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Dia do Médico   
Homenagem aos médicos com 25 e 50 anos de inscrição na OM 

Atribuição dos Prémios Daniel Serrão e Corino de Andrade 
Palestra por Walter Osswald

Prémio  Banco Carregosa/SRNOM   
 5.ª edição do  prémio volta a distinguir a 

investigação clínica realizada em Portugal

Projetos Inovadores em Saúde  
«Neuromodulação Sagrada para Incontinência», do CHUP, e  

«CRI – Gestão Integrada da Doença Renal Crónica» do CHUSJ

Arte Médica / Arte Fotográfica  
A arte e a criatividade regressaram à  

Casa do Médico

S. João na Ordem  
Festa popular realizou-se na 

SRNOM como manda a tradição



ATÉ 30 DE SETEMBRO PODE 
DESFRUTAR DA PISCINA DA 
SRNOM E DOS SEUS ESPAÇOS 
ENVOLVENTES.

UM ESPAÇO RESERVADO, 
VIGIADO E DE FÁCIL ACESSO, 
COM ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO, CONSTITUINDO-SE 
COMO UM AGRADÁVEL LOCAL 
PARA RELAXAR DA AZÁFAMA 
DO DIA-A-DIA NOS DIAS DE 
MAIOR CALOR.

Protegida da incómoda “nortada”, 
a piscina da Casa do Médico é o 
local ideal para aproveitar os dias 
quentes de verão. Com balneários 
de apoio e um extenso relvado 
com espreguiçadeiras, este 
equipamento convida a desfrutar 
de momentos de descontração na 
companhia dos seus familiares e 
amigos.

Recordamos que a piscina está 
acessível a médicos e seus 
familiares mediante a aquisição 
prévia de senhas de acesso.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
10h00 às 19h00 (todos os dias)

CONTACTOS: 
Telef.: 22 507 01 00
Email: centroculturacongressos@
nortemedico.pt

PARA 
APROVEITAR OS 
DIAS QUENTES 
DE  VERÃO



DESTAQUE:
DIA DO MÉDICO  
A celebração, o 
reconhecimento e a 
homenagem continuam a ser 
a essência do tão simbólico 
Dia do Médico, assinalado a 
18 de junho. O evento, uma 
já longa tradição na SRNOM 
e que promove o encontro 
das sucessivas gerações de 
médicos, ficou marcado pela 
homenagem aos médicos 
que completaram 25 e 50 
anos de inscrição na Ordem 
dos Médicos. A cerimónia 
contou ainda com a entrega 
dos prémios Daniel Serrão e 
Corino de Andrade e com a 
conferência “A Medicina em 
Tempo de Guerra”, por Walter 
Osswald. pág. 06
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DESTAQUE:
PRÉMIO BANCO 
CARREGOSA/SRNOM 
Reconhecer e estimular 
a investigação clínica de 
excelência em Portugal 
é o objetivo do Prémio 
Banco Carregosa/Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. Pela quinta 
vez, desde 2016, as duas 
instituições uniram-se para 
distinguir três trabalhos de 
investigação, desta vez da 
autoria de Bruno Carvalho, 
Pedro Gouveia e Joana 
Monteiro. A cerimónia de 
entrega do prémio aconteceu 
no dia 29 de abril e contou 
com Pedro Abrunhosa como 
orador convidado. pág. 16

DESTAQUE:
PROJETOS 
INOVADORES EM 
SAÚDE 
A iniciativa resulta de uma 
parceria estabelecida entre a 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) 
e as respetivas sub-regiões 
do Porto, Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança 
e pretende dar a conhecer 
projetos inovadores de gestão 
clínica desenvolvidos por 
médicos no âmbito da região 
Norte do país. Neste trimestre, 
os projetos em destaque são: 
“Neuromodulação Sagrada 
para Incontinência”, do Centro 
Hospitalar Universitário do 
Porto (CHUP), apresentado 
por Ana Povo, e “CRI – Gestão 
Integrada da Doença Renal 
Crónica (GI-DRC) - Centro 
de Hemodiálise do Pólo de 
Valongo”, do Centro Hospitalar 
Universitário de São João 
(CHUSJ), apresentado por 
Manuel Pestana. pág. 24
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68

SÃO JOÃO NA ORDEM
Após dois anos de interregno, 
as tradicionais festas populares 
regressaram, para alegria de 
todos. E na SRNOM não foi 
exceção. Na noite de 23 de junho, 
a Casa do Médico recebeu quase 
duas centenas de pessoas para 
celebrarem o São João. E aqui a 
festa mantém todas as tradições 
da mais longa noite portuense, 
com manjericos, farturas, a 
tradicional cascata e o fogo-de-
artifício. pág. 49

ARTE MÉDICA E ARTE 
FOTOGRÁFICA  
O regresso da Arte Médica e 
Arte Fotográfica à SRNOM foi 
a oportunidade de “voltar a dar 
alma aos médicos artistas”. A 
pintura, a escultura, a fotografia 
e até o artesanato foram as 
manifestações artísticas que 
estiveram em principal destaque 
entre os dias 5 de maio e 9 de 
junho. pág. 68
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   TRIBUNA DO CRN

  
 29 «SNS - Ministra que não entende 

o problema, não tem soluções» 
  Artigo de opinião do Prof. António 

Araújo, no Jornal de Notícias

 30 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

  Destaque de notícias e intervenções 
sobre temas da atualidade

  IN MEMORIAM 
 31 Raquel Seruca (1962-2022)
  Castro Lopes (1934-2022)

  ARTIGO
 32  “O azar na vida”
  Por Fernando Reis Lima 

  NOTÍCIAS

  
 34 Smart Charging na SRNOM 
  Uma solução que permite aos 

médicos carregarem o seu 
veículo elétrico aquando das 
visitas à Casa do Médico

  
 36 Encontros no Norte
  “Violência Obstétrica” foi o tema 

em debate em mais um ‘Encontro’ 
na SRNOM, no dia 2 de maio

 38 Receção aos médicos 
internos – Bragança

  António Andrade, presidente do 
Conselho Sub-regional, assegurou 
o total apoio da Ordem aos jovens 
médicos que escolheram o distrito de 
Bragança para realizar o seu internato

