “Taça da Ordem” 
foi dividida em dois 
grupos: jogadores 
até aos 45 anos e 
jogadores com mais 
de 45 anos. Este 
ano o vencedor foi, 
novamente, Bernardo 
Correia. filipe Cerca, 
vencedor da segunda e 
terceira fases do Ciclo 
de Ténis de 2016 ficou 
em segundo lugar. No 
grupo dos jogadores 
com mais de 45 anos 
Rui Castro foi o grande 
vencedor, sendo já um 
crónico campeão do 
Ciclo de Ténis.

Texto Maria Martins › Fotografia Medesign



são 
João na 
ordem

Mais 
pessoas do 
que nunca
Na noite de 23 de Junho, a 
festa de São João na Casa 
do Médico contou com a 
presença de mais de duas 
centenas de pessoas. O “São 
João na Ordem”, que é já 
uma tradição para muitos 
médicos do Norte contou com 
a habitual animação, desde a 
música jazz às cantigas mais 
tradicionais, sem esquecer 
a cascata, o fogo de artifício, 
as sardinhas e as farturas. O 
evento foi, à semelhança dos 
anos anteriores, um grande 
sucesso, proporcionando uma 
noite de muita alegria a todos 
os presentes.
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Foram mais  de 
duas centenas as 
pessoas que en-

cheram os jardins da 
SRNOM, bem como a 
galeria do Centro de Cul-
tura e Congressos, onde 
foi servido o jantar. Mui-
tos médicos já “conheci-
dos” e muitas caras no-
vas deram vida a mais 
uma festa de S. João na 
Ordem.
Ainda o sol não se tinha 
posto e a SRNOM já con-
tava com a animação de 
muitos médicos e suas fa-
mílias, incluindo dezenas 
de crianças. As expectati-
vas eram altas para quem 
participava na festa de S. 
João pela primeira vez e 
“foram completamente 
correspondidas”. João 
Vieira, estreante nesta 
tradição da SRNOM, ru-
mou à Casa do Médico 
com a família – a esposa 
e duas filhas pequenas 
– e garantiu que “é uma 
experiência para repe-
tir”. “Queríamos, com as 

meninas pequeninas, vir para um sítio 
mais calmo e seguro, com outras crian-
ças, e que tivesse o verdadeiro espírito 
do S. João”, explicou João Vieira que, 
apesar de não estar habituado a um 
ambiente tão “recatado”, não tem dúvi-
das que na Casa do Médico “a tradição 
e a festa estiveram presentes a cem por 
cento”.
A animação e a alegria não foram sur-
presa para Ana Fernandes e Sofia Le-
mos, que já participaram em edições 
anteriores: “Já viemos no ano passado 
e agora não trocamos este S. João por 
nada”, sublinhou Sofia Lemos.
Pinto Hespanhol, presença assídua, ter-
minou a noite com a certeza que este 
ano a festa “correu muito bem”: “Havia 
muitos colegas, estava tudo muito ani-
mado e o fogo de artifício foi muito bo-
nito”, elogiou o médico.
“A festa de S. João na Ordem é uma 
festa em que os médicos se reúnem, tra-
zem as suas famílias, revêem amigos e 
convivem descontraidamente, de forma 

que é uma festa muito especial”, referiu 
à Nortemédico o presidente do CRNOM, 
António Araújo. “Este evento serve so-
bretudo para confraternizar, para nos 
divertirmos com segurança e, portanto, 
acaba sempre por ser um sucesso, nós 
achamos que este já é um evento que as 
pessoas aguardam de um ano para o ou-
tro”, concluiu o dirigente.
O anterior presidente da SRNOM e ac-
tual bastonário da Ordem dos Médicos, 
Miguel Guimarães, não quis deixar de 
regressar àquela que foi literalmente 
a sua casa durante muitos anos, e con-
fessou que não prescinde do S. João da 
SRNOM: “Não troco este S. João por 
nada, porque é uma festa especial, que 
já tem uma longa tradição na Ordem dos 
Médicos. É um momento de salutar con-
vívio entre mui-
tos médicos, uma 
festa muito bo-
nita e, sobretudo, 
é um momento 
em que se concre-
tiza a amizade, 
se partilham va-
lores, revêem-se 
velhos amigos e 
conhecem-se no-
vos”. Miguel Gui-
marães realçou 
ainda a impor-
tância desta festa 
para as crianças: 
“Acho que, sobre-
tudo para elas, 
é um momento 
único”, reiterou.
Era já noite cer-
r a d a  q u a n d o 
terminou mais 
uma edição do 
“S. João na Ordem”, e foi com 
muita satisfação e vontade de 
descansar que os médicos e 
suas famílias regressaram a 
casa. António Araújo garantiu 
que esta é uma tradição para 
manter ano após ano e que a 
SRNOM fará os possíveis para 
continuar a proporcionar um 
S. João “memorável” a todos 
os que rumarem nesta noite à 
Casa do Médico. n
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Esteve patente, entre 
4 e 25 de Maio, no 
Centro de Cultura 
e Congressos da 
SRNOM, mais uma 
edição da exposição 
colectiva “Arte 
Médica”, onde 
muitos médicos, 
com talento para a 
pintura, a escultura 
ou a fotografia, dão 
a conhecer os seus 
trabalhos.
Centenas de pessoas, 
entre médicos, seus 
amigos e familiares 
ou simples curiosos, 
visitaram a exposição 
que encerrou no dia 
25 de Maio, com uma 
sessão presidida por 
Carlos Mota Cardoso. 

Xv 
arte 
Médica
2017
ArTE MéDicA 
ElogiADA por 
“grAnDES 
ESpEciAliSTAS”

Passava pouco das 21 horas do dia 
4 de Maio quando começaram 
a chegar os primeiros curiosos 

à SRNOM para visitar a 15ª. edição da 
Exposição “Arte Médica”. Rapidamente 
a galeria e os corredores da Casa do Mé-
dico encheram-se de olhares atentos de 
apreciadores de arte, desde médicos, a 
familiares e amigos, numa inauguração 
que atraiu dezenas de pessoas.
Após uma visita rápida à exposição, Car-
los Mota Cardoso, membro do CRNOM, 
garantiu que “à medida que o tempo 
passa esta tradição de os médicos expo-
rem as suas obras vai-se desenvolvendo 
e, só por isso, esta exposição é mais rica 
que as de anos anteriores”. Quanto ao 
talento dos médicos para as artes, se-
gundo o psiquiatra, nunca existiram 
dúvidas, no entanto, revelou, havia ou-
vido “grandes especialistas dizerem que 
há na Casa do Médico obras dignas das 
grandes galerias”. 
Helena Homem de Melo, uma das ar-
tistas presentes nesta XV Arte Médica, 
participa na exposição “desde sempre” 
e, este ano, tem o prazer de observar 
também obras da sua filha, que é, à se-
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melhança da mãe, médica 
e artista plástica. A médica 
(mãe) já “ofereceu” à Casa do 
Médico trabalhos de escul-
tura, pintura, fotografia, entre 
outras obras. 
Gracinda Leite, escultora, co-
meçou a pintar aos 22 anos 
e foi evoluindo até às escul-
turas em madeira. Quanto 
ao papel da arte na vida do 
médico e na sociedade, con-
sidera que esta deve servir 
como “terapia”: “A arte deve 
ser incutida desde criança. 
Como se ensina inglês, devia 
ensinar-se arte”, garantiu.
A exposição colectiva atrai 
médicos de todas as idades 
e não deixa de surpreender 
pela qualidade e pelo talento 
de todos, mesmo os mais 
velhos. Manuel Moreira já 
conta com mais de 90 anos 
de história, no entanto, con-
tinua a expor as suas obras 
naquela que considera a sua 
casa: “Há dez anos que tenho 
trazido sempre dois quadros, 
e enquanto aguentar pintar, 
continuarei a fazê-lo”, conta 
o médico de 92 anos, garan-
tindo que a inspiração para 
a pintura continua a surgir 
“naturalmente”. 
Durante cerca de 20 dias foi 
possível visitar o Centro de 
Cultura e Congressos da SR-
NOM para apreciar obras de 
pintura, fotografia e escul-
tura produzidas exclusiva-
mente por médicos. No dia 25 

de Maio, dia do encerramento da exposi-
ção, Carlos Mota Cardoso foi o anfitrião 
e dedicou algumas palavras aos médi-
cos/artistas, terminando com a habitual 
entrega de medalhas de participação a 
todos os que expuseram as suas obras. 
“Vamos encerrar hoje esta magnífica ex-
posição, que muitos puderam apreciar e 
visualizar”, começou por afirmar o vo-
gal do CRNOM. “É com muito gosto que 
estamos aqui mais uma vez a encerrar 
um evento desta Ordem que tem uma 
dignidade, uma dimensão e uma espes-
sura que nos orgulha a todos”, afirmou, 
enaltecendo a qualidade da iniciativa da 
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SRNOM. O dirigente parabeni-
zou os médicos participantes por 
saberem fazer outras coisas para 
além “daquilo para que foram en-
sinados nas faculdades”. “Muitos 
de nós – todos, aliás – sabemos 
pelo menos apreciar arte. E, de 
facto, aquilo que vimos aqui é de 
uma dignidade e de uma dimen-
são muito elevada, o que a todos 
nos orgulha”, reiterou.
A Arte Médica, que representa 
uma das iniciativas culturais 
mais importantes da SRNOM, é 
sobretudo uma mostra de talento 
para a pintura, a escultura e a fo-

tografia. Porém, Mota Cardoso não quis 
deixar de homenagear também os médi-
cos que se destacam noutros domínios, 
como “a música, a dança, a literatura, a 
prosa, ou a poesia”. 
Antes de proceder à entrega dos prémios 
de participação, o psiquiatra recordou 
que os homenageados não são artistas, 
são médicos, ainda assim“mostram uma 
elevada qualidade nos seu trabalhos”. 
Nesta Arte Médica vislumbrou-se, so-
bretudo, “o ponto onde o gozo da beleza 
e a necessidade da arte de alguma forma 
irrompem da dimensão imaginária da 
vida”, terminou Carlos Mota Cardoso. n

“Ouvi grandes 
especialistas 
dizerem que há na 
Casa do Médico 
obras dignas das 
grandes galerias.”
Carlos Mota Cardoso

“A arte deve ser 
incutida desde 
criança, como se 
ensina inglês devia 
ensinar-se arte”
Gracinda Leite

“Há dez anos que 
tenho trazido sempre 
dois quadros, e 
enquanto aguentar 
pintar continuarei a 
fazê-lo”
Manuel Moreira



De 1 a 19 de Junho 
esteve patente na Casa 
do Médico a 9.ª edição 
da “Arte fotográfica”. 
foram mais de sessenta 
os médicos que 
participaram com as suas 
obras e, à semelhança 
de anos anteriores, a 
exposição marcou pela 
qualidade das fotografias 
apresentadas. Após 
cerca de duas semanas 
de “luz” – tema desta 
edição – na SRNOM, 
houve uma tertúlia 
dedicada à fotografia 
e, em particular, à 
importância da luz para a 
concretização da arte de 
fotografar.

iX 
arte 

Fotográfica
2017

“SE não 
ExiSTiSSE 
lUz não 
TEríAMoS 
nADA pArA 
foTogrAfAr”

A “Arte Fotográfica” inaugurou, 
no dia 1 de Junho, às 21 horas. 
Ainda não chegara a hora e já 

dezenas de pessoas enchiam os corredo-
res do Centro de Cultura e Congressos 
para, mais uma vez, virem apreciar as 
obras dos médicos participantes. 
José Barroso, fotógrafo profissional que 
conduziu o I Curso de Fotografia da 
SRNOM, também visitou a exposição 

e confessou-se surpreen-
dido: “Eu acho que existem 
excelentes fotógrafos, com 
trabalhos muito bonitos e 
que me encantam”, garan-
tiu. Alguns dos trabalhos 
desenvolvidos no curso de 
fotografia foram apresen-
tados nesta 9.ª edição da 
“Arte Fotográfica”, e José 
Barroso considerou-os “ex-
traordinários”: “O curso 

creio que tecnicamente pode ter trazido 
alguma mais valia, mas de certeza abso-
luta que já está em cada pessoa o sentido 
estético e a sensibilidade para captar a 
imagem”, explicou.
José Ramada, membro da Comissão 
de Actividades Culturais e de Lazer da 
SRNOM, ele próprio fotógrafo e uma 
presença assídua neste evento, confes-
sou que, este ano, “observa-se um con-
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nós temos de viver, e o que ela traduz 
é o regresso, (...) é a imagem de uma 
senhora com Alzheimer que só con-
segue adormecer agarrada à sua bo-
neca e acaba por traduzir muito bem 
o início e o fim, o regressar ao iní-
cio”, explicou o médico-artista. “Isto 
é para médicos e, por isso, faz todo o 
sentido estar aqui, o envelhecimento 
é uma realidade e a solidão tem sido 
um problema nas idades mais avan-
çadas, quis chamar a atenção dos 
meus colegas para isso”, salientou 
Amaral Bernardo.

“LUX MIRABILIS”
Luz foi o tema da 9.ª edição da “Arte 
Fotográfica”, tema tratado na tertú-
lia de encerramento do evento, no 
dia 19 de Junho. Paes Cardoso, José 
Ramada, Susana Ribeiro e Mota Car-
doso foram os palestrantes da sessão, 
que terminou com a entrega das ha-
bituais medalhas de participação. 
“Tentámos dar sempre um cariz di-
ferente às nossas sessões de encerra-
mento promovendo tertúlias que nos 
permitam viver de uma forma muito 
emocional as imagens que acabá-
mos por concretizar”, iniciou José 
Ramada.
Paes Cardoso, membro da Comissão 
de Actividades Culturais e de Lazer 
da SRNOM, utilizou o nome de uma 
exposição do século XIX, “Lux Mira-
bilis”, para falar da iluminação “além 
da luz natural”. O médico e fotógrafo 
fez uma apresentação baseada “nos 
mecanismos de interpretação do es-
tímulo visual pelo cérebro” e abordou 
temáticas como a energia sob a forma 
de luz, o impulso eléctrico, a incidên-

cia sobre a retina e a captação da ima-
gem pelas células cerebrais receptoras.
“O cérebro pode corrigir a cor que lhe 
é imposta quando a memória prevalece” 
foi uma das curiosidades apresentadas 
nesta tertúlia por Paes Cardoso – o fe-
nómeno chama-se “constância da cor”. 
O pneumologista falou ainda da luz na-
tural e da beleza de alguns prodígios na-
turais: “A luz natural não é só uma luz 
crua e branca, por vezes acontece que 
a luz pareça artificial por condições at-
mosféricas, nomeadamente o pôr-do-sol, 
uma aurora boreal, entre outras coisas”, 
terminou.
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junto de obras de muito boa qualidade”. 
A SRNOM tem vindo a patrocinar vá-
rias iniciativas na área da fotografia, 
algo que José Ramada considera “indis-
cutivelmente importante” para a melho-
ria da qualidade das obras apresentadas 
neste evento anual. “Eu, como médico, 
talvez não conseguisse viver sem uma 
ou outra forma arte”, terminou.
Autor de uma das fotografias mais “in-
trigantes” da exposição – uma idosa 
abraçada a uma boneca numa cama de 
hospital – Amaral Bernardo foi um dos 
médicos mais elogiados da noite. “Esta 
fotografia traz uma realidade com que 
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José Ramada fez uma apresentação so-
bre a “Sensação e a Percepção”, “coisas 
pouco mensuráveis”, segundo o próprio. 
“Se não existisse luz, nada teríamos 
para fotografar, e tudo o que o fotógrafo 
faz é uma captação das suas sensações, 
daquilo que está a ver”, começou por 
afirmar: “O fotógrafo artista recria com 
a sua câmara o fenómeno que foi inter-
pretado pelo seu ver”. 
Em suma, “a luz, ao originar uma ima-
gem cerebral, vai desencadear o pro-
cesso perceptivo que pode ter múltiplas 
leituras. Todos somos diferentes e temos 
várias leituras do mesmo objecto”, expli-
cou o médico.
Susana Ribeiro, professora da Escola de 
Belas Artes da Universidade do Porto, 
falou da “expressão do corpo na luz en-
quanto objecto”, utilizando explicações 
da cor enquanto luz e enquanto pig-
mento: “azul, verde e vermelho são as 
cores primárias enquanto luz; magenta, 
azul e amarelo são as cores primárias 
enquanto pigmento” explicou.
Numa abordagem mais artística, Su-
sana Ribeiro escolheu a cor azul para 
explicar algumas sensações, nomeada-
mente a perda de apetite –  “porque rara-
mente é encontrado na natureza animal 
e vegetal” – e no seu efeito “calmante”. 
Embora não seja uma cor interpretada 
por todos da mesma forma, tem normal-
mente estes dois efeitos nas pessoas.
O representante do CRNOM foi Carlos 
Mota Cardoso, que encerrou as apresen-

tações. O dirigente falou da importância 
das cores e da arte em locais como os 
hospitais, dando o exemplo do Hospi-
tal Maria Pia, onde os quartos onde as 
crianças brincam foram pintados com 
cores quentes. Enquanto psiquiatra re-
conhece que “a coloração activa é muito 
importante na génese da motivação”: 
“Temos de estar de acordo com a cor que 
temos cá dentro”, salientou.
Em nome do presidente da SRNOM e do 
bastonário da OM,  agradeceu o enorme 
esforço que os colegas fizeram para leva-
rem este “pedacinho de arte” até às pes-
soas: “Nós temos a sorte de ter a mais 
bela e mais genuína língua do mundo, 
quando escrevemos estamos a desenhar 
a nossa língua e quando fotografámos 
estamos a desenhá-la com luz”, concluiu 
o psiquiatra.
A cerimónia prosseguiu com a entrega 
de prémios aos participantes em mais 
uma edição da “Arte Fotográfica” e com 
um porto de honra oferecido a todos os 
presentes. n