 40 Receção aos médicos internos 
– Viana do Castelo

  A várias “dimensões do ser 
médico”, por Nelson Rodrigues, 
e “Responsabilidade Médico 
Legal dos Internos”, por Alberto 
Midões, com uma mensagem 
de incentivo do presidente do 
CRNOM, António Araújo

 42 Dia do Médico, em Vila Real
  Evento realizou-se no dia 28 de 

junho, no Palácio de Mateus, e 
contou com uma homenagem ao 
antigo dirigente da Sub-Região 
Manuel Fernandes Pinheiro

 04 EDITORIAL
  António Araújo,  

Presidente do CRNOM 

  DESTAQUE:
	 	 DIA	DO	MÉDICO 

  

 06 No dia 18 de junho, o Salão Nobre 
do Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM voltou a encher-se de 
personalidades da Medicina do 
norte do país para a celebração 
do “Dia do Médico”. Cumprindo 
uma já longa tradição, o evento 
voltou a proporcionar o encontro 
de diferentes gerações de médicos. 
Além da habitual homenagem 
aos médicos que completaram 25 
e 50 anos de inscrição na Ordem, 
a cerimónia contou ainda com a 
atribuição dos Prémios Daniel Serrão 
e Corino de Andrade e uma palestra 
por Walter Osswald, sob o tema “A 
Medicina em Tempo de Guerra” 

  DESTAQUE:
	 	 PRÉMIO	BANCO	

CARREGOSA/SRNOM	

  

 16 Pela quinta vez, desde 2016, as 
duas instituições uniram-se 
para distinguir três trabalhos de 
investigação. A cerimónia de entrega 
do prémio aconteceu no dia 29 de 
abril, na SRNOM. O músico Pedro 
Abrunhosa, foi o orador convidado 

  DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

  

 24 “Neuromodulação Sagrada para 
Incontinência”, do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto (CHUP), 
apresentado por Ana Povo, e “CRI 
– Gestão Integrada da Doença 
Renal Crónica (GI-DRC) – Centro de 
Hemodiálise do Pólo de Valongo”, 
do Centro Hospitalar Universitário 
de São João (CHUSJ), apresentado 
por Manuel Pestana, são os projetos 
em destaque neste trimestre
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 64 8.º YES Talk 
  “A Trip Down GI Lane” foi o 

tema desta edição. A 9 de 
abril, na FMUP, a sessão de 
abertura contou com uma 
intervenção de António Araújo, 
presidente do CRNOM

 65 Oporto Biomedical Summit
  Evento realizou-se de 1 a 3 de 

abril, no auditório do ICBAS. Em 
representação do CRNOM, Dalila 
Veiga esteve presente na sessão 
de encerramento e deixou uma 
mensagem aos estudantes

 66 40 anos da AEFMUP
  Aniversário foi oportunidade 

para uma exposição que dá a 
conhecer a história da associação

  CULTURA

  
 68 XIX Arte Médica e XIII 

Arte Fotográfica
  Eventos constituem um marco 

de prestígio na agenda cultural 
da SRNOM. Patentes em 
simultâneo de 5 de maio a 9 de 
junho com 120 obras, de cerca 
de 63 médicos a preencherem 
a galeria e paredes do CCC, as 
edições deste ano promoveram, 
mais uma vez, a partilha e o 
convívio em torno da arte

   
 
 
 
 
 

 74 Porto Revisitado 
  «O Porto dos Almadas» e «Pelos 

Caminhos de Santiago». Dois 
anos depois, os percursos 
guiados por Joel Cleto voltaram 
para fascinar os médicos 
mais curiosos pela história

   
 
 
 
 
 

 78 11º Ciclo de Cinema
  “nestes longos dias por 

entre a Palavra ...” é o mote 
do novo ciclo que exibiu já 
três obras cinematográficas 
das décadas de 40 e 60

 81 “O Estranho Mundo do 
Confinamento”

  Livro de Maria do Céu Machado 
e Leonor Duarte de Almeida

 44 “Humanizing the Maternity 
Care Through Design”

  Projeto procura melhorar 
os cuidados à maternidade 
através de uma abordagem 
multidisciplinar focada nas pessoas

 46 Fórum Nacional de Medicina 
  A 1ª sessão pública realizou-se  

na SRNOM e trouxe à discussão 
aspetos cruciais da Saúde 
em Portugal, da formação 
médica ao estado atual do 
SNS, com uma reflexão sobre 
o que é imperioso mudar

 

 
 
 

  
 49 São João na Ordem
  Na Casa do Médico a festa 

preserva todas as tradições da mais 
popular noite portuense. Na noite 
de 23 para 24 de junho, a SRNOM 
assegurou, mais uma vez, a 
animação e o salutar convívio entre 
muitos médicos e seus familiares

 52 13.º Simpósio “Aquém e Além 
do Cérebro”, da Fundação BIAL 

   Sob o lema “O Mistério do Tempo”, 
o evento juntou na SRNOM “alguns 
dos mais importantes cientistas 
e filósofos da atualidade” 

 54 Dia da FMUP
   Sessão Solene, a 7 de abril, juntou a 

comunidade académica e parceiros 
institucionais da FMUP para 
assinalar o seu 197.º aniversário

 56 Dia do ICBAS
  A distinção de Nuno Grande 

como “Figura Eminente da 
Universidade do Porto 2022” 
marcou a celebração do 47.º 
aniversário do ICBAS

 58 34.ª Jornadas de 
Terapêutica do ICBAS

  Na sessão de abertura, a 13 de 
maio, foi elogiada a persistência 
da Comissão Organizadora e 
a originalidade do evento

 60 XXVII Curso Pós-Graduado 
de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo

  Com um tributo a José Luís 
Medina, a sessão de abertura, 
no dia 12 de maio, ficou também 
marcada por uma homenagem 
a Conceição Saldanha

 62 Homenagem a José Pinto da Costa
  ICBAS acolheu, a 8 de junho, 

uma sessão de homenagem 
ao reconhecido médico 
legista, que contou com a 
apresentação do livro “Prof. J. 
Pinto da Costa – O Médico, o 
Professor, o Comunicador”

 82 “Saponárias”
  Obra de Jaime Milheiro e 

Joaquim Pinto Vieira
 83 “Vírus e Bactérias na 

Cura do Cancro”
  Livro de Camilo Alves Mota
 84 “Hidrologia Médica – 

Princípios Gerais”
  Obra de Frederico Teixeira, 

apresentada na SRNOM 
por Walter Osswald

 85 “20 anos de DBS em Portugal”
  Livro da autoria de Rui Vaz e 

Maria José Rosas, apresentado 
na SRNOM por Teixeira Bastos

 86 “EuSouMaria”
  Exposição de Mónica 

Lacerda, a soprano que se 
aventurou na pintura

 87 “Por Amor”
  Exposição do artista Paulo Ponte, 

com quadros que revelam a 
paixão pela música e filosofia 

   
 
 
 
 
 

 88 11º Ciclo de Jazz na Ordem 
  Neste trimestre, os alunos 

da Escola de Jazz do Porto, 
a 1 de abril, seguidos de 
Daniel Bernardes e José 
Valente+Rui Rodrigues, a 6 e 
27 de maio, respetivamente

 91 “As duas Escolas de Viena”
  Recital de canto e piano por 

Pedro Cardoso, solista, e Ángel 
González Casado, ao piano

  LEGISLAÇÃO 

  
 92 Diplomas mais relevantes 

publicados entre 1 de abril 
e 30 de junho de 2022

  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
 94 Atividades na Sub-Região 

de Viana do Castelo
 94 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos 
 96 Benefícios Sociais



A  falta de imaginação do 
Ministério da Saúde, a 
inexistência de soluções, 
a arrogância a roçar a má 

educação, a sua agressividade para 
com tudo e todos os que não se re-
veem na sua ineficácia, não deixam 
de me surpreender. Mais me sur-
preende, ainda, que o próprio governo 
e a sua maioria absoluta pactuem in-
definidamente com esta incompetên-
cia saloia.
Não se anteveem os problemas, 
mesmo que alertados antecipada-
mente para isso, nega-se a sua exis-
tência até à exaustão. Quando eles 
se tornam evidentes e inegáveis, 
cria-se uma qualquer comissão – 
com a incumbência de resolver o 
problema complicado… criando um 
site! E todos ficamos sempre “muito 
preocupados”…
Quando se esperava que houvesse um 
plano de fundo, que reorganizasse o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o 
sistema de saúde, que revitalizasse as 
estruturas hospitalares e as dos cui-
dados primários de saúde, que digni-
ficasse os profissionais de saúde e que 
respondesse às necessidades dos ci-
dadãos… publica-se legislação dando 
um prémio anual, que pode chegar 
a várias dezenas de milhar de euros, 
aos administradores hospitalares. 
Restrutura-se o SNS criando uma co-
missão, que se denomina de Direção 
Executiva do SNS, passando para ela 
parte das responsabilidades que de-
veriam ser do ministério, da ACSS 
e das ARSs, mas mantendo todas es-
tas estruturas e obrigando à criação 
de outra com mais umas dezenas de 
lugares para administradores e fun-
cionários públicos. Restruturam-se 

António Araújo
Presidente do CRNOM

Tempos de 
desesperança
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os cuidados primários de saúde, re-
gionalizando a saúde, isto é, passan-
do-se para as câmaras municipais 
as responsabilidades sobre aqueles 
(quem sabe, num futuro próximo 
também as do funcionamento dos 
hospitais) sem lhes atribuir a verba 
correspondente. “Dignificam-se” os 
profissionais de saúde, negociando-
-se com as suas estruturas sindicais 
esmolas pontuais e restruturações 
de carreira que fazem envergonhar 
o cidadão mais honesto.
Quando se tem uma Ordem dos Mé-
dicos proactiva, que alerta para os 
problemas que se vão instalando, 
que propõe soluções para preve-
nir e melhorar o funcionamento 
do sistema de saúde e a resposta às 
preocupações que os cidadãos nos 
colocam diariamente, o partido do 
governo contrapõe alterar os estatu-
tos da Ordem, limitando muito o seu 
âmbito e chamando para o governo 
ou para outras estruturas para-go-
vernamentais responsabilidades 
que sempre foram desta nossa asso-

ciação. Assiste-se a um ataque sem 
precedentes à razão de ser das Or-
dens profissionais, de forma a esta-
tizar as suas funções, esvaziá-las de 
conteúdo e transformá-las em meras 
associações de registo. 
Este espetáculo triste continua 
quando se testemunha uma Minis-
tra da Saúde afirmar com desdém – 
“O SNS tem problemas? A vida tem 
problemas!”. Quando se escuta um 
Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde desvalorizar convictamente 
todos os colegas de Medicina Geral 
e Familiar (MGF) – “(…) os médicos 
de MGF com especialidade relati-
vamente aos médicos de MGF sem 
especialidade (…)”. Quando se ouve 
uma Secretária de Estado da Saúde 
no Parlamento afirmar orgulhosa-
mente que foram colocados neste 
último concurso 227 novos especia-
listas de MGF e esquece-se de escla-
recer porque é que ficaram 107 vagas 
dessa especialidade por preencher 
nesse mesmo concurso (por exem-
plo, metade das vagas abertas na re-
gião de Lisboa e Vale do Tejo, mais 
de metade das vagas abertas para 
Obstetrícia…).
Mas que raio (e perdoem-me a lin-
guagem) de decisores políticos nós 
temos? Creio que temos uns ao nível 
do estado de saúde do SNS, muito 
pouco capazes, sem soluções credí-
veis, sem capacidade de mobilizar os 
profissionais de saúde e os cidadãos 
na mudança que se torna imperiosa.
Vivemos tempos de desesperança, 
apenas podemos desejar que estes 
sejam curtos e que o futuro traga 
uma luz que inunde e limpe esta es-
curidão em que o sistema de saúde 
português está mergulhado.
A todos os colegas desejo umas Ex-
celentes Férias, em segurança e 
retemperadoras.