Mentor desta homenagem ao 
médico psiquiatra nascido no 
Porto em 1914, Carlos Mota 

Cardoso – discípulo de Henrique Gomes 
de Araújo, com quem conviveu no Hos-
pital Conde de Ferreira – abriu a sessão 
dizendo que se tratava de uma evocação 
“devida, merecida e mesmo tardia” à 
vida e obra de um homem que marcou 
a história da psiquiatria, da psicologia e 
da filosofia portuguesas”. 
No texto que apresentou, Mota Cardoso 
considerou Gomes de Araújo “uma das 
luzes mais brilhantes que iluminou, 
por quase todo o último meio século, de 
forma tão ampla quanto profunda, o uni-
verso científico e cultural” portuense e 
nacional. O antigo director do Conde de 
Ferreira foi, antes de médico, “um ho-
mem de cultura em várias dimensões” e 
cuja personalidade não lhe permitia ser 
uma figura totalmente consensual. “O 
professor era um homem inquietante, 
difícil de domar, que quando tinha um 

Henrique gomes de Araújo
TribUTo JUSTo E TArDio

HoMenageM

Médico, psiquiatra, filósofo 
e crítico musical, Henrique 
Gomes de Araújo foi uma das 
personalidades mais marcantes 
da classe médica portuense 
do século XX. Dezassete anos 
depois da sua morte, Carlos 
Mota Cardoso recuperou a 
sua memória numa sessão de 
homenagem que considerou 
“devida”, “merecida” e 
“tardia”, e para a qual convocou 
os diferentes aspectos da 
personalidade deste seu mestre. 

objectivo e um propósito não o largava”, 
acrescentou Mota Cardoso, sem dei-
xar de reforçar a sua admiração pela 
“figura magnífica” que o seu “mestre” 
representava. 
O dirigente da SRNOM e professor ca-
tedrático da Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação da Universi-
dade do Porto recuperou alguns dos epi-
sódios biográficos de Gomes de Araújo, 
com destaque para a sua obra mais co-
nhecida, Perspectivas Fenomenológicas 
na Análise da Existência, com a qual re-
cebeu o Prémio Abel Salazar em 1975, e 
para o seu fascínio pela cultura alemã, 
manifestada pela admiração que lhe 
suscitava a obra de Karl Jaspers. Mota 
Cardoso confessou que deve a Gomes 
de Araújo “grande parte da cultura” 
que transporta, pelo contacto “estimu-
lante” que manteve com ele ao longo 
dos anos. E considerou o homenageado 
“uma figura da cultura portuguesa que 
não foi devidamente reconhecida”, com-
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parando-o, neste particular, a António 
Maria de Sena, o primeiro director do 
Hospital Conde de Ferreira. 
A sessão de homenagem prosseguiu 
com uma reflexão de Francisco Ribeiro 
da Silva, historiador e dirigente da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto, sobre o 
lado mais cultural de Gomes de Araújo. 
Ribeiro da Silva, não tendo conhecido o 
médico psiquiatra pessoalmente, foi à 
procura de referências históricas no ar-

quivo da Misericórdia, encon-
trando um homem que “exer-
ceu a sua profissão com uma 
forte carga de preocupação 
cultural”. O convidado recor-
dou que Gomes de Araújo “teve 
tempo para a investigação, mas 
também para a escrita”, reve-
lando uma personalidade com 
“abertura universal” e que não 
tinha uma visão “compartimen-
tada” da vida. 
Francisco Ribeiro da Silva su-
blinhou uma característica que 
Carlos Mota Cardoso também 
incluíra no texto que leu sobre 
Gomes de Araújo: a ligação pró-
xima aos doentes. “Ele era um 
homem que tinha a capacidade 
de ouvir o doente e falar com ele. 
Neste tipo de doenças as pessoas 
precisam de ser ouvidas”, desta-
cou o convidado, reconhecendo 

também o papel meritório que Gomes de 
Araújo desempenhou na internaciona-
lização do Conde de Ferreira, através da 
publicação dos seus trabalhos em cidades 
como Frankfurt, Madrid, Paris, Barce-
lona, São Paulo ou Oslo. 

CRíTICO MUSICAL
A ligação de Gomes de Araújo à Socie-
dade Portuguesa de Escritores Médicos 
– hoje de “Artistas e Escritores Médicos” 

– foi também invocada nesta homena-
gem, pela vice-presidente da SOPEAM, 
Maria José Leal. A convidada recor-
dou não apenas a obra que lhe permi-
tiu receber o Prémio Abel Salazar, mas 
também um conjunto de trabalhos que 
tem publicado na base de dados biblio-
gráfica nacional e que se revestem de 
“qualidade literária”, denunciando um 
grande vocação para a escrita que sem-
pre manifestou.  
Na última intervenção da sessão, Ma-
ria Teresa de Macedo, pianista, compo-
sitora e professora de música, refletiu 
sobre a ligação de Henrique Gomes de 
Araújo à música, designadamente ao 
universo da crítica musical, ao qual es-
teve muito próximo. Primeiro pelo seu 
casamento com a violoncelista Mada-
lena Sá e Costa, depois por ter sido au-
tor das notas introdutórias aos concertos 
promovidos pela sociedade de concertos 
Círculo de Cultura Musical (CCM). 
A convidada recordou que a colaboração 
de Gomes de Araújo com o CCM se ini-
ciou em 1947 e que as suas notas revela-
vam “pequenas lições de história da mú-
sica”, quer pela “riqueza de conteúdo” 
que apresentavam, quer “pelo detalhe 
da análise”, “pelas menções de relacio-
nação com outras artes” e até por con-
textualizar “o tempo em que os composi-
tores viveram”. “O Dr. Henrique Gomes 
de Araújo não se limitava a mencionar 
factos. Alertava para as emoções e as 
imagens que a música pode suscitar em 
cada ouvinte”, descreveu Maria Teresa 
de Macedo, recordando que, entre os 47 
concertos apresentados pelo psiquiatra, 
surgem nomes como Rubinstein, Nikita 
Magaloff, Guilhermina Suggia, Isacc 
Stern ou Quinteto Pierre Jamet. 
Gomes de Araújo tinha especial predi-
leção pela música de Brahms, composi-
tor alemão do período do Romantismo 
e que o médico elogiava numa das suas 
descrições como sendo “fiel ao amor 
clássico das formas musicais puras”. 
Por esta ligação afectiva, a homenagem 
a Henrique Gomes de Araújo ficou con-
cluída, precisamente, com uma inter-
pretação musical da Sonata n.º 1 op.38 
em mi menor, da autoria de Johannes 
Brahms. n
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#03 | Para lá da 
Cancela Velha

O percurso começou 
no Largo de São Do-
mingos e terminou 

onde, actualmente, se loca-
liza a Igreja da Celestial Or-
dem Terceira da Santíssima 
Trindade. A propósito, Joel 
Cleto começou por explicar 
o significado de “ordem ter-
ceira” – “ordens que se iden-

tificam por completo com os princípios 
religiosos das ordens primeiras e se-
gundas, porém os seus membros não os 
praticam por terem família ou por não 
quererem seguir o caminho religioso”. 
O Largo de São Domingos foi “durante 
muitos anos a praça mais importante do 
Porto”. E foi conhecido durante muito 
tempo como “Largo do Chafariz”, por-
que aí existiu, no meio da praça, “até aos 
anos 30 do séc. XIX”, um enorme cha-
fariz. Até ser criado o conhecido Ter-
reiro da Sé, era aí “onde tudo acontecia, 
desde reuniões de câmara até à revolta 
dos taberneiros”, contou o historiador. 
No mesmo local, aquela que foi inicial-
mente uma pequena capela, por inúme-
ras vezes demolida, deu origem à Igreja 
da Trindade, uma das igrejas mais em-
blemáticas da cidade do Porto.

“Para lá da Cancela Velha” 
foi o tema proposto por 
Joel Cleto para a manhã do 
dia 1 de Abril, cumprindo-
se o terceiro percurso 
orientado pelo mediático 
historiador que protagoniza 
esta iniciativa promovida 
pela SRNOM e que vai já na 
terceira edição. Os médicos 
que participaram neste 
passeio ficaram a conhecer 
tudo sobre a “atribulada” 
história da Ordem da 
Trindade. 
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Cidade 
inesgotável de 
curiosidades 
históricas



SãO CRISPIM E SãO 
CRISPINIANO
Durante o passeio, os mé-
dicos tiveram a oportuni-
dade de vislumbrar alguns 
vestígios das capelas de 
São Crispim e São Crispi-
niano, demolidas por or-
dem de João de Almeida, 
responsável pelo início do 
crescimento da cidade. 
Atualmente, a irmandade 
de São Crispim e São Cris-
piniano é a mais antiga 
da cidade, “tem mais anos 
do que a Misericórdia do 
Porto”, explicou Joel Cleto. 
Uma intervenção arqueo-
lógica feita há cerca de três 
anos permitiu que fosse 
dado “um enorme salto no 
conhecimento da história 
do Porto”, por terem sido 
encontrados sinais do Hos-
pital de São Crispim e São 
Crispiniano.
Foi junto às memórias 
desta irmandade que Joel 
Cleto avançou que a Câ-
mara Municipal do Porto 
está a projectar o “Rio da 
Vila”, “uma passagem sub-
terrânea que percorrerá a 
cidade desde a estação de 
São Bento até ao final da 

Rua Mouzinho da Silveira, que terá di-
reito a uma ponte medieval e a muitos 
pormenores arqueológicos da cidade”, 
informou Joel Cleto.

CANCELA VELHA, ALDEIA DE 
LICEIRAS E IGREJA DA TRINDADE
Em pleno centro do Porto, um local que 
já foi considerado “arrabalde da cidade”, 
Joel Cleto convidou o grupo a imagi-
nar uma velha cancela: “Durante muito 
tempo, já no séc. XIX, continuava a cha-
mar-se à Rua Guilherme Costa Carva-
lho, a zona da Cancela Velha. Hoje em 
dia, o topónimo é apenas recordado pelo 
café chamado “Café da Cancela Velha”, 
lamentou o historiador.
Depois da Cancela Velha, na época, as 
pessoas tinham que cruzar os campos 
para chegar à Aldeia de Liceiras, um 
povoado nos subúrbios da cidade mar-
cado pela actividade rural e pelos te-

ares, motivo pelo qual ficou baptizada 
com este nome. Nesse local nasceu tam-
bém o Terreiro da Erva, onde se reali-
zava uma feira muito concorrida “pelas 
gentes da cidade” e foi junto a esse lu-
gar que a Ordem da Trindade, em 1803 
mandou  construir a sua igreja: “Foram 
precisos quase cem anos para consagrar 
a igreja”, salientou o historiador. No iní-
cio do séc. XIX as condições políticas 
e económicas dificultaram a constru-
ção da igreja “monumental”, além das 
invasões francesas e da revolução libe-
ral, problemas que “quase obrigaram a 
Ordem a desistir do projecto”, explicou 
Joel Cleto. A construção da conhecida 
fachada começou apenas em 1846, e só 
em 1892 é terminada a igreja, da pers-
pectiva arquitectónica.
O passeio terminou com uma surpresa: 
uma visita ao Hospital da Ordem Ter-
ceira da Santíssima Trindade.

#04 | O Porto de Camilo

No dia 14 de Maio, “O Porto de 
Camilo” foi o tema do 4.º percurso 
da iniciativa “Porto Revisitado”, com 
um passeio da Praça à Cadeia da 
Relação. O escritor e a sua paixão 
pelo Porto e pelas mulheres, em 
particular o seu adúltero romance 
com Ana Plácido, foram os temas 
explorados por Joel Cleto durante a 
manhã daquele domingo.

Camilo Castelo Branco nasceu em Lis-
boa (16 de Março de 1825), mas foi no 
Porto que escreveu algumas das suas 
melhores obras. Na cidade onde tentou, 
sem sucesso nem diligência suficiente, 
cursar Medicina e, mais tarde, Direito, 
foi um homem boémio e ficou conhe-
cido por dividir a sua vida entre paixões, 
cafés e salões burgueses. Depois de en-
viuvar e ficar a braços com uma filha de 
uma segunda relação, Camilo era já um 
escritor experiente quando, em 1847, co-
nheceu Ana Plácido, uma jovem poetisa 
da cidade.
Instalou-se no Hotel Paris, local esco-
lhido por Joel Cleto para contar a his-
tória de amor de Camilo e Ana Plácido, 
a «mulher fatal» que, em 1850, com ape-
nas 19 anos, se havia casado com Ma-
nuel Pinheiro Alves, um comerciante 
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abastado: “É uma época ter-
rível para Camilo, que chega 
a frequentar um seminário e 
tenta enveredar pelo seu lado 
mais místico. No entanto, rapi-
damente volta à vida boémia”, 
contou o historiador.
Vivia no Hotel Paris e a sua 
amada, Ana Plácido, na Rua 
do Almada, o que significa que 
os jovens viviam muito próxi-
mos, o que contribuiu para 
um “cruzar muito regular dos 
dois”. “Depois do seminário, o 
escritor volta disposto a viver 
a sua paixão, passa a assediar 
a Ana Plácido, também apai-
xonada por ele, e a determi-
nada altura resolvem fugir”, 
explicou. Após o burburinho 
na cidade sobre o sucedido, 
Manuel Pinheiro acaba por 
denunciar ambos às autorida-
des por adultério. Perante esta 
acusação, e apesar da tentativa 
de fuga, foram ambos presos 
na cadeia da relação, onde fi-
caram durante um ano.