António Araújo

Não se anteveem os 
problemas, mesmo que 

alertados antecipadamente para 
isso, nega-se a sua existência 
até à exaustão. Quando eles se 
tornam evidentes e inegáveis, 
cria-se uma qualquer comissão 
– com a incumbência de resolver 
o problema complicado… criando 
um site! E todos ficamos sempre 
“muito preocupados”…

Quando se tem uma 
Ordem dos Médicos 

proactiva, que alerta para 
os problemas que se vão 
instalando, (…) o partido do 
governo contrapõe alterar os 
estatutos da Ordem, limitando 
muito o seu âmbito…

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

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.

eventos à medida
espaços › serviços › exclusividade
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6 DESTAQUE: DIA DO MÉDICO 2022

“Os médicos  
são pessoas de paz”

Aceda	ao	resumo	
em	vídeo	da	sessão	
diretamente	através	
do	código	QR	ou	vá	a	
www.nortemédico.pt



Cuidar, servir a hu-
manidade e man-
terem-se fiéis à 

profissão que juraram 
abraçar continua a ser 
o grande compromisso 

dos médicos. Mesmo em “tempos de 
guerra”. Quem o afirma é Walter Os-
swald, o convidado especial do Dia do 
Médico de 2022. No dia 18 de junho, 
o Salão Nobre do Centro de Cultura 
e Congressos da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SR-
NOM) voltou a encher-se de perso-

A celebração, o 
reconhecimento 
e a homenagem 
continuam a ser 
a essência do tão 
simbólico Dia do 
Médico, assinalado a 
18 de junho. O evento, 
uma já longa tradição 
na SRNOM, que 
promove o encontro de 
sucessivas gerações 
de médicos, mais uma 
vez ficou marcado 
pela homenagem 
aos médicos que 
completaram 25 e 50 
anos de inscrição na 
Ordem dos Médicos. 
A cerimónia contou 
ainda com a entrega 
dos prémios Daniel 
Serrão e Corino 
de Andrade e com 
a conferência “A 
Medicina em Tempo 
de Guerra”, por Walter 
Osswald. 

nalidades da Medicina do norte 
do país, dirigentes da Ordem dos 
Médicos, membros da academia, 
incluindo representantes das as-
sociações de estudantes, e outras 
figuras da cidade. Neste dia tão 
simbólico, a SRNOM voltou a en-
tregar presencialmente as meda-
lhas evocativas de 25 e 50 anos de 
inscrição na Ordem dos Médicos. 
Após as boas-vindas, os presen-
tes foram brindados com uma 
palestra de Walter Osswald, sob 
o tema “A Medicina em Tempo 
de Guerra”.

A ética na Medicina
O professor catedrático apo-
sentado da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto 
(FMUP) e especialista em Bioé-
tica começou a sua intervenção 
por explicar a sua verdadeira 
intenção. “Este não é um tema 
que eu vá tratar histórica nem 
militarmente, apenas farei algu-
mas reflexões. Quando se fala de 
guerra, é fácil ter uma atitude de 
rejeição. Pensamos em perda de 
vidas, destruição, insegurança, 
medo. A guerra é realmente um 
«monstro» mas continua a existir 
e devemos refletir sobre isso em 
termos médicos, que não estão de 
parte quando se consideram os 
conflitos bélicos”, declarou. Na 
sua opinião, para além de não 
fazer sentido “nem servir para 
coisa nenhuma”, a guerra não 
deve ser “ignorada, esquecida 
ou perdoada”, até porque a His-
tória ensina-nos que “as guerras 

levaram à destruição dos impérios e 
aumentaram as injustiças territoriais 
que levaram a outros conflitos”. Wal-
ter Osswald relembrou alguns mar-
cos históricos e salientou a importân-
cia de “termos bons médicos”, uma 
vez que “as doenças matam mais do 
que as armas”. Entre a reflexão sobre 
alguns aspetos éticos, como a utili-
dade médica, as medidas utilizadas e 
a mobilização de médicos, questionou 
o que se espera destes profissionais 
num contexto como este. “Os médi-
cos não se transformam em soldados, 
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apesar de serem mem-
bros do exército. Aqui 
podem nascer proble-
mas de natureza ética, 
até que ponto esta situa-
ção é uma subordinação 
dos princípios médicos a 
uma disciplina militar? 
O mesmo acontece com 
a triagem. Em tempo de 
guerra, as triagens po-
dem ter de ser feitas em 
várias circunstâncias, 
e escolher coloca pro-
blemas de consciência, 
éticos e profissionais. 
É difícil de estabelecer 
e aplicar os critérios de 
triagem na prática. É 
uma questão ética trans-
versal a toda a guerra”, 
considerou. 
Para Walter Osswald, os 
profissionais de saúde 
devem servir uma ban-
deira – a da “solidarie-
dade universal” – devido 
ao “compromisso” que 
assumiram. Estar pró-
ximos dos combatentes 
que precisam de apoio, 
coragem e entrega de-
vem marcar a sua ação. 
Ao longo da sua pales-
tra, o convidado especial 
deixou algumas consi-
derações sobre a paz e 
a justiça. “Era preferível 
que se avançasse menos, 
mas que alcançássemos 

a paz. Todas as guerras acabam, até 
as mais longas, de conflitos variados. 
As guerras são ilógicas e quem com-
bate não tem nada contra os inimigos, 
apesar de se matarem uns aos outros. 
Não fazem sentido nem resolvem 
nada, por isso, do ponto de vista mo-
ral e ético, são absolutamente inacei-
táveis. Além disso, não existem guer-
ras sagradas nem justas – sagrada e 
justa é a paz. Eu acredito muito nisso, 
mas tal também não significa que a 
paz deva ser aceite de qualquer ma-
neira, nem que aquilo que está errado 
possa ser considerado normal. As-
sim, abrimos caminhos para novas 
guerras. Uma paz injusta dá origem 

“As guerras são 
ilógicas e quem 
combate não tem 
nada contra os 
inimigos, apesar 
de se matarem 
uns aos outros. 
Não fazem sentido 
nem resolvem 
nada, por isso, 
do ponto de vista 
moral e ético, são 
absolutamente 
inaceitáveis. 
Além disso, não 
existem guerras 
sagradas nem 
justas – sagrada e 
justa é a paz.”
Walter Osswald