A CADEIA E O TRIBUNAL 
DA RELAçãO DO PORTO
Para continuar esta história, 
Joel Cleto conduziu o grupo 
de visitantes até à Cadeia da 
Relação, onde os médicos pu-
deram observar as celas e vis-
lumbrar a área do tribunal.
A Cadeia da Relação estava, 
na altura, em péssimas condi-
ções, com enxovias húmidas e 
sujas. Camilo Castelo Branco 
teve a sorte de ficar nas celas 
conhecidas como “quartos de 
Malta”, destinados a ilustres e 
abastados homens da cidade, 
enquanto Ana Plácido ficou 
detida no pavilhão das mulheres. Foi 
durante este ano na prisão que Camilo 
escreveu o famoso romance “Amor de 
Perdição”. 
A história do edifício enquanto estabele-
cimento prisional foi acompanhado por 
fotografias expostas no Centro Portu-
guês de Fotografia, instalado na Cadeia 
da Relação.
Já na época Camilo Castelo Branco era 
tão apreciado que teve a honra de rece-
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ber duas visitas do rei D. Pedro V que, 
rapidamente, ordenou que fossem feitas 
obras na prisão. Prisão esta que funcio-
nou até 1974. 
Foi no Salão Nobre do Palácio da Justiça 
que Joel Cleto terminou a visita e con-
tou ao grupo de médicos como os aman-
tes foram, após um ano no presídio, con-
siderados inocentes, curiosamente, pelo 
juíz José Maria Queirós, pai de Eça de 
Queirós.



#05 | Do Hospital Militar 
ao Mercado do Bom 
Sucesso

O dia 2 de Junho, uma sexta-feira, 
foi o dia escolhido por Joel Cleto 
para guiar o habitual grupo de cerca 
de 40 médicos “Do Hospital Militar 
ao Mercado do Bom Sucesso”. 
O passeio, nocturno, decorreu 
junto à Rotunda da Boavista e, 
essencialmente, dentro do Hospital 
Militar, onde os médicos puderam 
ouvir histórias e lendas de antigos 
colegas.

Um hospital que não costuma ter as por-
tas abertas à noite, abriu-as naquele dia 
para especialmente receber o grupo de 
passeantes, desde logo impressionados 
com a sua importância histórica: “Foi o 
primeiro hospital militar construído de 
raíz em Portugal”, por ordem do Rei D. 
Pedro V, começou por contar Joel Cleto, 
fazendo referência à forte relação da-
quele monarca com a cidade do Porto. 

Contudo, o rei faleceu antes de 
ver concretizada a obra, pelo 
que foi o seu irmão D. Luís 
quem, em 1862, inaugurou o 
hospital, entretanto denomi-
nado Hospital Militar D. Pedro 
V em homenagem ao mentor 
da iniciativa. O hospital im-
pulsionou “de modo decisivo” 
o prolongamento da Rua da 
Boavista, na década de 1860, e 
é um dos motivos para a cons-
trução, em 1877, da Rotunda 
da Boavista.
De um lado a Rua da Boavista, 
do outro a Rua de Nossa Se-
nhora de Fátima, chamada du-
rante muito tempo a Rua das 
Balas/Valas. “A Rua das Balas 
era herdeira de um antigo ca-
minho, uma ladeira que subia 
até à Ramada Alta, onde ficava 
a grande quinta onde existe o 
Hospital Militar”. “No dia em 
que os absolutistas conseguem 
avançar para a Ramada Alta, 
dá-se uma luta enorme, resul-
tando numa vitória dos libe-
rais. A batalha foi tão grande 
que durante muitos anos exis-

tiam vestígios de balas, daí o nome da 
quinta e da rua”, começou por contar 
Joel Cleto sobre o nome da Rua das 
Balas: “É uma história muito bonita, 
mas é uma lenda”, rematou. A verda-
deira história conta que os absolutistas 
nunca conseguiram chegar à Ramada 
Alta e, curiosamente, a rua chamava-se 
Rua das Valas, por se localizar junto à 
Quinta das Valas. No entanto, “devido ao 
problema dos portuenses com a sua pro-
núncia, ainda há mapas que dizem Rua 
das Balas e Quinta das Balas”, explicou 
divertido Joel Cleto, antes de dar início 
a uma detalhada visita a todo o Hospital 
Militar.

“BOAVISTA” E “BOM SUCESSO”
O grupo de médicos percorreu depois a 
Rotunda da Boavista e conheceu a histó-
ria de todas as suas “saídas”, bem como 
a origem do topónimo – que se deve à 
existência de uma quinta que ficava no 
extremo da rua: “Bem lá no alto, perto 
do local que hoje é conhecido como 
Praça da República, existia a Quinta da 
Boavista, precisamente por se tratar de 
um local com uma enorme vista sobre a 
cidade”, salientou Cleto.
Depois de revelada a história de todos 
os cruzamentos envolventes da Rotunda 
da Boavista, foi altura de “descobrir” o 
Mercado do Bom Sucesso. Para o fazer, 
o historiador fez referência a uma certa 
burguesia portuense que abandonou o 
centro da cidade e se deslocou para a 
zona de Massarelos, onde foram criadas 
várias quintas. Uma das maiores quin-
tas da zona possuía uma capela dedi-
cada a Nossa Senhora do Bom Sucesso 
e, por isso, o mercado ficou conhecido 
como o “Mercado do Bom Sucesso”.
Nos anos 1950 a Câmara do Porto per-
cebe que a Boavista será uma zona no-
bre da cidade e, por isso, encomenda 
o projecto de um novo mercado aos 
mesmos responsáveis pelo Mercado de 
Matosinhos. 
A obra, “fruto da genialidade de três ar-
quitectos” (Fortunato Cabral, 1903; Mo-
rais Soares, 1908; Cunha Leão, 1909),  
foi durante décadas uma referência para 
os mercados do peixe. n

79



‘Suggestioni 
cromatiche’

No dia 08 de Abril, 
inaugurou na Galeria 
da Casa do Médico 
uma exposição do 
conceituado pintor 
italiano Vincenzo 
di Biase. Com o 
título “Suggestioni 
Cromatiche”, a 
exposição ficou 
marcada por tons 
fortes e quadros de 
“elevada qualidade”, 
segundo António 
franchini, curador da 
SRNOM. A cerimónia 
de inauguração 
contou com um 
surpreendente 
concerto de Rosana 
Orsini e Marco 
Brescia, dois músicos 
que completaram 
uma tarde de arte e 
música na SRNOM.

cenzo di Biase encontrou uma forma 
de reconstruir a realidade empírica 
e reescrevê-la através de uma dife-
rente realidade – a pintura.
Desde 1989, altura em que começou 
a expor, o artista já protagonizou 
mais de trinta mostras de arte, prin-
cipalmente em Itália, em cidades 
como Roma ou Capri, no entanto, 
a Casa do Médico não foi a sua pri-
meira exposição na cidade do Porto, 
sendo que, em 2015, coloriu as pare-
des da Casa do Infante com a expo-
sição “Viaggiando nei colori”.
Durante cerca de duas semanas, 
“Suggestioni cromatiche” foi a expo-
sição de Vicenzo di Biase que atraiu 
apreciadores de pintura à Galeria da 
SRNOM. 

concErTo DE roSAnA 
orSini E MArco 
brESciA

A tarde de 8 de Abril não ficou ape-
nas marcada pela abertura da expo-
sição do pintor italiano mas também 
pela voz da soprano Rosana Orsini 
e pelo som do piano de Marco Bres-
cia, num concerto intitulado “Arie 
per soprano e brani per pianoforte 
dell’Ottocento italiano”.
Investigador integrado do CESEM 
– Centro de Estudos de Sociologia 
e Estética Musical da Universidade 
Nova de Lisboa, o pianista italo-bra-
sileiro Marco Brescia é Doutor em 
Musicologia Histórica pela Univer-
sidade de Paris IV – Sorbonne e pela 

Universidade Nova de Lisboa. É, ainda, 
director artístico do Festival Internacio-
nal In Spiritum – Música e Contempla-
ção na cidade do Porto, centrando o seu 
gosto musical principalmente em temas 
ibéricos e italianos.
A soprano Rosana Orsini é Mestre em 
Canto Lírico pela Manhattan School of 
Music de Nova Iorque, tendo-se também 
especializado em interpretação mozar-
tiana no Mozarteum Institut de Salz-
burg, na Áustria. Juntos ofereceram 
um espectáculo dedicado a Itália a to-
dos os que estiveram presentes na inau-
guração da exposição de pintura, numa 
tarde que combinou música e pintura 
de uma forma surpreendente. n

eXPosição de Pintura 
de vicenzo di biase

Vincenzo di Biase nasceu a 10 de 
Novembro de 1940 em Termoli 
e apesar da sua paixão pela pin-

tura começou por licenciar-se em Mate-
mática, pela Universidade de Roma “La 
Sapienza”. Ensinou Matemática e Física 
durante quase quarenta anos no “Scien-
tifico Collegio Nazareno di Roma”.
Na sua página oficial pode ler-se que ao 
longo dos anos a pintura nasceu como 
algo secundário na sua vida, no entanto, 
tornou-se “uma ferramenta necessária 
para exprimir a sua imaginação”. Só 
começou a pintar depois dos quarenta 
anos, ainda assim, muitos afirmam que 
as actividades de matemático e pintor 
culminam num ponto comum, onde Vi-
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E MúSicA 
coMbinADAS 
nUMA TArDE 
ESpEciAl
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centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | 

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

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 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



Tavares Fortuna foi primeiro tenor: “Foi 
o cantor da Universidade do Porto com 
maior produção fonográfica no fado”, 
elogiou Armando Carvalho Homem. 
Nesta obra estão presentes vários textos 
que resumem a vida do médico, cantor, 
e escritor, “tudo quanto José Tavares 
Fortuna viu e presenciou no exercício 
de uma vida longa”, explicou Armando 
Carvalho Homem: “Um leitor que o co-
nheça pode adivinhar o conteúdo dos 
poemas”, garantiu.
O representante da SRNOM, Carlos 
Mota Cardoso, agradeceu ao autor por 
este livro que “faz jus à ideia de que os 
médicos têm um talento nato para redi-
gir obras”, e por “verter nestas páginas 
toda a sua história”.
Nesta obra o leitor pode contar com 
textos dedicados a Coimbra, à família 
de Tavares Fortuna, à humanidade, à 
crítica social, aos doentes e à natureza, 
bem como com imagens que documen-
tam “não só os textos mas uma vida”, 
referiu Armando Carvalho Homem: “É 
o testemunho de um homem bom e ge-
neroso que até oferece os seus lucros à 
Ordem dos Médicos”, terminou.
Carlos Valério dividiu a sua apresenta-
ção do livro em três reflexões distintas. 
“O Homem, o encontro e os Serviços 
de Saúde”, “Os homens não são todos 
iguais; há os que gostavam de fazer, os 
que dizem que fazem e os que fazem” 
- salientando que Tavares Fortuna é o 
espelho do último exemplo – e “Tudo o 
que o autor disse sobre si”. O amigo de 
longa data garantiu que só um homem 
como José Tavares Fortuna – “de muita 
coragem” – “podia expor-se com tama-
nha franqueza na sua obra”.
“Há muito que queria prestar esta ho-
menagem”, garantiu Carlos Valério, que 
elogiou não só o médico mas também a 
sua obra, “um livro que podia chamar-se 
Sentimentos”.
O autor que agradeceu à SRNOM todo o 
apoio, bem como a todos os amigos pre-
sentes, referiu que “o importante” já ha-
via sido dito pelos oradores e convidou o 
público a “viajar” pelas suas memórias 
com os textos desta nova obra. Neste 
sentido, Carlos Mota Cardoso aproveitou 
para anunciar que a SRNOM vai “abrir 
uma iniciativa para os médicos reforma-
dos – uma tertúlia para que partilhem as 
suas experiências e emoções”. n

José Tavares Fortuna 
foi ginecologista e mé-
dico obstetra no Cen-

tro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia e Espinho, e escre-
veu onze obras antes do seu 
mais recente livro “Prosas, 

poemas e prosemas”, uma obra com 25 
poemas, 24 prosas e 128 imagens ilus-
trativas. Além do talento para a escrita, 

livro

“Prosas, 
poemas e 
prosemas”
UMA “viAgEM” pElA 
viDA Do MéDico JoSé 
TAvArES forTUnA

O prestigiado 
ginecologista 
português, José 
Tavares fortuna, 
apresentou, no dia 
11 de Maio, o seu 
mais recente livro 
“Prosas, poemas e 
prosemas” no Salão 
Nobre da SRNOM. 
Com uma assistência 
de centenas de 
pessoas, Armando 
Carvalho Homem 
e Carlos Valério, 
amigos do autor, 
foram os convidados 
para apresentar a 
obra, num evento 
que contou ainda 
com a presença de 
Carlos Mota Cardoso, 
representante da 
SRNOM. As receitas 
da obra revertem 
totalmente a 
favor do fundo de 
Solidariedade da 
OM, como forma 
de auxiliar médicos 
com dificuldades 
financeiras, esclareceu 
Tavares fortuna.
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“Partículas 
Comensais”

No dia 6 de 
Maio, Jaime 
Milheiro, médico 
especialista 
em Psiquiatria, 
apresentou, no 
Salão Nobre da 
SRNOM, o seu 
livro “Partículas 
Comensais”. O 
evento contou 
com uma palestra 
do reputado 
escritor Mário 
Cláudio sobre “O 
Jogo da Verdade 
e a Vocação 
Confessional”, 
onde os 
presentes 
puderam ouvir 
excertos de 
obras de José 
Régio e Mário 
Sá-Carneiro, 
numa palestra 
que abordou 
essencialmente o 
tema “confissão”. 

Psiquiatra, psicanalista e escri-
tor, Jaime Milheiro escolheu a 
Casa do Médico no Porto para 

apresentar a sua obra mais recente. O 
evento contou com a presença de deze-

nas de amigos, familiares e co-
legas do autor que assistiram à 
palestra “O Jogo da Verdade e a 
Vocação Confessional”, de Mário 
Cláudio” e, ainda, a uma tertúlia 
que contou com a presença de 
António Leuchester, Júlio Ma-
chado Vaz, Jaime Milheiro e Má-
rio Espiga de Macedo. O debate 
foi moderado por Manuel Sobri-
nho Simões, que elogiou o colega 
e amigo, salientando o facto de 
a obra “Partículas Comensais” 
abordar a “complexidade do ser 
humano”.
Paralelamente à sua carreira 
como médico, Jaime Milheiro 
foi sempre um prolífico escritor, 
autor de numerosos livros e ar-
tigos, incluindo como cronista 
do Jornal de Notícias. Reconhe-
cido pelo seu espírito empreen-
dedor, fundou o Centro de Saúde 
Mental de Vila Nova de Gaia, 
em 1969, e foi delegado da Zona 
Norte do Instituto de Assistência 
Psiquiátrica. Em 2006 foi agra-
ciado com a Medalha de Ouro do 
Município de Vila Nova de Gaia. 
Com uma vasta experiência 
também na área da psicanálise, 
o médico psiquiatra abordou no 
seu livro “a confissão e a culpa”, 
explorando a dificuldade cres-
cente de avaliar os problemas 
psicológicos da população actual: 
“Já vi, na minha vida clínica, pes-
soas confessarem crimes que não 
cometeram”, frisou. 

Carlos Mota Cardoso, representante do 
CRNOM, também participou na apre-
sentação do livro que, segundo o seu au-
tor, “é sobre a profissão de viver”, e não 
quis perder a oportunidade para deixar 
um tema para reflexão: “A saúde e a 
alma são uma coisa muito distante de 
quem não sofre”, afirmou.
O evento terminou com um porto de 
honra dedicado aos amigos presentes e 
a todos os que quiseram assistir à ses-
são dedicada à complexidade do ser hu-
mano. n

livro
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No dia 27 de Abril, 
fernando Reis Lima, 
médico cirurgião, 
lançou o livro “História 
da Cirurgia”, uma 
obra dedicada a todos 
os médicos e, em 
especial, a cirurgiões, 
assinalou o autor. 
Amélia Ricon ferraz, 
professora catedrática 
de História de 
Medicina na faculdade 
de Medicina da 
Universidade do Porto, 
apresentou a obra às 
dezenas de pessoas 
presentes no Salão 
Nobre da SRNOM.

“Pérolas da Vida de um Médico” 
e “Lágrimas e Sorrisos na Vida de 
um Médico”. 
A mais recente obra de Reis Lima 
aborda a história da cirurgia inter-
nacional em sete capítulos e de-
dica-se também à cirurgia em Por-
tugal, incluindo nomes e histórias 
de vários directores dos serviços 
de cirurgia dos hospitais portugue-
ses. “A história é a reprodução da 
evolução da humanidade”, afirmou 
Amélia Ricon Ferraz que, imedia-
tamente, reiterou a importância da 
obra para a dignificação da classe 
médica e da sua história.
Foi José Manuel Amarante que 
incentivou Fernando Reis Lima a 
percorrer a história da cirurgia e, 
por isso, é o autor do prefácio da 
obra onde pode ler-se:
“É este o resultado de um traba-
lho que vem dar um novo e valioso 
contributo para a historiografia 
da cirurgia portuguesa, e que, de 
alguma forma, cronologicamente, 
vem permitir actualizar o livro edi-
tado em 1926 pelo Senhor Profes-
sor Hernâni Monteiro, ‘Origens da 
Cirurgia Portuense’, publicado no 
âmbito das comemorações do cen-
tenário da Régia Escola de Cirur-
gia do Porto, há já 90 anos. Livro 
este que durante anos esteve prati-
camente esquecido e cuja existên-
cia tive oportunidade de referir ao 
Senhor Dr. Reis Lima, quando o 

pretendi incentivar a levar a cabo esta 
tarefa, ainda ele não se tinha retirado da 
actividade clínica.”
Carlos Mota Cardoso, vogal do Conse-
lho Regional do Norte da OM, destacou 
a importância da apresentação deste 
livro: “A apresentação de uma obra é 
sempre o nascimento de um filho, é a 
produção de qualquer coisa que se de-
sentranha da vida interior de cada um 
de nós e que acaba por ser vertido para 
o exterior e depois deixa de ser nosso. 
Passa a ser dos outros e cada um tem a 
sua leitura daquilo que é a publicação de 
uma obra”, sublinhou.
A cerimónia terminou com uma sessão 
de autógrafos e com um porto de honra 
onde o autor pôde contar com a presença 
de dezenas de amigos e familiares. n

Fernando Reis Lima nas-
ceu no Porto em 1935 e 
licenciou-se em Medicina 

e Cirurgia na Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto. 
Enquanto estudante da FMUP 
organizou e dirigiu o jornal uni-
versitário o “Orfeão” e foi director 
do Orfeão Universitário do Porto.
Foi médico no Serviço Nacional 
de Saúde até 1999 e foi director 
de vários serviços no Centro Hos-

pitalar de São João.
Reis Lima é autor de vários trabalhos 
científicos publicados em revistas por-
tuguesas e estrangeiras, colaborou com 
o Jornal de Notícias enquanto cronista 
e publicou já vários livros: “A Minha 
Peregrinação”, “Estações de Vida”, “A 
Guerra”, “Retratos da Minha Vida”, 

“História  
da Cirurgia”
oBra de  
fernando reis lima

livro

Te
xt

o 
M

ar
ia

 M
ar

ti
ns

 › 
Fo

to
gr

afi
a 

D
ig

ir
ep

or
t

84 cultura



N  a apresentação do livro, o bas-
tonário da Ordem dos Médicos 
enalteceu desde logo o per-

curso pessoal e profissional de António 
Roma Torres, “que tem um currículo 
poderoso e é uma figura de referência 
nacional na área da psiquiatria”. “É um 
homem que tem dedicado muito do seu 
trabalho e da sua experiência a esta 
área, em várias circunstâncias e obras já 
publicadas”, referiu Miguel Guimarães.
Sobre a obra, Miguel Guimarães ex-
plicou que “Tudo Espantalhos” é um 
drama em três actos e sete quadros que 
“assenta muito naquilo que é a biogra-
fia de José Custódio de Faria”. “É uma 
peça que retrata aquilo que foi a vida e, 
de certa maneira, a obra do Abade Faria 
e cujos sete quadros nos falam de fases 
diferentes da sua vida”. O bastonário da 
Ordem dos Médicos garantiu que “esta é 
uma obra que merece ser apresentada”.
Da Editora “Afrontamento” esteve pre-
sente no evento José Sousa Ribeiro que 
confessou que António Roma Torres 
“sempre surpreendeu com a sua veia 
de dramaturgo”, numa relação já longa 
com a Editora.
Português de Goa, de ascendência brâ-
mane e padre católico, José Custódio de 
Faria, mais conhecido como o Abade 
Faria, desenvolveu em Paris a hipnose 
como tratamento para as perturbações 
de comportamento. Depois do descré-
dito que o magnetismo animal de Mes-
mer conhecera com os resultados de 
uma comissão nomeada pelo rei Luís 
XVI e que integrava Lavoisier, José 
Custódio de Faria procurou explicar a 
hipnose como fenómeno natural, per-
mitindo a sua posterior reabilitação por 
Charcot com quem Freud trabalhou 
também em Paris antes de formular 
todo o campo teórico da psicanálise.
O título da mais recente obra de Antó-
nio Roma Torres é a tradução adaptada 
de “Hi sogli baji”, frase em concani que o 
pai lhe segreda quando uma branca sus-
pende o início do sermão no Palácio de 
Queluz, perante a Rainha D. Maria I e a 
corte que acorria à missa de Domingo.
A sessão de apresentação do livro con-
tou ainda com a leitura pública de um 
excerto da peça pelos actores Daniel 
Pinto, Viriato Morais e Andreia Moisés, 
dirigidos por Francisco Alves (Teatro 
Plástico). n

“Roma Torres é 
um verdadeiro 
cinéfilo.”
José Sousa Ribeiro

A Secção Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos 
acolheu, na noite 
de 20 de Abril, 
a apresentação 
do livro “Tudo 
Espantalho”, a 
mais recente obra 
de António Roma 
Torres, director 
do Serviço de 
Psiquiatria e Saúde 
Mental e da Clínica 
de Psiquiatria e 
Saúde Mental no 
Centro Hospitalar 
de São João.
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Jazz  
na Ordem

7º  ciclo
de
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AflUênciA DE público 
àS SESSõES TrADUz o 
SUcESSo Do 7.º ciclo DE 
JAzz, UMA iniciATivA QUE 
é Já UM DoS EvEnToS 
MUSicAiS DE MAior 
rElEvo nA AgEnDA 
cUlTUrAl DA SrnoM

O 7º Ciclo de Jazz 
na Ordem começou 
no dia 31 de Março 
e surpreendeu pela 
enorme adesão. 
De Abril a Junho 
foram cinco os 
concertos que 
atraíram centenas 
de médicos à 
SRNOM. DualAtack, 
“Round Midnight”, 
Hitchpop, Escola 
de Jazz do Porto 
e Song Bird Vol. II 
foram os músicos 
escolhidos por Rui 
Rodrigues, médico 
e organizador 
do evento, para 
dar continuidade 
à já conhecida 
qualidade dos 
Ciclos de Jazz na 
SRNOM. Ao longo 
de mais de três 
meses, as noites 
de jazz na Casa do 
Médico divertiram 
centenas e foram 
prova da grande 
qualidade da música 
jazz portuguesa.



dade da música escrita se cruza com a 
improvisação, procurando evidenciar as 
características físicas, sonoras e estilís-
ticas dos instrumentos”, pode ler-se na 
página oficial da banda. 
 Segundo os músicos, o grande objectivo 
desta formação é procurar “uma identi-
dade musical singular” resultado das vi-
vências musicais dos dois intérpretes e 
da universalidade da cultura actual.
Enquanto artistas portugueses não es-
queceram a cultura jazz do nosso país e, 
durante o concerto na SRNOM, tocaram 
temas de grandes músicos como José 
Afonso e Bernardo Sassetti, tornando a 
noite ainda mais especial.
Foi num ambiente de grande festa e 
surpresa que Rui Rodrigues confessou 
estar “muito feliz com o número de pes-
soas presentes, mesmo sendo Sexta-
-feira Santa”. O médico contou à Nor-
temédico que a escolha do dia foi uma 
coincidência feliz, uma vez que “apesar 
de parecer um dia  um pouco contro-
verso, o jazz também apareceu na cul-
tura musical de uma forma muitas ve-
zes contraditória”. No final do concerto 
o público pareceu completamente ren-
dido a esta “controvérsia” e à banda que 
junta instrumentos tão distintos, resul-
tando numa combinação, no mínimo, 
surpreendente.

21.ABRIL | “fITAS COM JAzz”
sessão com Bernardo 
moreira eXiBiu “round 
midnigHt”, JaZZ com um filme 
dentro

Não é Cinema com Jazz. é o Jazz no 
Cinema. A subtileza foi explicada por 
Bernardo Moreira numa sessão especial 
do 7º Ciclo Jazz na Ordem - a terceira - 
onde, em vez de música ao vivo, ouviu-
se música na tela comentada pelo antigo 
presidente do Hot Club de Portugal. 

Figura mítica do jazz português, Ber-
nardo Moreira regressou à SRNOM 
para contar, de viva voz, os episódios 
de um dos filmes que melhor personi-
ficou o casamento perfeito entre aquele 
género musical e o cinema. Ou “o jazz 
como sujeito de acção” de um filme, 
como bem descreveu o contrabaixista e 
engenheiro de profissão, nome incontor-
nável do jazz português desde os anos 60 
do século XX. 

A película que escolheu para comentar 
nesta terceira sessão do 7º Ciclo Jazz na 
Ordem foi Round Midnight - “À Volta da 
Meia-Noite” em português - uma obra 
de inspiração biográfica realizada em 
1986 por Bertrand Tavernier. Bernardo 
Moreira começou por explicar que o 
filme respeita “uma quantidade imensa 
de verdade histórica” sobre o Jazz dos 
anos 60, a partir de um ambiente mu-
sical que ele próprio viveu como jovem 
músico, em Paris, tocando com nomes 
como Dexter Gordon ou Kenny Clark. 
O primeiro, curiosamente, foi escolhido 
pelo realizado para interpretar o perso-
nagem principal do filme. “Posso garan-
tir que o que vão ver é rigorosamente 
verdade. O ambiente era este, não está 
nem adocicado nem fingido”, comentou 
Bernardo Moreira, antes da projecção. 
O convidado recordou a história de Bud 
Powell, “um pianista fora de série” que 
“podia tocar ao lado do [Charlie] Parker 
com o mesmo grau de criatividade e ino-
vação”. A forma desastrosa como geria a 
sua vida pessoal, com grande dependên-
cia de álcool e drogas, levou a “tocar toda 
a vida nos limites da ruptura”, relatou 
Moreira. Depois de “apanhar uma tu-
berculose muito grave”, Powell estabele-
ceu uma relação próxima com François 
Paudras – um jovem publicitário que 
adorava jazz – que acabou por dedicar a 
vida a tentar salvar o músico da sua vida 
decadente. A relação de amizade e cum-
plicidade, que levou Paudraus a viajar 
para Nova Iorque, acabou por ser o ân-
gulo que Tavernier escolheu para contar 
o ambiente do Jazz daquela época. 
Bernardo Moreira explicou, no entanto, 
que Bud Powell não é o único músico 
retratado pela personagem fictícia que 
protagoniza o filme: Dale Turner, “a 
única mentira” desta obra. Em Turner 
há também muito da história de vida 
de Lester Young, um grande saxofo-
nista, mais velho do que Powell, e que 
foi o grande responsável pela carreira 
da Billie Holiday, a quem chamava Lady 
Day. “O Dale Turner é um personagem 
construído para explicar 50% da vida 
de Bud Powell e 50% da vida do Lester 
Young”, clarificou o convidado, confes-
sando que “grande parte dos diálogos 
que aparecem no filme são historica-
mente verdadeiros”, assim como mui-
tos dos locais apresentados, como por 
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14.ABRIL | DUALATACk
 “uma formação 
comPletamente diferente do 
HaBitual”

No dia 14 de Abril, Sexta-feira Santa, 
Pedro Oliveira e Domingos Alves 
encheram o Salão Nobre da Casa do 
Médico para uma noite que prometia 
ser “extremamente especial e inédita”, 
garantiu Rui Rodrigues no início do 
concerto.

Pedro Oliveira, percussionista, e Do-
mingos Alves, pianista, formam um 
duo improvável que combina os timbres 
de Marimba, Vibrafone e Piano. DualA-
tack é “uma formação completamente 
diferente do habitual (...) é uma forma-
ção que dificilmente irão ver noutro lo-
cal porque é a única no país a tocar este 
tipo de música”, garantiu Rui Rodrigues.
Os músicos têm as mesmas raízes mas 
percursos distintos, juntando a sua 
vasta experiência no projecto “DualA-
tack”.  O repertório privilegiado pelos 
músicos percorre caminhos desde a Mú-
sica do Mundo ao Jazz, “onde a formali-
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exemplo o Alvin Hotel, um hotel “super 
manhoso” que existia no Harlem para 
albergar os músicos de jazz. 
Para Moreira muito do que aparece em 
Round Midnightmerece ser explicado 
e contextualizado à luz do que foram as 
primeiras décadas do jazz. “O ambiente 
que esta gente vive é duro que se farta 
e a sociedade foi extremamente agreste 
para eles”, enquadrou o antigo presi-
dente do Hot Club de Portugal, expli-
cando de forma simples a tensão criativa 
destes músicos: “um pintor pode fazer 
um quadro genial em seis meses, que 
não tem problema nenhum; um músico 
de jazz tem de ser genial todas as noites 
ou a crítica desfá-lo”. Era este frenesim 
que, na sua perspectiva, levava muitos 

músicos da geração que retrata 
este filme a entrarem no mundo 
das dependências. “Quando 
tens de tocar todas as noites, até 
as coisas bonitas podem doer 
muito”, sintetizou.

05.MAIO | HITCHPOP
JaZZ “susPense” onde o 
cinema serve de Base

No dia 5 de Maio foi a vez do 
trio Hitchpop pisar o palco do 
Salão Nobre da SRNOM. Na 
quarta sessão do 7º Ciclo de 
Jazz o público pôde assistir a 
um espectáculo “onde o cinema 
serve de base para a música 
que é feita”, explicou Rui 
Rodrigues: “Esta sessão tem 
um teor especial, é um trio que 
eu já conheço há alguns anos, 
e que já há alguns anos queria 
trazer a este palco”, reiterou o 
organizador do evento.

Hitchpop distancia-se do stan-
dard do jazz nacional e interna-
cional, pois junta Marcos Cava-
leiro e João Guimarães, dois dos 
mais proeminentes músicos da 
cena jazzística portuguesa, a Mi-
guel Ramos um dos maiores no-
mes do rock em Portugal. 
Apesar de o seu álbum de estreia 
ter sido lançado apenas em 2016, 
o trio estreou-se nos palcos em 
2012 e, desde então, os portuen-
ses Hitchpop já passaram por 
palcos como o Festival Vodafone 

Paredes de Coura, Serralves em Festa, 
NÓS em D’Bandada, entre outros. 
Antes de começar o espectáculo Rui 
Rodrigues sublinhou: “Espero que 
apreciem a sessão porque realmente é 
diferente das outras, mas diferente pela 
positiva”. Assim que se começaram a 
ouvir os primeiros originais percebeu-
-se que a banda pretendia criar momen-
tos de “suspense”, como acontece no ci-
nema, tal como havia sido referido por 
Rui Rodrigues. Durante o concerto foi 
possível perceber a influência não só 
do cinema mas também do rock subli-
nhado, principalmente, pela ênfase da 
guitarra eléctrica de Miguel Ramos que 
se juntou à bateria de Marcos Cavaleiro 
e ao saxofone de João Guimarães. Um 

repertório dividido entre canções e im-
provisos que surpreendeu o público com 
o seu “jazz suspense”, como os próprios 
músicos o classificam. 