“Os médicos são 
pessoas de paz, 
tratam quem 
precisa… São 
pessoas normais 
com uma vocação 
especial e um 
compromisso 
que não pode ser 
anulado. Todos 
os que aqui estão 
sabem qual é, e 
mais importante 
do que saber, 
praticam esse 
comprometimento.”
Walter Osswald
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O 
fe n ó m e n o g u e r r a , 
entendido no sentido 
restrito de conflito ar-
mado entre nações ou 
facções opostas, ori-

ginado por motivações territoriais, 
económicas ou ideológicas, é um 
acompanhante intermitente, mas 
constante do percurso da humani-
dade. Na opinião pública maioritária, 
trata-se de algo que é temido e cen-
surável do ponto de vista ético – mo-
ral, pelas perdas que provoca e pelas 
consequências que acarreta. Hoje, 
como no tempo de António Vieira, a 
guerra é aquele monstro que avança 
sobre cadáveres inocentes, entre 
ruínas e desolação, doença e fome, 
devoradora de vidas e destruidora de 
fazenda. Nunca mais, proclama-se 
em demonstrações e movimentos 
populares, mas mesmo os pacifistas 
mais activos reconhecem que este 
tipo de cancro social não foi ainda 
erradicado. É certo que os estados 
beligerantes procuram justificar 
conflitos e violência e que invocam, 
muitas vezes, o princípio da legítima 
defesa perante a agressão como 
fundamento para enormes despe-
sas com a defesa e vastas mobiliza-
ções, enquanto outros se referem à 
“sua” guerra como justa, sagrada ou 
até santa.

Ora, não parece possível defender 
a bondade ou virtude de qualquer 
guerra. Implicando violência contra 
pessoas e destruição de bens, ne-
nhuma guerra pode ser considerada 
aceitável ou justificada. É certo que o 
direito à legítima defesa se aplica aos 
estados como aos indivíduos, mas as 
argumentações para a assunção da 
posição de vítima de uma agressão 
têm de ser escrutinadas e convin-
centes. O recente e trágico caso da 
guerra na Ucrânia é um bom exemplo 
em que não restam dúvidas da exis-
tência de uma agressão suscitadora 
de legítima defesa.

n A medicina, enquanto profissão de saúde, 
é, obviamente, profundamente afectada 
pela guerra. Antes de mais, pela necessi-
dade de socorrer os feridos resultantes dos 
confrontos, mas também os doentes afec-
tados por morbos vulgares, aumentados 
em número e gravidade pelas condições de 

Guerra e 
Medicina: 
uma reflexão

insegurança, destruição de hospitais e clíni-
cas, escassez ou falta de alimentos, de ener-
gia e água potável, que podem condicionar 
surtos epidémicos de difícil contenção. Ou 
seja, para além dos cuidados prestados no 
âmbito estritamente militar, os médicos são 
chamados a um muito maior envolvimento 
em saúde pública.

Na frente de combate, os cuidados médi-
cos adquirem o duplo carácter de medicina 
de urgência e de medicina de catástrofe: as 
feridas, fracturas, concussões, esmaga-
mentos, soterramentos, intoxicações pelo 
fumo ou gases, queimaduras por incêndio 
de abrigos ou por acção de lança – chamas, 
constituem uma lista infindável de lesões 
fatais ou recuperáveis. Ora, como o objec-
tivo primeiro da guerra é matar ou inutilizar 
o máximo número possível de inimigos com 
redução ao mínimo das perdas próprias 
(terá afirmado o general Paton), é óbvio que 
os responsáveis se esforcem por ter médi-
cos altamente competentes e em número 
suficiente para provir às necessidades que 
ocorram na frente ou na cada vez mais im-
portante e ameaçada (pelo maior alcance 
das armas) retaguarda. Daí que as autorida-
des não hesitem em recorrer a mobilizações 
gerais de pessoal de saúde (com primazia de 
médicos).

Como acima se referiu, as guerras são causa 
de um significativo aumento de patologias 
não directamente relacionadas com a acti-
vidade bélica. A história ensina-nos que uma 
epidemia pode causar mais mortes do que o 
conflito armado em que se situa. Tucídides, 
que pode ser considerado o primeiro repór-
ter de guerra (do Peloponeso), entendeu 
bem que a epidemia (de cólera, tifoide?), ao 
vitimar cerca de 30.000 atenienses, des-
truiu o seu exército e inviabilizou para sem-
pre o sonho da hegemonia de Atenas sobre 
toda a Ática. A conclusão do cronista de que 
a doença era mais mortífera que a guerra en-
controu plena confirmação em posteriores 
eventos da história bélica, tais como o cerco 
de Nápoles (em que os sitiantes franceses 
foram derrotados, não pelos sitiados espa-
nhóis, mas por uma epidemia) ou a Guerra 
Peninsular, em que as forças britânicas, lu-
sas e napoleónicas sofreram mais baixas por 
doença do que as causadas pelas armas. O 
mesmo aconteceu na guerra da Crimeia, em 
que a notável acção de Florence Nightingale 
veio demonstrar, pela positiva, a importân-
cia de cuidados higiénicos na prevenção de 
infecções das feridas de guerra. Mais recen-
temente, as guerras das trincheiras vieram 
avivar esta problemática, as geladuras e as 
insolações verificadas em teatros de guerra 
com climas extremos (Rússia, Norte de 

Conferência proferida na 
Cerimónia do Dia do Médico, na 
SRNOM,  a 18 de junho de 2022

PROFESSOR 
WALTER OSSWALD
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África) fazem também parte do quadro das 
patologias colaterais da própria actividade 
bélica.

n Esta breve incursão histórica vem confir-
mar o exposto acerca da importância fulcral 
dos profissionais de saúde, em primeira li-
nha dos médicos, em situações de guerra. 
Justifica-se, pois, a reflexão sobre o papel e 
função do médico no quadro de uma guerra. 
Antes de mais, não se pode escapar à noção 
da existência de um imperativo ético da sua 
participação activa nos cuidados a prestar 
não apenas aos beligerantes, mas igual-
mente aos civis atingidos pelo monstro. Ou 
seja, o médico tem o dever e a obrigação de 
não se furtar a este serviço, eventualmente 
perigoso ou até letal, pois está antes de mais 
ao serviço do doente e nele encontra a sua 
própria razão de existir. Não poderá eximir-
-se a esta fundamental obrigação ética, de 
raiz hipocrática, confirmada por sucessivas 
gerações ao longo de mais de dois milénios.