19.MAIO | ESCOLA DE JAzz DO 
PORTO
alunos da escola do Porto 
ProPorcionam esPectáculo 
como os grandes 
Profissionais

A quinta sessão do Ciclo de Jazz ficou a 
cargo da Escola de Jazz do Porto, sendo 
este o concerto “com mais significado” 
para o organizador do evento, Rui 
Rodrigues: “O Ciclo de Jazz na Ordem 
nasce na Escola de Jazz do Porto”, 
explicou.

Foram vinte os alunos que proporcio-
naram à plateia um concerto dinâmico, 
com vários instrumentos e momentos 
marcados também pela voz dos estu-
dantes de jazz. 
“Ver estes jovens e dar-lhes palco é, efec-
tivamente, um motivo de orgulho, pois 
só assim é que nós conseguimos perpe-
tuar a qualidade musical do nosso país – 
é dando palco a pessoas que estão numa 
fase de aprendizagem”, afirmou Rui Ro-
drigues sobre a importância deste con-
certo no ciclo de Jazz, garantindo que 
“enquanto houver ciclo de jazz a Escola 
de Jazz do Porto estará presente”. 
Apesar de o 7º Ciclo de Jazz, à seme-
lhança de alguns dos anteriores, ser 
marcado por grandes nomes da cena ja-
zzística portuguesa, o primeiro ciclo de 
Jazz na Ordem foi realizado apenas com 
alunos e, actualmente, representa uma 
combinação de talentos, alguns profis-
sionais, outros ainda alunos, nomeada-
mente os alunos da Escola de Jazz do 
Porto.
Foi sob a orientação de Pedro Barreiros 
que os alunos da Escola de Jazz subiram 
ao palco e se dividiram em oito combos 
com dois blocos cada, num espectáculo 
que, além de uma parceria de longa 
data, representa a importância de valo-
rizar os futuros nomes do jazz nacional. 
Álvaro Costa, médico presente no 
evento, contou à Nortemédico que es-
teve em todas as sessões do Ciclo de 
Jazz de 2017 e confessou-se surpreen-
dido com o “enorme talento” dos alunos 
da Escola de Jazz do Porto: “Este con-



89

certo esteve ao nível dos 
grandes concertos que 
tive o prazer de assistir 
nas sessões anteriores”, 
referiu o médico.
Foi ao nível de grandes 
profissionais que a Es-
cola de Jazz do Porto 
mostrou a sua quali-
dade e irreverência, à 
semelhança dos anos 
anteriores.

09.JUNHO | SONG 
BIRD, VOL. II
João HasselBerg 
e luís figueiredo 
encerram 7º ciclo 
de JaZZ

No dia 09 de Junho, Song 
Bird Vol. II, encerrou com 
chave de ouro mais um 
ciclo de Jazz na SRNOM. 
João Hasselberg, no 
contrabaixo, e Luís 
figueiredo, no piano, 
escolheram o Salão 
Nobre da SRNOM para 
apresentar a continuidade 
do projecto Song Bird 
Vol.I, um dos concertos 
com mais sucesso no 
Ciclo de Jazz de 2016.

“Corremos várias formas 
de tocar, tivemos aqui vá-
rios nomes – este 7º Ciclo 

de Jazz foi a conciliação de grandes no-
mes do Jazz – e hoje terminámos com 
a cereja em cima do bolo, porque neste 
palco vão estar dois dos grandes nomes 
do jazz nacional”, começou por afirmar 
Rui Rodrigues, médico organizador do 
evento.
Centenas de pessoas estiveram presen-
tes no último concerto do “7º Ciclo de 
Jazz na Ordem” para ouvir a apresenta-
ção do segundo disco de Song Bird, uma 
dupla que junta dois dos mais sonantes 
nomes da cena jazzística portuguesa. 
O “Vol. II” celebra o poder que tem o for-
mato canção. Este repertório é um con-
junto de temas caracterizados pelo seu 
profundo lirismo, representando para 
estes dois músicos o expoente máximo 
do sublime que a canção pode constituir. 
O álbum que junta arranjos de músicas 

de grandes nomes por-
tugueses e estrangeiros, 
desde Jorge Palma a Ra-
diohead, conta ainda com 
músicas de Luísa Sobral, 
Regina Spektor ou Isolina 
Carrillo, temas apresenta-
dos neste último concerto 
do Ciclo de Jazz de 2017. 
Luís Figueiredo, autor 
dos arranjos musicais da 
canção “Amar pelos Dois” 
de Salvador Sobral, par-
ticipa desde a 2ª. Edição 
do Ciclo de Jazz nos con-
certos da SRNOM, João 
Hasselberg conhecido em 
Portugal e no estrangeiro 
pelo seu talento musical, 
participou pela primeira 
vez com Song Bird Vol.I 
e foi com a apresentação 
do mais recente álbum da 
dupla que voltou à Casa do 
Médico.
O “Vol. I” foi, para Rui Ro-
drigues, “um dos melho-
res cinco discos de Jazz 
que ouviu nos últimos 
anos”, e, mediante as rea-
ções do público durante o 
concerto, “Song Bird Vol.
II” impressionou igual-
mente toda a plateia.
Ao longo de quatro meses 
os concertos do Ciclo de 
Jazz encheram-se com ca-
ras novas e conhecidas, no 
último concerto não foi diferente: estive-
ram presentes cerca de duas centenas 
de pessoas, algo que deixou o organiza-
dor muito feliz: “Em nome da SRNOM 
digo-vos que estamos extremamente 
gratos a todos os que enchem esta sala”, 
garantiu Rui Rodrigues. “Hoje encerra-
mos o 7º Ciclo de Jazz na Ordem, e eu 
que tenho lutado para fazer uma orga-
nização que vos deixe satisfeitos estou 
extremamente feliz, porque este 7º Ci-
clo de Jazz foi como um passeio interes-
sante, com alguns dos melhores nomes 
do Jazz e com salas cheias”, terminou o 
organizador.
Em 2018 pode esperar-se mais uma edi-
ção do Ciclo de Jazz na Ordem que, se-
gundo o médico organizador, promete, 
mais uma vez, surpreender. n



Estreado em 1919, “Broken Blos-
soms” ou, em português, “O Lí-
rio Quebrado” é um dos mais 

famosos filmes do realizador D. W. Gri-
ffith, a par com os sucessos de bilhe-
teira “O nascimento de uma nação” e 
“Intolerância”.
Possivelmente o filme mais intimista 
de Griffith, “O Lírio Quebrado” passa-
-se nos EUA porém a ideia é retratar o 
cenário inglês, algo “muito bem conse-
guido pelo realizador”, garantiu António 
Vieira Lopes.
Para o organizador, Griffith é o “pai do 
cinema americano porque foi quem de-

O primeiro 
amor impossível 
da história do 
cinema

serão de cineMa senvolveu a técnica narrativa, 
além de ter evoluído os filmes 
de cerca de vinte minutos para 
os noventa, ainda hoje muito 
usados no cinema”. Segundo 
Vieira Lopes, este realizador 
“levou a montagem a um li-
mite tão grande que ainda hoje 
esse processo continua a ser o 
mesmo”.
“O  Lírio Quebrado” é um 
drama que retrata uma histó-
ria de amor entre Cheng Huan, 
um adulto chinês, e Lucy Bur-
rows, uma adolescente inglesa. 
A história dos protagonistas 
que são de classes sociais, ida-
des e etnias diferentes repre-
senta, neste início do Séc. XX 
e do cinema como hoje o co-
nhecemos, uma enorme revira-
volta no cinema da época: “Este 
filme é um drama onde as per-
sonagens principais nunca se 
tocam, o amor entre o chinês e 
a adolescente inglesa era algo 
proibido nos EUA na altura (...) 
as pessoas foram ver este filme 
e mudaram as suas opiniões, 
isto representa o verdadeiro 
poder do cinema”, sublinhou 
António Vieira Lopes. 
Broken Blossoms é uma his-
tória de um amor impossível 
quando ainda não existiam 
amores impossíveis. “Hoje em 
dia há centenas de filmes so-
bre amores impossíveis e este 
continua a ser o melhor de to-
dos”, comentou o organizador 
do serão.
Neste primeiro serão após o Ci-

clo de Cinema de 2016 foi apresentada 
uma verdadeira “obra de arte” da histó-
ria do cinema. A intenção de António 
Vieira Lopes é continuar a levar à Casa 
do Médico filmes revolucionários, di-
ferentes e que representem os tempos 
áureos do cinema. “O mercado cine-
matográfico português está nas ruas da 
amargura, os filmes são quase peças de 
colecção e temos que ser muito cuidado-
sos”, lamentou o médico que deixou um 
convite aos presentes: “Se têm grandes 
filmes em casa tragam-nos, seria muito 
bom vermos juntos os filmes que vos 
marcam”, terminou. n

Broken 
Blossoms
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A projecção do filme 
“Broken Blossoms” de D. 
w. Griffith atraiu, no dia 
8 de Junho, dezenas de 
pessoas ao Salão Nobre 
da SRNOM. António 
Vieira Lopes, membro do 
CRNOM e organizador dos 
ciclos de cinema, já havia 
demonstrado a vontade de 
realizar alguns serões antes 
do início do próximo ciclo 
marcado para o Outono, 
e aproveitou o momento 
para informar a plateia que 
serão organizados serões 
de cinema ao longo dos 
próximos meses. “Hoje, 
além do ciclo, a nossa 
ideia é proporcionar estes 
encontros uma vez por 
mês e decidi começar esta 
experiência com um filme 
que representa o início do 
cinema enquanto arte”, 
afirmou Vieira Lopes.
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Na grande vivenda 
em que habitou 
Abel Salazar – 

sita no cruzamento das 
freguesias de São Mamede 
de Infesta e Leça do Balio – 
o visitante da Casa-Museu 
é conduzido a uma sala 
de exposições, onde nesta 
altura está disponível um 
conjunto muito alargado 
de desenhos da autoria do 
médico, cientista e criador 
plástico, nascido em 1889 
na cidade de Guimarães. 
Os desenhos refletem um 
dos temas mais recorren-
tes na obra artística de 
Abel Salazar: a mulher 
burguesa ou trabalhadora. 
“Antes de sair da univer-
sidade [foi suspenso da 
academia em 1935] via-
java muito e desenhava a 
mulher que via nas ruas 
de Paris. A mulher que se 
passeava nos cafés e nos 
jardins, algo que não acon-
tecia em Portugal”, diz 
Luísa Garcia Fernandes, 
diretora da Casa-Museu, 
acrescentando que, depois 
da demissão, Abel Salazar 
se dedicou mais a retra-
tar a classe trabalhadora. 
Segue-se uma selecção de 
pinturas, disciplina em 
que o médico caminhou 
por terrenos próximos ao Impressio-
nismo, explorando o contacto com a 
natureza nos períodos que passava na 
quinta de família, em Baltar. Além des-
tas, encontram-se também na Casa-Mu-
seu muitas pinturas-retrato, com perso-
nalidades como Alexandra Herculano 
ou Artur Loureiro.  
Na capela contígua ao salão da vivenda - 
onde se impõe com uma grande imagem 
do percurso fúnebre de Abel Salazar - 
encontra-se uma impressiva amostra do 
seu trabalho escultórico. Brasões em co-
bre e bustos com figuras femininas, con-
vivem com algumas das imagens dos co-
legas e mestres da academia portuense. 
A Casa-Museu, integrada na Universi-
dade do Porto (UP), é a instituição res-
ponsável por manter viva a memória de 

A Casa Museu Abel Salazar 
reflecte o postulado do 
seu patrono: “o médico 
que só sabe medicina nem 
medicina sabe”. Por lá se 
encontram elementos de uma 
personalidade multifacetada, 
que sabia de pintura, de 
escultura, de gravura e de 
desenho. Também se respira 
e promove ciência, numa 
instituição tutelada pela 
Universidade do Porto e que 
perpetua um génio criativo 
e uma das figuras mais 
marcantes da vida nacional, na 
primeira metade do século XX. 

Abel Salazar, seja na sua componente 
estritamente médico-científica, seja 
também na sua forte vocação artística 
e até nas vivências familiares ao longo 
dos 30 anos em que habitou a sua casa 
de São Mamede. No piso superior da vi-
venda, encontra-se a zona mais íntima, 
onde as fotografias, os objectos pessoais 
e o mobiliário adquirem uma importân-
cia verdadeiramente museológica e re-
tratam um homem “muito simples”, que 
“andava pela casa com uma bata de pin-
tar e que as pessoas nem sabiam muito 
bem quem era”, segundo Luísa Garcia 
Fernandes. Pelo meio, encontram-se 
amostras das análises microscópicas 
que Abel Salazar recolhia, através do 
método tano-férrico que ele próprio 
criou. 
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A directora explica-nos que o espaço 
é tutelado pela UP, com colaboração 
de uma Associação Divulgadora Casa-
-Museu Abel Salazar que é a responsá-
vel por gerir todo o arquivo artístico e 
científico e por dinamizar a actividade 
da instituição. O espólio, propriedade 
da Universidade, é alimentado com do-
ações e algumas surpresas raras que o 
enriquecem, como a recente descoberta 
de uma pessoa, em Setúbal, que herdou 
250 pinturas de Abel Salazar. 
Além da vivenda principal, a Casa-Mu-
seu dispõe também de um pavilhão para 
exposições temporárias e outras activi-
dades paralelas, construída em 1975 
pela Gulbenkian - anterior proprietária 
do espaço. “Não nos podemos confinar 
às visitas sobre Abel Salazar. Este es-

paço permite-nos diversificar a nossa 
oferta, com exposições, colóquios, con-
ferências e até concertos. Trabalhamos 
com uma série de instituições, como por 
exemplo a Faculdade de Belas-Artes, a 
Faculdade de Arquitetura e o ICBAS, 
que além de serem sócios-colectivos da 
casa também estão a fazer algum traba-
lho de investigação”, como é exemplo a 
exposição D’Après [ver caixa] que, neste 
momento, está patente na Casa. 
A instituição procura vincular novos 
públicos à vida e obra de Abel Salazar, 
criando ateliers e serviços educativos di-
rigidos às escolas da região. “Nas férias 
da Páscoa, por exemplo, tivemos a Casa 
cheia de miúdos, de manhã à noite, para 
conhecerem e experimentarem toda 
esta diversidade”, descreve Luísa Gar-

cia Fernandes, que procura manter vivo 
e actual o génio científico e artístico de 
uma das maiores figuras de sempre da 
Medicina portuense. 