Mas há problemas que não podem ser ig-
norados. O primeiro é o da mobilização de 
médicos para serviço militar, do seu enqua-
dramento na disciplina militar e cadeia hie-
rárquica, da obediência a ordens superiores 
cuja validade moral pode contestar. Tam-
bém o dever imprescritível de tratar por igual 
e com os mesmos recursos os feridos ou 
doentes provindos das próprias fileiras e os 
do inimigo pode facilmente entrar em con-
flito com a cadeia de comandos ou até com 
a oposição de outro membro do pessoal de 
saúde. De facto, não se pode dar primazia 
aos “nossos” em detrimento dos “deles”. Um 
recente vídeo provindo da Ucrânia ilustra de 
forma exemplar esta questão: uma médica 
trata um ferido russo e um colega interpe-
la-a, contestando o serviço assim prestado 
a um inimigo; a resposta da médica resume 
toda a ética médica – ela trata-o porque é 
médica e aquele homem precisa de cuidados 
médicos.

Para alcançar a equanimidade em que se 
baseia esta atitude de respeito por feridos e 
doentes sem discriminação, é indispensável 
que o médico tenha reserva ética suficiente 
para não ser afectado pelo discurso preva-
lente entre os poderes político, militares e 
mediático que incita ao ódio ao inimigo, re-
tratado como cruel, desumano e criminoso. 
O conhecimento de actos cruéis ou de ver-
dadeiros crimes de guerra perpetrados ali-
menta esta visão dicotómica dos bons (os 
nossos) e dos maus (os inimigos).

Como na medicina de catástrofe, com a 
qual partilha tantos aspectos, a medicina 
na guerra depara com problemas éticos de 
monta no exercício da triagem. Sendo os 
meios de socorro insuficientes para acorrer 

a todos os que deles necessitam, torna-se 
inescapável a triagem, que forçosamente 
resultará em prejuízo dos excluídos. Por 
exemplo, a escolha dos feridos que devem 
ser transportados para hospitais de campa-
nha ou de retaguarda deixará de fora os mais 
gravemente atingidos, que se afigura não 
terem hipótese de sobrevivência e apenas 
poderão receber cuidados paliativos ter-
minais, tantas vezes não exequíveis, dadas 
as circunstâncias locais (falta de pessoal de 
saúde, actividade bélica intensa, etc.). É óbvio 
que nestas situações a triagem terá de obe-
decer apenas a critérios clínicos e que nunca 
seja influenciada por factores como o conhe-
cimento pessoal, as amizades, as pressões 
eventualmente exercidas por superiores 
hierárquicos ou o curriculum das vítimas. O 
médico e escritor Peter Bamm dá-nos um 
testemunho da angustiosa experiência de 
ter de proceder a uma triagem (no seu caso, 
dos feridos a evacuar da Crimeia, sabendo 
que os não transportados cairiam nas mãos 
da tropa soviética), concluindo que se esfor-
çou por servir uma única bandeira, a do hu-
mano entendimento de uma solidariedade 
universal. Outro exemplo, mais recente, é o 
da médica ucraniana que, ao cuidar de vários 
feridos de guerra, dedicou os seus esforços 
a um soldado russo e foi rudemente inter-
pelada por um colega, que entendia não se 
dever perder tempo com um inimigo. Ao que 
ela respondeu que a justificação da sua ati-
tude era simples: era médica e por isso cui-
dava de quem precisava dos seus cuidados.

A mobilização de médicos para a prestação 
de cuidados na guerra resulta, obviamente, 
numa escassez de clínicos na esfera civil, 
nomeadamente nas especialidades cirúrgi-
cas. Lembremos que a mobilização pode ser 
muito significativa, como o foi no caso das 
guerras travadas nas antigas colónias por-
tuguesas, em que a relação médico – com-
batente foi elevada, chegando a ser de um 
médico por companhia. Nestes casos surge 
o problema ético das prioridades no atendi-
mento e tratamento de doentes civis, versus 
militares. Totalmente inaceitável a conces-
são de absoluta prioridade a estes últimos, 
como foi sugerido por médicos nazis que 
propuseram a abstenção terapêutica ou até 
a eutanásia involuntária de civis com patolo-
gias graves, para facultar camas e cuidados 
de saúde aos feridos que afluíam aos hospi-
tais de retaguarda.

n Alguns pensadores, mormente historia-
dores, têm sublinhado o papel da guerra no 
avanço da ciência e técnica médicas, sem 
chegar ao extremo de afirmar que a guerra 
é a mãe de todas as coisas, como foi procla-
mado pela propaganda nazi.

Ora, é indiscutível que a necessidade de re-
cuperar feridos e de os tratar melhor têm in-
centivado a pesquisa médica. Já Ambrósio 
Paréo, talentoso cirurgião de guerra e figura 
maior da medicina renascentista, afirmou 
que o campo de batalha era uma escola de 
cirurgia, em que a paixão e o engenho mé-
dicos descobriam novas soluções, como ele 
próprio exemplificou com as suas inovado-
ras técnicas de tratamento de fracturas e fe-
ridas. A adopção de técnicas de antissepsia, 
segundo Lister, pelos médicos militares pru-
ssianos conduziu a uma redução importante 
das infecções dos seus feridos, na guerra de 
1870-71. Mais recentemente, as duas guer-
ras mundiais trouxeram notáveis avanços no 
domínio das transfusões e fluidoterapia, dos 
transplantes cutâneos (em queimaduras), 
das lesões craneo-cefálicas, do tratamento 
(antibióticos) e prevenção (vacinas) de doen-
ças infecciosas, das geladuras e insolações, 
etc. São exemplos bem conhecidos o uso 
em larga escala da penicilina e da cloroquina, 
com sucesso no tratamento de numerosas 
infecções bacterianas e da malária.

Não parece, todavia, aceitável que alguns, 
saudosos das crónicas da glória bélica, rap-
sodos das batalhas, celebradores das vitó-
rias e do patriotismo dos “nossos” que pe-
naram ou ficaram estropiados ou morreram 
num qualquer campo de batalha, possam 
invocar os avanços da medicina de guerra 
para enaltecer esta última. Parece evidente 
que seria bem mais proveitoso para a huma-
nidade que o progresso médico ocorresse 
sem conflitos armados, fosse embora mais 
lento e gradual: milhões de vidas poupadas 
constituem a contrapartida preferível. De 
resto, o conceito filosófico de que de um mal 
não pode resultar um bem, invalida qualquer 
tipo de tentativa de branqueamento ideoló-
gico de uma actividade baseada na violência, 
no desprezo pela vida e pelos valores que 
esta faculta, tais como a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, a esperança. De resto, 
se Aristóteles entendia que só se pode guer-
rear se se quer viver em paz, Cícero, no Pro 
Milone, afirmava que a guerra silencia as leis. 
A experiência milenar ensina que nenhuma 
guerra garante de forma duradoura a paz e 
que, como dizia o muito malsinado Neville 
Chamberlain, “na guerra, independente-
mente de um dos lados se declarar vencedor, 
não há ganhadores, apenas perdedores”.

Não, não há guerras justas e muito menos 
sagradas; só a paz, se justa, é sagrada, como 
nos ensina o filósofo e teólogo checo Tomás 
Halik.

Walter Osswald
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“Confiaram em 
mim e nesta 
equipa para vos 
representar ao 
longo destes dois 
mandatos. Fizemos 
com o máximo  
de empenho e 
dedicação o melhor 
que soubemos. A 
Ordem dos Médicos 
precisa, hoje, mais 
do que nunca, da 
vossa participação 
ativa, resiliência, 
persistência, 
de forma a 
continuarmos a ter 
orgulho na nossa 
classe”
António Araújo
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a uma guerra igualmente injusta”, 
reforçou. Antes de terminar a sua in-
tervenção, o professor quis assinalar 
o Dia do Médico com uma mensa-
gem especial dirigida aos protagonis-
tas. “Os médicos são pessoas de paz, 
tratam quem precisa de tratamento, 
privilegiam a qualidade de vida. São 
pessoas normais com uma vocação 
especial e um compromisso que não 
pode ser anulado. Todos os que aqui 
estão sabem qual é, e mais impor-
tante do que saber, praticam esse 
comprometimento. Esta é a home-
nagem autêntica que eu posso fazer 
a estes médicos neste dia especial”, 
concluiu Walter Osswald. 

Coube a António Araújo 
conduzir a cerimónia do 
Dia do Médico, a “última 
que teve a honra de presi-
dir” enquanto presidente 
do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM). Entre 
cumprimentos e agrade-
cimentos, António Araújo 
desatacou a “colaboração, 
empenho e profissiona-
lismo” da equipa da SR-
NOM, na pessoa da Eng.ª 
Susana Borges, a diretora 

de serviços, dos membros do CRNOM 
e demais dirigentes, mas também do 
seu “mandatário”. “Se há alguém que 
reflete o ser médico, o ser mestre de 
médicos e ser capaz de, aos 93 anos 
de idade, nos trazer uma alocução 
brilhante como esta, é o Professor 
Walter Osswald” disse, referindo-se 
ao palestrante convidado. 

PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Apesar de se tratar de um dia de cele-
bração, o dirigente não esqueceu “os 
tempos muito difíceis que vivemos” 
na saúde em Portugal e destacou al-
guns problemas que o Serviço Nacio-
nal de Saúde enfrenta, bem como a 

ação da Ordem dos Médicos ao longo 
dos últimos anos. “Dizia-se que o SNS 
era a joia da coroa portuguesa e agora 
ele não corresponde às necessidades 
dos nossos cidadãos nem às expetati-
vas dos profissionais de saúde. A Or-
dem dos Médicos tem alertado, há vá-
rios anos, sublinhando as principais 
dificuldades e problemas que o SNS 
atravessa e, infelizmente, as soluções 
que se adivinham num futuro pró-
ximo são pobres e más. Ao criarem 
ainda mais desigualdades, podem vir 
a causar ainda mais deficiência. Não 
se adivinham projetos de reformu-
lação, reestruturação, remodelação, 
reequipamento das estruturas do 
SNS. O futuro é muito preocupante 
e temos trabalhado nisso, apontando 
os problemas e tentando fornecer al-
gumas soluções. No entanto, o Minis-
tério da Saúde, em vez de apreciar es-
sas soluções para as aplicar no SNS, 
tem feito um ataque às competências 
das ordens profissionais. Em vez de 
remodelar o SNS, prepara-se para li-
mitar e esvaziar as competências das 
ordens profissionais. Só porque te-
mos cumprido a nossa função de ob-
jetivar os problemas, de alertar para 
as dificuldades e propor soluções. Por 
isso, vamos estar, nos próximos tem-
pos, debaixo de grande pressão”, pre-
veniu o presidente do CRNOM. 
Dirigindo-se aos colegas presentes, 
António Araújo fez um pedido es-
pecial. “Confiaram em mim e nesta 
equipa para vos representar ao longo 
destes dois mandatos. Fizemo-lo com 
o máximo de empenho e dedicação e 
o melhor que soubemos. A Ordem 
dos Médicos precisa hoje, mais do que 
nunca, da vossa participação ativa, 
resiliência, persistência, de forma a 
continuarmos a ter orgulho na nossa 
classe. Orgulho naquilo que somos e 
fazemos. Para que possamos repre-
sentar todos os médicos e ter o peso 
necessário e suficiente para mostrar 
os problemas e caminhos possíveis 
para a sua resolução, peço-vos para 
continuarem a confiar em nós, a par-
ticipar ativamente nas atividades da 
Ordem, a fazer-nos chegar os vossos 
problemas e sugestões. Iremos conti-
nuar atentos e a tentar corresponder 
às vossas necessidades”, garantiu. 