D’APRèS Abel Salazar

Na Casa-Museu está, neste momento, insta-
lada uma exposição temporária designada por 
D’Après Abel Salazar. Trata-se de uma mostra 
que cruza os universos da Ciência e da Arte, a 
partir dos trabalhos de desenho e gravura de 
Abel Salazar. A intenção é explorar as técnicas 
e meios que o autor utilizava, como objecto de 
formação e investigação no âmbito da disciplina 
Meios e Técnicas do Desenho e da Impressão, 
na Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. A exposição está aberta ao público até 6 
de Setembro. n
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Adelino Costa Matos é presidente da 
Direção Nacional da ANJE (Associação 
Nacional de Jovens Empresários) 
desde janeiro de 2017. Nascido em 
1981, pertence a uma nova geração 
de empreendedores com sucesso 
reconhecido ao nível empresarial. 
Licenciado em Gestão pela Universidade 
de Aveiro, Adelino Costa Matos concluiu 
os programas executivos em Gestão 
das Energias Renováveis e Gestão 
Estratégica e Criação de Valor na 

Universidade Católica. frequentou 
ainda, em 2013, o curso de finanças para 
Executivos na INSEAD.
A responsabilidade social é também uma 
das áreas de intervenção do presidente 
da ANJE, sendo “board member” da 
fundação Mão Amiga.
Nos tempos livres, além de se dedicar à 
família, gosta de usufruir da sua coleção 
de carros clássicos.

jaCk, STraiGhT FroM ThE GuT
Jack Welsh

Esta é a autobiografia de um 
dos mais bem-sucedidos 
empresários do mundo, 
Jack Welch. Iniciou a carreira 
em 1960, como executivo da 
multinacional de serviços e 
tecnologia General Electric 
Company, tornando-se a 
partir de 1981 num dos pre-

sidentes mais inovadores de sempre, com um 
estilo de liderança único.
Welch ficou famoso pelas suas conquistas e 
habilidades de gestão, aumentando o valor da 
General Electric de 13 mil milhões para… várias 
centenas de milhares de milhões de dólares!
 “Jack”, como quer que o tratem, conta neste li-
vro como delineou toda a sua estratégia, desde 
a missão da empresa ao relacionamento com os 
funcionários, abordando temas fundamentais 
como liderança, comunicação, diferenciação, 
motivação, erros e acertos, mudanças, críticas, 
opiniões à sua volta, decisões, o valor da fran-
queza, criatividade, enfim, todos os ingredien-
tes que fazem dele um dos mais conhecidos 
CEO do mundo.

uM lonGo CaMinho Para a libErDaDE
Nelson Mandela

Há pessoas que nasceram 
para ter a sua vida contada 
em livros. Mandela é uma 
dessas personalidades, que 
tem uma história que me-
rece ser lida e relida. O Pré-
mio Nobel da Paz 1993 foi um 
dos grandes chefes morais e 
políticos do mundo, com um 

trajeto impressionante, desde a infância ao pa-
pel que desempenhou na fundação da Liga da 
Juventude do ANC (Congresso Nacional Afri-
cano), passando pelos anos em que esteve na 
clandestinidade – com uma sentença de prisão 
em 1964 -, até ao triunfo nas primeiras eleições 
multirraciais na áfrica do Sul em 1994.
Um Longo Caminho para a Liberdade é uma das 
mais interessantes e galvanizadoras autobio-
grafias, tendo dado origem a um filme, em 2013, 
sobre uma luta contra o apartheid que sensibi-
lizou o planeta.
Esta obra não só homenageia a personalidade 
de Mandela como também reflete sobre o seu 
poder de liderança e o seu exemplo junto do 
povo sul-africano. Não fosse a sua coragem, 
sabedoria e discernimento e o país teria to-
mado um rumo muito diferente daquele que 
hoje conhecemos.

EFEiTo bola DE nEvE
Alice Schroeder

Esta é a biografia de Warren 
Buffet (86 anos), conside-
rado o maior investidor do 
mundo. A abordagem da au-
tora norte-americana não foi 
fácil porque o lendário inves-
tidor, homem de negócios e 
filantropo de Omaha (local 
onde nasceu) mostrou-se 

sempre avesso a falar sobre os pormenores 
estratégicos do seu trabalho. Mas Alice Schro-
eder lá conseguiu ter acesso à esfera privada 
do magnata.
Trata-se de uma obra importante, que nos re-
vela a sabedoria, opiniões, lutas, triunfos e al-
gumas loucuras, pois claro, de um multimilio-
nário que é frequentemente citado na lista das 
pessoas com maior capital do mundo - ocupou 
o primeiro ligar em 2008, à frente de Bill Gates, 
com uma fortuna calculada em 60 mil milhões 
de dólares!
Neste livro não faltam conselhos de quem tem 
muito a ensinar com a sua experiência de vida e 
com o enorme talento em… multiplicar dinheiro 
– dele e dos outros!

Texto Rui Martins

As escolhas de  
Adelino Costa Matos
Presidente da ANJE
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livE on Two lEGS
Pearl Jam

O verão de 1998 ficou 
para a história dos Pe-
arl Jam. A banda deci-
diu imortalizar aquilo 
a que chamou “North 
American Tour” com 
o lançamento das 
gravações dos diver-

sos espetáculos ao vivo. Resultado: entrada 
direta para o 15º lugar do top da Billboard 200.
Tudo começa com os “riffs” de guitarra de Mike 
McCready, a que se junta a voz de Eddie Ved-
der, em “Corduroy”, tema do “Vitalogy” (1994), 
terceiro trabalho de estúdio desta banda de 
rock alternativo de Seattle (Washington). “Gi-
ven to Fly”, “Hail Hail”, “Daughter”, “Even Flow”, 
“Black” ou o melódico “Better Man” são alguns 
dos temas em destaque.
Os Pearl Jam, que têm uma sonoridade que 
remonta ao rock clássico dos anos 70, já atu-
aram por diversas vezes em Portugal (o tema 
“Animal” foi gravado ao vivo no Estádio do Res-
telo, em 2000). Já estiveram no Optimus Alive 
por duas vezes (2007 e 2010) e Eddie Vedder 
também tem estado por cá a solo. É frequente 
verem-se petições nas redes sociais para que 
o grupo cá volte. Enquanto os fãs esperam pelo 
regresso podem sempre beber um copo com 
Vedder, que não dispensa regularmente uns 
dias na Ericeira, onde gosta de surfar e onde 
se deixa fotografar com uma garrafa de vinho 
alentejano na mão…

baCk To blaCk
Amy Winehouse

Depois de “Frank” 
(2003), Winehouse 
surge em 2008 com 
um álbum mais ama-
durecido, tendo sido 
muito bem recebido 
pela crítica. Atingiu 
o primeiro lugar dos 

tops em 17 países e conquistou oito discos de 
platina, contando com as versões standard e de-
luxe. Nos EUA alcançou o segundo lugar nos tops 
e vendeu cerca de 2 milhões e meio de cópias.
“Back to Black” é um trabalho que mistura “soul” 
com R&B, inspirado nos grupos femininos dos 
anos 60, como Supremes ou Shangri-Las. Um 
som particularmente adequado ao registo vo-
cal da cantora britânica, ao mesmo tempo que 
adiciona alguma composição contemporânea. 
Com a ajuda dos produtores Mark Ronson e Sa-
laam Remi, “Rehab” foi um grande sucesso, com 
um estilo gospel, enquanto a faixa do título (e 
o destaque do álbum) é um tributo musical ao 
produtor Phil Spector, onde a percussão, piano 
rítmico e saxofone atingem uma harmonia 
perfeita.
As letras de Winehouse são por vezes comple-
xas, de relacionamentos vistos de uma perspe-
tiva adulta. Em “You Know I´m No Good”, a can-
tora não se preocupou com a sua infidelidade. 
Mas, em “Me & Mrs Jones” surgiu espirituosa, 
quando repreendeu um namorado com “you 
made me miss the Slick Rick gig”… 

CaliForniCaTion
Red Hot Chili Peppers

Vendeu mais de 15 
milhões de cópias 
em todo o mundo (6 
milhões nos Estados 
Unidos) e marcou 
uma geração. Deste 
disco saíram suces-
sos que surpreende-

ram pelo som cheio de atitude e diversidade 
musical, como em “Otherside”, “Californica-
tion”, “Around the World” e o vencedor de um 
Grammy, “Scar Tissue”. Lançado em 1999, o 
sétimo álbum desta banda, que mistura rock 
psicadélico, funk, punk e metal – com letras in-
tensas –, foi um grande sucesso comercial.
Embora a crítica tenha creditado o êxito do ál-
bum ao regresso do guitarrista John Frusciante, 
a verdade é que não passou despercebida uma 
nítida melhoria de Anthony Kiedis ao nível da 
voz.
Atualmente os Red Hot Chilli Peppers detêm o 
recorde de mais hits número 1 no top Alternative 
Songs, da Billboard norte-americana. Em 2012, 
este grupo de Los Angeles ficou imortalizado no 
Rock Hall of Fame. n
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■■ DESPACHO n.º 5716/2017 – Finanças e Saúde 
- Gabinetes do Ministro da Saúde e da Secretá-
ria de Estado da Administração e do Emprego 
Público
designa,	em	representação	do	Ministério	da	
Saúde,	os	membros	não	permanentes	e	mem-
bros	da	bolsa	de	peritos	da	Comissão de Re-
crutamento e Seleção para a Administração 
Pública	 (CReSAP).	[dR	n.º	125/2017,	Série	II	de	
2017-06-30]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 89/2017 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
designa	a	vice-presidente do Conselho Nacio-
nal de Saúde [Maria Isabel Guedes Loureiro.	
Médica	de	Saúde	Pública	e	Professora	cate-
drática	na	Escola	Nacional	de	Saúde	Pública	da	
universidade	Nova	de	Lisboa].	[dR	n.º	123/2017,	
Série	I	de	2017-06-28]

■■ DESPACHO n.º 5656/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
determina	 disposições	 sobre	 o	 desenvolvi-
mento	da	Ação de Saúde para Crianças e Jovens 
em Risco	e	da	Ação de Saúde sobre Género, 
Violência e Ciclo de Vida.	[dR	n.º	123/2017,	Série	
II	de	2017-06-28]

■■ DESPACHO n.º 5553/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Altera	a	composição	da	Comissão Nacional de 
Hemofilia,	criada	pelo	despacho	n.º	8759/2016,	
de	7	de	julho	de	2016.	[dR	n.º	121/2017,	Série	II	de	
2017-06-26]

■■ DESPACHO n.º 5481/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
determina	que	a	redução, em 35%, dos encar-
gos trimestrais com a aquisição de serviços ex-
ternos de profissionais de saúde	pelos	estabel-
ecimentos	do	Serviço	Nacional	de	Saúde	(SNS),	
aplica-se	ao	conjunto	do	SNS	(decreto-Lei	n.º	
55/2017,	de	5	de	junho).	[dR	n.º	120/2017,	Série	II	
de	2017-06-23]

■■ DESPACHO n.º 5479/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Constitui	um	grupo	de	trabalho	com	o	objetivo	
de	garantir	o	fornecimento	de	uma alimenta-
ção nutricionalmente adequada,	contribuindo	
para	a	qualidade	dos	cuidados	de	saúde	presta-
dos,	nas	entidades	hospitalares	do	Serviço	Na-
cional	de	Saúde	(SNS).	[dR	n.º	120/2017,	Série	II	
de	2017-06-23	10]

■■ DESPACHO n.º 5480/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria	um	grupo	de	trabalho	para	elaboração	da	
matriz	normativa	das	Normas Hospitalares de 
Doação	que	deverão	ser	elaboradas	e	adotadas,	
posteriormente,	por	 todos	os	hospitais	com	
atividade	de	doação	e	colheita	de	órgãos	e	teci-
dos.	[dR	n.º	120/2017,	Série	II	de	2017-06-23]
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■■ DESPACHO n.º 5460/2017 – Presidência do 
Conselho de Ministros, (…)
designa	o	Professor	José Manuel Domingos 
Pereira Miguel	como	coordenador	do	grupo	
de	trabalho	interministerial	para	apresentação	
de	uma	proposta	de	Estratégia Nacional para 
o Envelhecimento Ativo e Saudável.	 [dR	n.º	
120/2017,	Série	II	de	2017-06-23]

■■ DECRETO-LEI n.º 73/2017 – Saúde
Altera o regime jurídico das unidades de saúde 
familiar.	[dR	n.º	118/2017,	Série	I	de	2017-06-21]

■■ DESPACHO n.º 5407/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Nomeia	o	dr.	Manuel Gonçalo Cordeiro Fer-
reira,	 presidente	 da	 Comissão	 Nacional	 da	
Saúde	Materna,	da	Criança	e	do	Adolescente,	
como	responsável	pela	revisão	da	Rede de Re-
ferenciação Hospitalar de Saúde Materna e 
Infantil.	[dR	n.º	118/2017,	Série	II	de	2017-06-21]

■■ PORTARIA n.º 194/2017 – Saúde
Procede	à	sexta	alteração	à	Portaria	n.º	142-
B/2012,	de	15	de	maio,	que	define	as	condições	
em	que	o	Serviço	Nacional	de	Saúde	assegura	
os	encargos	com	o	transporte não urgente de 
doentes	que	seja	instrumental	à	realização	das	
prestações	de	saúde.	[dR	n.º	118/2017,	Série	I	de	
2017-06-21]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 123/2017 – Assembleia da República
Recomenda	ao	Governo	a	adoção	de	medidas	
para	cumprimento do Programa Nacional de 
Vacinação.	[dR	n.º	117/2017,	Série	I	de	2017-06-20]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 126/2017 – Assembleia da República 
Recomenda	ao	Governo	que	poupe no finan-
ciamento a privados	para	investir	no	Serviço	
Nacional	de	Saúde.	[dR	n.º	117/2017,	Série	I	de	
2017-06-20]

■■ PORTARIA n.º 193/2017 – Saúde
determina	os	preços	máximos	de	aquisição	dos	
dispositivos de perfusão subcutânea contínua 
de insulina	 (PSCI)	 e	 respetivos	 consumíveis	
para	as	entidades	tuteladas	pelo	membro	do	
Governo	responsável	pela	área	da	saúde.	[dR	
n.º	117/2017,	Série	I	de	2017-06-20]

■■ DESPACHO n.º 5346/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
define	as	orientações	gerais	para	a	celebração	
e/ou	renovação	 de	contratos em regime de 
prestação de serviços de pessoal médico,	para	
a	prestação	de	cuidados	de	saúde,	por	parte	
dos	serviços	ou	estabelecimentos	integrados	
no	Serviço Nacional de Saúde.	[dR	n.º	116/2017,	
Série	II	de	2017-06-19]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 524/2017 – Saúde - INFAR-
MED - Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P.
Alteração	ao	Regulamento	sobre	Notificação	
Prévia	de	transações de medicamentos para 
o exterior do país.	[dR	n.º	116/2017,	Série	II	de	
2017-06-19]

■■ PORTARIA n.º 190/2017 – Finanças e Saúde
Aditamento	à	Portaria	n.º	207/2011,	de	24	de	
maio,	que	regulamenta	a	tramitação do pro-
cedimento concursal de recrutamento	 para	
os	postos	de	trabalho	no	âmbito	da	carreira	
especial	médica.	[dR	n.º	112/2017,	Série	I	de	2017-
06-09]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 77/2017 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Nomeia	 os	 membros	 do	 conselho de admi-
nistração da Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho,	E.	P.	E.	[dR	n.º	109/2017,	Série	I	de	2017-
06-06]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 69/2017 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Nomeia	a	presidente do conselho diretivo do 
INFARMED	 -	 Autoridade	 Nacional	 do	 Medi-
camento	e	Produtos	de	Saúde,	I.	P.	[Maria do 
Céu Lourinho Soares Machado.	Professora	Cat-
edrática	da	Faculdade	de	Medicina	da	univer-
sidade	de	Lisboa].	[dR	n.º	107/2017,	Série	I	de	
2017-06-02]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 459/2017 – Saúde - INFAR-
MED - Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P.
Nomeação	da	Direção da Comissão de Avalia-
ção de Medicamentos.	[dR	n.º	107/2017,	Série	II	
de	2017-06-02]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS n.º 
71/2017 – Presidência do Conselho de Ministros
Nomeia	o	vogal	executivo	com	funções	de	di-
retor clínico do conselho de administração do 
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa,	E.	P.	E.	
[José	Licínio	Soares	Santos.	Médico	Assistente	
Hospitalar	Graduado	de	Cirurgia	Geral]	[dR	n.º	
107/2017,	Série	I	de	2017-06-02]

■■ DESPACHO n.º 4777/2017 – Finanças, Saúde e 
Economia - Gabinetes dos Ministros das Finan-
ças, da Saúde e da Economia
Cria,	na	dependência	dos	membros	do	Governo	
responsáveis	pelas	áreas	das	finanças,	saúde	e	
economia,	o	Grupo	de	Trabalho	para	o	desen-
volvimento da Indústria Farmacêutica em Por-
tugal.	[dR	n.º	106/2017,	Série	II	de	2017-06-01]

■■ DESPACHO n.º 4743/2017 – Educação e 
Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado da 
Juventude e do Desporto e Adjunto e da Saúde
determina	que	a	Comissão intersectorial para 
a Promoção da Atividade Física	é	coordenada	
pelo	Professor	doutor	Romeu Duarte Carneiro 
Mendes.	[dR	n.º	105/2017,	Série	II	de	2017-05-31]

■■ DESPACHO n.º 4751/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece	condições	referentes	ao	projeto	de	
desmaterialização do circuito de prescrição	
e	de	disponibilização	de	resultados	de Meios 
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 
e	define	as	regras	dos Pontos de Teste Regional 
no	Serviço	Nacional	de	Saúde	e	em	prestadores	
privados.	[dR	n.º	105/2017,	Série	II	de	2017-05-31]

■■ LEI n.º 25/2017 – Assembleia da República
Aprova	o	regime da valorização profissional 
dos trabalhadores com vínculo de emprego 
público,	procede	à	segunda	alteração	à	Lei	n.º	
35/2014,	de	20	de	junho,	e	à	quarta	alteração	
à	Lei	Geral	do	Trabalho	em	Funções	Públicas,	e	
revoga	a	Lei	n.º	80/2013,	de	28	de	novembro.	
[dR	n.º	104/2017,	Série	I	de	2017-05-30]

■■ LEI n.º 26/2017 – Assembleia da República
Facilita	o	reconhecimento das qualificações 
profissionais e diminui os constrangimen-
tos à livre circulação de pessoas,	procedendo	
à	terceira	alteração	à	Lei	n.º	9/2009,	de	4	de	
março,	 e	 transpondo	 a	 diretiva	 2013/55/uE,	
do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	de	20	
de	 novembro	 de	 2013,	 que	 altera	 a	 diretiva	
2005/36/CE,	relativa	ao	reconhecimento	das	
qualificações	profissionais	e	o	Regulamento	
(uE)	n.º	1024/2012,	relativo	à	cooperação	ad-
ministrativa	através	do	Sistema	de	Informação	
do	Mercado	Interno.	[dR	n.º	104/2017,	Série	I	de	
2017-05-30]

■■ LEI n.º 27/2017 – Assembleia da República 
Aprova	medidas para aplicação uniforme e exe-
cução prática do direito de livre circulação dos 
trabalhadores, transpondo a Diretiva 2014/54/
UE,	do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	de	
16	de	abril	de	2014.	[dR	n.º	104/2017,	Série	I	de	
2017-05-30]
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■■ LEI n.º 29/2017 – Assembleia da República
Transpõe a Diretiva 2014/67/UE,	do	Parlamento	
Europeu	e	do	Conselho,	de	15	de	maio	de	2014,	
relativa	ao	destacamento de trabalhadores	no	
âmbito	de	uma	prestação	de	serviços.	[dR	n.º	
104/2017,	Série	I	de	2017-05-30]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS n.º 
66/2017 – Presidência do Conselho de Ministros
Nomeia	os	membros do conselho de adminis-
tração da Unidade Local de Saúde do Nordeste,	
E.	P.	E.	[dR	n.º	104/2017,	Série	I	de	2017-05-30].

■■ DESPACHO n.º 4492/2017 – Saúde - Direção-
-Geral da Saúde
Nomeia	os	membros da Comissão Nacional da 
Saúde Materna, da Criança e do Adolescente.	
[dR	n.º	101/2017,	Série	II	de	2017-05-25]

■■ DESPACHO n.º 4424/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
determina	os	procedimentos	a	adotar	para	as	
convenções de âmbito nacional	celebradas	no	
Serviço	Nacional	de	Saúde.	[dR	n.º	99/2017,	Sé-
rie	II	de	2017-05-23]

■■ PORTARIA n.º 168/2017 – Saúde
Estabelece	a	lista prioritária de aditivos con-
tidos em cigarros e tabaco de enrolar	sujeitos	
a	obrigações	reforçadas	de	comunicação,	nos	
termos	do	artigo	10.º	da	Lei	n.º	37/2007,	de	14	
de	agosto,	na	redação	conferida	pela	Lei	n.º	
109/2015,	de	26	de	agosto.	[dR	n.º	98/2017,	Série	
I	de	2017-05-22]	

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 83/2017 – Assembleia da República
Recomenda	ao	Governo	a	adoção de medidas 
urgentes	para	melhoria	do	funcionamento	das	
unidades	dos	cuidados	de	saúde	decorrentes	
do subfinanciamento do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS).	[dR	n.º	98/2017,	Série	I	de	2017-
05-22]

■■ DESPACHO n.º 4326/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria	um	grupo	de	trabalho	para	a	análise	do en-
quadramento da atividade do médico dentista 
no âmbito do Serviço Nacional de Saúde,	no	
contexto	dos	cuidados	de	saúde	primários.	[dR	
n.º	97/2017,	Série	II	de	2017-05-19]

■■ DESPACHO n.º 4354-A/2017 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece	 disposições	 sobre	 a	 cedência de 
informação de saúde,	pelos	serviços	e	organ-
ismos	 integrados	na	administração	direta	e	
indireta	do	Estado,	no	âmbito	do	Ministério	da	
Saúde,	e	das	entidades	do	setor	público	empre-
sarial,	da	área	da	saúde.	Revoga	o	despacho	n.º	

1612-A/2017,	publicado	no	diário	da	República,	
2.ª	série,	n.º	35,	1.º	Suplemento,	de	17	de	fever-
eiro.	[dR	n.º	97/2017,	1º	Suplemento,	Série	II	de	
2017-05-19]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 261/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato-programa	para	o	triénio	de	2013-2015	
entre	a	Administração	Regional	de	Saúde	do	
Norte,	I.	P.,	e	o	Hospital Santa Maria Maior,	E.	P.	
E.,	integrado	no	Serviço	Nacional	de	Saúde.	[dR	
n.º	94/2017,	Série	II	de	2017-05-16]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 263/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato-programa	para	o	triénio	de	2013-2015	
entre	a	Administração	Regional	de	Saúde	do	
Norte,	I.	P.,	e	o	Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho,	E.	P.	E.	[dR	n.º	94/2017,	Série	II	de	
2017-05-16]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 266/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato-programa	para	o	triénio	de	2013-2015	
entre	a	Administração	Regional	de	Saúde	do	
Norte,	I.	P.,	e	o	Hospital Magalhães Lemos,	E.	P.	E.,	
integrado	no	Serviço	Nacional	de	Saúde.	[dR	n.º	
94/2017,	Série	II	de	2017-05-16]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 267/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato-programa	para	o	triénio	de	2013-2015	
entre	a	Administração	Regional	de	Saúde	do	
Norte,	I.	P.,	e	a	Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho,	E.	P.	E.,	integrada	no	Serviço	Nacional	de	
Saúde.	[dR	n.º	94/2017,	Série	II	de	2017-05-16]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 277/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato-programa	para	o	triénio	de	2013-2015	
entre	a	Administração	Regional	de	Saúde	do	
Norte,	I.	P.	e	a	Unidade Local de Saúde do Nor-
deste,	E.	P.	E.,	integrada	no	Serviço	Nacional	de	
Saúde.	[dR	n.º	95/2017,	Série	II	de	2017-05-17]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 273/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Celebrado,	a	16	de	maio	de	2016,	entre	a	Ad-
ministração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.,	e	
o	Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde,	E.	P.	E.,	o	contrato-programa	para	o	tri-
énio	de	2013-2015.	[dR	n.º	95/2017,	Série	II	de	
2017-05-17]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 276/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Celebrado,	a	16	de	maio	de	2016,	entre	a	Admin-
istração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.,	e	o	
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro,	
E.	P.	E.,	o	contrato-programa	para	o	triénio	de	
2013-2015.	[dR	n.º	95/2017,	Série	II	de	2017-05-17]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 275/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Celebrado,	a	16	de	maio	de	2016,	entre	a	Ad-
ministração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.,	
e	o	Centro Hospitalar Tâmega e Sousa,	E.	P.	E.,	o	
contrato-programa	para	o	triénio	de	2013-2015.	
[dR	n.º	95/2017,	Série	II	de	2017-05-17]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 272/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Celebrado,	a	20	de	maio	de	2016,	entre	a	Ad-
ministração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.,	e	
o	Centro Hospitalar do Porto,	E.	P.	E.,	o	contrato-
-programa	para	o	triénio	de	2013-2015.	[dR	n.º	
95/2017,	Série	II	de	2017-05-17]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 280/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato-programa	para	o	triénio	de	2013-2015	
entre	a	Administração	Regional	de	Saúde	do	
Norte,	I.	P.,	e	a	Unidade Local de Saúde de Ma-
tosinhos,	E.	P.	E.,	integrada	no	Serviço	Nacional	
de	Saúde.	[dR	n.º	95/2017,	Série	II	de	2017-05-17]

■■ CONTRATO (extrato) n.º 279/2017 – Saúde - 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Celebrado,	a	16	de	maio	de	2016,	entre	a	Ad-
ministração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.	e	o	
Centro Hospitalar Médio Ave,	E.	P.	E.,	o	contrato-
-programa	para	o	triénio	de	2013-2015.	[dR	n.º	
95/2017,	Série	II	de	2017-05-17]

■■ DESPACHO n.º 4212/2017 – 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
determina	que	o	Instituto	da	Segurança	Social,	
I.	P.	(ISS,	I.	P.),	e	as	Administrações	Regionais	de	
Saúde,	I.	P.	(ARS,	I.	P.)	ficam	autorizados	a	as-
sumir	os	compromissos	plurianuais	decorrentes	
dos	contratos-programa	a	celebrar	durante	o	
ano	de	2017	com	as	entidades	integradas	ou	a	
integrar	a	Rede Nacional de Cuidados Continu-
ados Integrados	(RNCCI).	[dR	n.º	95/2017,	Série	
II	de	2017-05-17]

■■ PARECER n.º 12/2015 – Ministério Público - 
Procuradoria-Geral da República
Compatibilidade	do	exercício	de	funções	de	di-
rigentes e de profissionais médicos de saúde 
pública em regime de dedicação exclusiva	com	
o	exercício	de	funções de eleito local.	[dR	n.º	
95/2017,	Série	II	de	2017-05-17]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 80/2017 – Assembleia da República
Eleição	de	membros para o Conselho Nacional 
de Saúde.	[dR	n.º	94/2017,	Série	I	de	2017-05-16]
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■■ DESPACHO n.º 4128/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece	disposições	sobre	a	implementação 
do Plano Estratégico do Baixo Carbono	(PEBC)	e	
do	Programa de Eficiência Energética na Admi-
nistração Pública	(Eco.AP)	nas	entidades	públi-
cas	do	sector	da	saúde.	[dR	n.º	93/2017,	Série	II	
de	2017-05-15]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 62/2017 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Nomeia	os	membros	do	conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho,	E.	P.	E.	[dR	n.º	90/2017,	Série	I	de	
2017-05-10]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 58/2017 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
designa	um	vogal do Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida.	[Maria	do	Céu	
Lourinho	 Soares	 Machado.	 Professora	 Cat-
edrática	da	Faculdade	de	Medicina	da	univer-
sidade	de	Lisboa]	 [dR	n.º	88/2017,	Série	 I	de	
2017-05-08]

■■ DESPACHO n.º 3796-A/2017 – Saúde - Gabi-
nete do Ministro
Estabelece	disposições	sobre	a	rentabilização 
dos equipamentos e dos recursos humanos	do	
Serviço	Nacional	de	Saúde	e	a	subcontratação	
a	entidades	externas.	[dR	n.º	87/2017,	1º	Suple-
mento,	Série	II	de	2017-05-05]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
n.º 57/2017 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Nomeia	o	presidente e um vogal do conselho 
diretivo do Instituto de Proteção e Assistência 
na Doença,	I.	P.	(AdSE,	I.	P.).	[dR	n.º	86/2017,	Série	
I	de	2017-05-04]

■■ PORTARIA n.º 153/2017 – SAÚDE
define	os	Tempos Máximos de Resposta Ga-
rantidos	(TMRG)	no	Serviço	Nacional	de	Saúde	
para	todo	o	tipo	de	prestações	de	saúde	sem	
caráter	de	urgência	e	aprova	e	publica	a	Carta 
de Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde 
pelos Utentes do SNS.	[dR	n.º	86/2017,	Série	I	de	
2017-05-04]
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■■ DESPACHO n.º 3746/2017 – Presidência do 
Conselho de Ministros e Finanças - Gabinetes 
dos Ministros Adjunto e das Finanças
despacho	Conjunto	-	Descongelamento de Car-
reiras.	[dR	n.º	86/2017,	Série	II	de	2017-05-04]

■■ DESPACHO n.º 3668-A/2017 – Educação e 
Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado Ad-
junta e da Educação e dos Secretários de Estado 
da Educação e Adjunto e da Saúde
determina	que	os	estabelecimentos	de	edu-
cação	pré-escolar	e	dos	ensinos	básico	e	se-
cundário	devem	comunicar	os	alunos que não 
se encontrem com a vacinação recomendada 
atualizada de	acordo	com	o	Programa	Nacional	
de	Vacinação.	[dR	n.º	83/2017,	1º	Suplemento,	
Série	II	de	2017-04-28	10]

■■ PORTARIA n.º 147/2017 – Saúde
Regula	 o	 Sistema Integrado de Gestão do 
Acesso	 dos	 utentes	 ao	 Serviço	 Nacional	 de	
Saúde	(SIGA	SNS).	[dR	n.º	82/2017,	Série	 I	de	
2017-04-27]

■■ DESPACHO (extrato) n.º 3522/2017 – Saúde 
- Secretaria-Geral
Concessão	de	medalhas de serviços distintos, 
grau «ouro» e grau «prata», do Ministério da 
Saúde.	[dR	n.º	81/2017,	Série	II	de	2017-04-26]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 71/2017 – Assembleia da República
Recomenda	ao	Governo	a	aquisição	de	viatu-
ras	para	prestação de cuidados ao domicílio	no	
âmbito	dos	cuidados	de	saúde	primários.	[dR	
n.º	80/2017,	Série	I	de	2017-04-24]

■■ DESPACHO n.º 3455/2017 – Saúde - Gabi-
netes dos Secretários de Estado Adjunto e da 
Saúde e da Saúde
determina	que	a vacina contra a gripe sazonal 
é gratuita,	na	época	2017/2018,	para	pessoas	
com	idade	 igual	ou	superior	a	65	anos,	 bem	
como	para	outros	grupos	alvo	prioritários	defi-
nidos	em	orientação	anual	da	direção-Geral	da	
Saúde.	[dR	n.º	80/2017,	Série	II	de	2017-04-24]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 68/2017 – Assembleia da República
Recomenda	ao	Governo	que	dê	continuidade	
ao	 processo	 de	 descentralização no âmbito 
da saúde, educação e cultura,	através	da	cel-
ebração	de	contratos	interadministrativos.	[dR	
n.º	80/2017,	Série	I	de	2017-04-24]

■■ DESPACHO n.º 3454/2017 – Saúde - Gabinete 
do Ministro
determina	as	principais	ações	a	desenvolver	no	
ano	de	2017,	no	âmbito	do	Programa Nacional 
de Educação para a Saúde, Literacia e Autocui-
dados,	coordenadas	pelo	Núcleo	de	Apoio	Es-
tratégico	do	Ministério	da	Saúde	(NAE),	criado	
por	via	do	despacho	n.º	5372/2016,	do	Ministro	
da	Saúde,	publicado	no	diário	da	República,	2.ª	
série,	de	20	de	abril	de	2016.	[dR	n.º	80/2017,	
Série	II	de	2017-04-24]

■■ DECRETO-LEI n.º 44/2017 – Saúde
Altera	 o	 Sistema Integrado de Gestão do 
Acesso dos utentes	dos	serviços	de	saúde.	[dR	
n.º	78/2017,	Série	I	de	2017-04-20]

■■ PORTARIA n.º 141/2017 – Saúde
determina	que	os	medicamentos	destinados	
ao	tratamento	de	doentes	com	artrite	reuma-
toide,	artrite	idiopática	juvenil,	artrite	psoriática	
e	espondiloartrites	podem	beneficiar	de	um	
regime excecional de comparticipação a 100%.	
É	revogado	o	despacho	n.º	14123/2009.	[dR	n.º	
76/2017,	Série	I	de	2017-04-18]

■■ DESPACHO n.º 3192/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Estabelece	 as	 condições	 de	 que	 depende	 a	

atribuição	da	devida	compensação dos dadores 
de gâmetas.	Revoga	o	despacho	n.º	5015/2011,	
publicado	a	23	de	março.	[dR	n.º	75/2017,	Série	
II	de	2017-04-17]

■■ DESPACHO n.º 3156/2017 – Saúde - Gabinete 
do Ministro
Estabelece	disposições	e	determina	os	princí-
pios	 de	 governança	 e	 gestão	 da	 Estratégia 
Nacional para o Ecossistema de Informação de 
Saúde	(ENESIS)	2020.	[dR	n.º	74/2017,	Série	II	de	
2017-04-13]

■■ DESPACHO n.º 3041/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
determina	a	constituição	e	composição	de	um 
Grupo Técnico Nacional da Governação Clínica 
e de Saúde nos Cuidados de Saúde Primários.	
[dR	n.º	72/2017,	Série	II	de	2017-04-11]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 275/2017 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
designação	do	presidente do Conselho Clínico 
e de Saúde do ACES do Cávado III - Barcelos/Es-
posende.	[Fernando	Alberto	Conceição	Ferreira.	
da	carreira	especial	médica	de	Medicina	Geral	
e	Familiar.]	[dR	n.º	72/2017,	Série	II	de	2017-04-11]

■■ DESPACHO n.º 2810/2017 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria	e	determina	a	composição	de	um	grupo	de	
trabalho	para	proceder	à	elaboração	do	projeto	
de	portaria	para	a	definição	da	formação	que	
permita	que	os	clínicos gerais,	abrangidos	pelo	
âmbito	subjetivo	de	aplicação	do	decreto-Lei	
n.º	188/2015,	de	7	de	setembro,	possam adqui-
rir o grau de especialista em medicina geral e 
familiar.	[dR	n.º	67/2017,	Série	II	de	2017-04-04]

■■ DESPACHO n.º 2777-A/2017 – Saúde - Gabi-
nete do Ministro
Nomeia	o	Coordenador Nacional para a Estra-
tégia Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, Prof.	doutor	Henrique Luz Rodrigues,	
bem	como	a	sua	Equipa	de	Apoio,	e	define	generi-
camente	as	suas	funções	e	competências.	[dR	n.º	
66/2017,	1º	Suplemento,	Série	II	de	2017-04-03]

100 legislação



Actividades
Sub-região de Viana do Castelo

Ordem dos Médicos 
Rua da Bandeira n 472 
Viana do Castelo

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
Alunos do Curso de Pintura  
orientado pela Mestre Paula Branco Pereira 

23 de junho a 30 de julho de 2017

D E S C
( R E )

O B E R
T A S .

■ 09 MAi
Palestra
«Fins de Tarde à 
Conversa... na ordem: 
um outro olhar Sobre a 
imagem»
ORADOR: Susana Oliveira, 
José Traila Campos, Rogério 
Corga, Rui Escaleira, João 
Pires.

No passado 9 de maio 
decorreu mais uma 
sessão de “ Fins de Tarde 
à Conversa... Na Ordem” 
intitulada “Um Outro 
Olhar Sobre a Imagem”. 
Acorreram vários colegas, 
Internos do Ano Comum, 
da Formação Específica 
e Especialistas. Além da 
partilha de conhecimentos 
científicos, também se pôde 
apreciar uma exposição de 
caricaturas da autoria do 
Dr. Bruno Cabrita. A sessão 
terminou com um aprazível 
momento de convívio. Um 
evento que, a avaliar pela 
disposição dos presentes 
e testemunhos escritos 
no “Livro de Honra”, foi 
apreciado pelos presentes. 
A repetir.

■ 09 MAi
exposição de fotografia
«1.º Concurso de 
Fotografia da ordem 
dos Médicos de viana do 
Castelo»
inauGuração Da ExPoSição E  
TErTúlia CoM o DinaMizaDor 
Da iniCiaTiva, Dr. narCiSo 
olivEira

Realizou-se, na sede da Sub-
Região de Viana do Castelo, a 
inauguração da exposição de 
fotografia do “1.º Concurso 
de Fotografia de Viana 
do Castelo da Ordem dos 
Médicos” , no dia 12 de maio.

Houve  uma tertúlia sobre 
fotografia, dinamizada 
pelo Dr. Narciso Oliveira, 
Internista de Braga, membro 
do júri do concurso, onde 
podemos conhecer a história 
que a fotografia conta e não 
só...

Foram divulgados os 
resultados do Concurso e 
a nossa sede foi, mais uma 
vez, palco de um excelente 
e salutar momento de 
convívio. 

■ 23 JUn
exposição de Pintura
«(re)Descobertas»
ExPoSição DE alunoS Do 
CurSo DE PinTura oriEnTaDo 
PEla MESTrE Paula branCo 
PErEira

Realizou-se no passado 23 
de junho, na sede da Ordem 
dos Médicos de Viana do 
Castelo, a inauguração da 
exposição (Re)Descobertas, 
patente ao público até 30 de 
julho.

Uma exposição coletiva dos 
alunos de pintura da mestre 
Paula Branco Pereira. “Pintar 
é uma forma de comunicar, 
de libertar... um olhar de fora 
para dentro... permite-nos 
olhar a vida real de diversas 
formas”. 

■ 21 ABr – 02 MAi
exposição
«25 de abril»

“PorTuGal Sonhou 
libErDaDE E naSCEu abril”

Os médicos procuram a 
dignificação da pessoa 
humana. A Revolução 
de Abril de 1974 foi um 
movimento disruptivo na 
sociedade portuguesa, nesse 
caminho. Assim, a  Ordem 
dos Médicos de Viana do 
Castelo associou-se à 
“Comissão Promotora das 
Comemorações Populares 
do 25 de Abril” através  da 
realização da exposição 
intitulada “ Portugal  Sonhou 
Liberdade e Nasceu 
Abril”,  que esteve patente na 
sua sede.

Nesta exposição foi 
recordado o Portugal “desse 
tempo” através de objectos, 
cartazes, fotografias, 
recortes de jornais, 
memórias de familiares, 
etc.,  recolhidos e criados 
por alunos de algumas 
escolas, com a orientação 
dos seus professores.
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Centro de Cultura e Congressos
aConTECEu vai aConTECEr

102 agenda

ConCErTo DE vErão 
Para além da já tradicional presença 
da Orquestra do Norte, este ano o 
concerto de Verão contará também 
com o Coro Sinfónico Inês de Castro e 
o Orfeão de Vila Praia de Âncora que se 
reúnem num tributo à obra de Verdi.
14 de Julho de 2017.

REUNIõES CIENTífICAS

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

07 ABR  60.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício do 
Porto: “Doenças de adaptação 
nos tempos modernos”

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

08 ABR  Curso de Formação 
“Novas Terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

11 ABR  Sessão Clínica

12 ABR  Reunião Balint Porto 1

17, 18 e 19 ABR  MostrEm 
2017 (Mostra das 
especialidades médicas)

19 ABR  Palestra “Doença 
de Parkinson”

21 ABR  Reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
discussão de casos clínicos

28 ABR  Reunião Plenária do 
Conselho Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

29 ABR  Curso de Formação 
“Novas Terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

03 MAI  Debate: “Análise 
da Situação da Saúde e 
da Carreira Médica”

05 MAI  61.º Convívio Científico 
da Clínica Médica de Exercício do 
Porto: “PSA o fim de um mito?”

05 MAI  Reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
discussão de casos clínicos

05 MAI  Reunião Sonae Sierra

06 MAI  Reunião Diabetes Updates

09, 15 e 31 MAI  Reunião da 
Comissão do GEMMeeting

10 MAI  Reunião Balint Porto 1

20 MAI  Acção Formativa 
em Codificação Clínica

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

30 MAI  Sessão-Debate sobre 
o tema “Reforma da Saúde 
Pública – que caminhos?”

31 MAI  Reunião “Treino Jogo 
Psique – Internos de Psiquiatria”

02 JUN  62.º Convívio Científico 
da da Clínica Médica de Exercício 

do Porto: “Low-carb ou Low-fat 
diet: Qual o ideal para os atletas?”

03 JUN  Congresso “Um sábado 
com a Dermatologia”

06 JUN  Focus Group – Promoção 
da Saúde Mental no Porto

14 JUN  Reunião Balint Porto 1

20 JUN  2.º Encontro da Direcção 
de Internato Emílio Peres

20 JUN  Reunião da Comissão 
Organizadora do GEMMeeting

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

27 a 29 JUN  International Network 
for Health Workforce Education 

29 JUN  Reunião sobre o 
Financiamento das Unidades 
de Saúde do Norte

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAzER

Exposições:

08 a 30 ABR  Exposição de 
pintura de Vincenzo di Biase

04 a 25 MAI  XV Exposição Arte 
Médica – inauguração dia 04 e 
sessão de encerramento dia 26 

01 a 19 JUN  IX Exposição Arte 
Fotográfica – inauguração dia 01 
e sessão de encerramento dia 19

Concertos e Cinema

14 ABR  7º Ciclo de Jazz - DualAtack

21 ABR  7º Ciclo Jazz - Sessão “Fitas 
Com Jazz”, com Bernardo Moreira

05 MAI  7º Ciclo Jazz - Hitchpop

19 MAI  7º Ciclo Jazz - Escola 
de Jazz do Porto

08 JUN  Sessão de Cinema  na 
Ordem– Broken Blossoms/ 
O Lírio Quebrado

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

Outros eventos:

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

01 ABR  Curso de 
Medicina de Viagem

13 ABR a 31 MAI  I Curso de 
Fotografia da Ordem dos Médicos

REUNIõES CIENTífICAS

07 JUL  63.º Convívio Científico

12 JUL  Reunião Balint Porto 1

14 JUL  Reunião de Médicos 
Anestesiologistas

15 SET  64.º Convívio Científico

23 a 26 SET  Fórum Europeu de 
Cuidados Primários da USF – AN

28 a 30 SET  XXIV Congresso 
da Sociedade Portuguesa 
de Ortodontia

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAzER

Exposições:

05 a 21 JUL  Exposição de pintura 
de Filomena da Conceição Borges

05 a 23 JUL  Exposição de pintura 
de Agostinho Pinto de Andrade

08 a 23 SET  Exposição de 
pintura de Isabel Pintado

Concertos e Cinema:

14 JUL  Concerto de Verão 
nos Jardins da SRNOM pela 
Orquestra do Norte

20 JUL  Sessão de Cinema  na 
Ordem – La Grande Belleza 
/ A Grande Beleza

16 SET  Sessão de 
Poesia com Música

Lançamentos de livros: 

06 JUL  Lançamento do 
livro “E se tivesses um 
companheiro bipolar?” da 
autoria de Nélson de Brito

22 JUL  Lançamento do 
livro “Diabetes e a Escola 
da Amizade” da autoria de 
Fátima Manuela Silva

02 SET  Lançamento do livro 
“Humana seja a nossa dor”da 
autoria de Vânia Machado

21 ABR  Homenagem a 
Henrique Gomes de Araújo

03, 04, 09, 10 e 19 MAI  Audições 
Green Paper – APEGSAÚDE

30 MAI  Assembleia de 
Representantes da OM

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

Lançamento 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 MAI  Lançamento do livro 
“Partículas Comensais” da 
autoria de Jaime Milheiro

11 MAI  Lançamento do livro 
“Prosas, Poemas e Prosemas” 
da autoria de Tavares Fortuna

FESTa DE S.joão 
Noite de São João na Casa do Médico.

xv arTE MÉDiCa 
Inauguração da exposição. 
04 de Maio, 2017.



CALENDÁRIO ELEITORAL

15 Set Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para 
consulta em cada Secção Regional. (art. 33º, n.º 2)

25 Set Prazo limite para reclamação dos  
cadernos eleitorais (art. 33º, n.º 3)

Sem 
data fixa

O prazo limite para decisão das reclamações 
é de 10 dias a contar da data de apresentação 
da reclamação (art. 33º, n.º 4)

Sem 
data fixa

A data limite para publicação dos cadernos 
eleitorais definitivos é de 3 dias após a 
decisão das reclamações (art. 7º, n.º 3)

09 OUt Prazo limite para formalização das 
candidaturas (art. 34º, n.º 1)

16 OUt Prazo limite para apreciação da regularidade 
das candidaturas (art. 34º, n.º 8)

31 OUt Prazo limite para disponibilização dos boletins de 
voto e relação dos candidatos (art. 34º, n.º 9)

16 NOV

Constituição das Assembleias Eleitorais 
(Secções de Voto), ato eleitoral e contagem 
dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral 
Nacional funciona na Secção Regional que 
detém a presidência do colégio de especialidade 
da subespecialidade ou competência).

Sem 
data fixa

Nos 5 dias subsequentes serão publicitados 
os resultados eleitorais no site oficial da 
Ordem dos Médicos (art. 28, n.º 3, R.E.)

Sem 
data fixa

O prazo limite para a impugnação do acto eleitoral 
é de 5 dias a contar da data do apuramento 
final dos resultados eleitorais. (art. 37, n.º 1).

Sem 
data fixa

O prazo limite para decisão de eventuais 
impugnações termina cinco dias após a 
sua apresentação (art. 37º, n.º 2)

ORDEM DOS MÉDICOS
Conselho Nacional

12 Out
Sanma No Aji / O Gosto do Saké

Yasujiro Ozu, 1962

19 Out
8  1/2

Federico Fellini, 1963

26 Out
Au Hasard Balthazar /

 Peregrinação Exemplar
Robert Bresson, 1966

09 Nov
Viskningar Och Rop / 
Lágrimas e Suspiros

Ingmar Bergman, 1972

23 Nov
Nostalghia / Nostalgia
Andrei Tarkovsky, 1983

30 Nov
Russkyi Kovcheg / A Arca Russa

Aleksandr Sokurov, 2002

07 Dez
Syndromes and a Century / 

Síndromes e um Século
Apichatpong Weerasethakul, 2006

8º
Ciclo de cinema 

na  SRNOM 

decantando
 o tempo...
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eleições
DIRECÇÕES DOS COLÉGIOS DE 
ESPECIALIDADE, COMPETÊNCIAS*, 
SECÇÕES DE SUBESPECIALIDADE E 
CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO

16 de Novembro de 2017
Das 08:00 às 20:00 horas
Nas Secções Regionais da Ordem dos Médicos

(*) Observações: As Competências de Medicina do Sono e Medicina 
Paliativa não estão incluídas neste processo eleitoral



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.
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