Prémio Corino de 
Andrade 
As distinções iniciaram-se com a en-
trega do Prémio Corino de Andrade. 
Instituído pela SRNOM em 2002, 
este prémio destina-se a galardoar 
pessoas coletivas ou singulares, não 
médicas, que se tenham notabilizado 
pela prestação de serviços relevantes 
à Medicina e aos médicos portugue-
ses. Nestes últimos dois anos, devido 
aos constrangimentos provocados 
pela pandemia, a SRNOM apenas no-
meou os vencedores e não procedeu à 
entrega oficial do prémio. “Em 2019, 
decidimos agraciar a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. Tem tido uma forte 
ação de apoio aos doentes oncológi-
cos nas suas múltiplas facetas. Não 
só na comparticipação monetária, em 
caso de insuficiência económica des-
ses doentes, mas também na compra 
de perucas, próteses mamárias, no 
apoio psicológico, entre outros servi-
ços. Além disso, o Núcleo Regional 
do Norte da LPCC tem apoiado jovens 
médicos nos projetos de investigação. 
Isso tem permitido aumentar o conhe-
cimento médico, criar mais enfoque 
na investigação médica, o que é fun-
damental”, destacou António Araújo. 
O Prémio Corino de Andrade 2019 foi 
entregue a Vítor Veloso, presidente da 
Direção Regional Norte, que esteve 
presente em representação da LPCC. 
Já o Prémio Corino de Andrade 2020 
foi atribuído a Manuela Duarte e 
Carla Rocha, respetivamente, enfer-
meira e auxiliar de saúde no Centro 
Hospitalar Universitário do Porto 
(CHUP). António Araújo recordou, 
com orgulho, a história da criação do 
“Hospital de Campanha Porto.”, atra-
vés do protocolo estabelecido entre 
a SRNOM e a Câmara Municipal do 
Porto. “Decidimos avançar em regime 
de voluntariado e tivemos logo uma 
grande adesão de pessoas que que-
riam ajudar. Médicos, enfermeiros e 
auxiliares, a maioria sem qualquer 
experiência. Conseguimos organizar 
um corpo de voluntários brutal. Tive-
mos mais voluntários do que os que 
eram necessários, de todas as áreas. 
Demos formação para que tratas-
sem doentes, com todos os cuidados 

e equipamentos de 
proteção individual 
para não ficarem 
infetados. E isto só 

foi possível graças à enfermeira Ma-
nuela e à auxiliar Carla, que ficaram 
responsáveis por liderar as respetivas 
equipas das suas áreas. O Hospital de 
Campanha Porto. correu exemplar-
mente, foi um orgulho para mim, e 
para a SRNOM, e nada teria sido pos-
sível sem a colaboração delas, entre 
outros. Foi uma experiência inigualá-
vel, da qual nos orgulhamos muito”, 
reiterou o presidente do CRNOM 
nesta entrega tão simbólica. 
Por fim, o Prémio Corino de Andrade 

de 2021 foi entregue a Artur Santos 
Silva. “Em 2021, quisemos homena-
gear uma pessoa que me é particu-
larmente querida. Tem um curricu-
lum muito extenso e sublinho a sua 
ação enquanto presidente da Funda-
ção Calouste Gulbenkian, que tem 
apoiado muitos médicos, sobretudo 
jovens médicos, na investigação. 
Atualmente, como responsável pela 
Fundação “la Caixa”, tem tido uma 
ação muito importante na formação 
de médicos em Cuidados Paliativos. 
Agradeço-lhe por ajudar os médicos 
a alcançar as suas expetativas en-
quanto profissionais de saúde”, com-
pletou António Araújo. 
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António Araújo 
Apesar de todas as 
vicissitudes que en-

frentamos atualmente no setor 
da saúde e no SNS esta continua 
a ser a profissão mais bonita que 
existe. Somos nós que lidamos 
com a saúde dos cidadãos, que é 
o bem mais precioso das pes-
soas. É uma honra poder presidir 
mais uma vez à cerimónia do Dia 
do Médico e poder homenagear 
os colegas. É um dia de festa, mas 
foi com uma ponta de tristeza que 
encerrei a cerimónia, por ser a 
última que presido. (...) Quem 
cumpre 50 anos são os nosso 
mestres, aqueles que nos orien-
taram, transmitiram conheci-
mento, os mentores que nos per-
mitiram chegar onde chegámos. 
Os colegas que fazem 25 anos 
agora são os mentores, os mes-
tres da geração mais jovem. São 
aqueles que vão orientar, formar 
os futuros médicos, com uma 
g r a nde responsa bi l idade no 
tempo atual. (...) 
Contámos com a entrega do Pré-
mio Corino de Andrade, que des-
tacou o papel dos premiados no 
apoio aos médicos, à investiga-
ção médica e à formação de mé-
dicos. São pessoas e instituições 
não médicas, por isso merecem o 
nosso obrigado. (...) 
Os tempos são diferentes, os de-
safios também. A Medicina tem-
-se vindo a reformular e os doen-
tes co nseg u em v i ver ma is e 
melhor, com mais qualidade de 
vida. Isso traz outros problemas e 
dificuldades aos médicos e insti-

tuições de saúde. Mas no final, o mais impor-
tante de tudo é a humanização dos cuidados 
de saúde, o carinho que colocamos nas rela-
ções que estabelecemos com os doentes. 
Estou convencido de que isso é que marcará 
a Medicina daqui a mais 25 anos. Indepen-
dentemente de todos os avanços técnicos e 
científicos que a Medicina venha a ter para a 
qualidade de vida dos cidadãos, a humaniza-
ção está em primeiro lugar. É o que caracte-
riza o ato médico e o exercício da Medicina”.

Vítor Veloso
Recebemos este prémio com 
enorme surpresa e satisfação. A 

Ordem dos Médicos sempre compreendeu o 
papel que a Liga tem desempenhado na luta 

pelos direitos da população e, sobre tudo, no 
que diz respeito aquilo que é a nossa razão 
de existir, o doente oncológico. Tal como a 
Ordem, temos contribuído para a nossa mis-
são e objetivos, que crescem exponencial-
mente. É um momento em que a Liga, mais 
do que nunca, tem que trabalhar e reivindicar 
para o doente oncológico tudo aquilo que foi 
esquecido durante este período de pande-
mia e que representa uma completa nega-
ção de tudo o que é justo para o doente onco-
lógico. A Ordem dos Médicos tem ajudado 
sempre, atuamos sobre linhas de pensa-
mento idênticas, ou seja, saúde mais justa 
para todo o povo português”.

Manuela Duarte 
 Aceitei o desafio de liderar a 
equipa de enfermagem do Hos-

pital de Campanha porque já tinha experiên-
cia em Doenças Infeciosas. Fui convidada 
para abraçar esse projeto e, apesar de haver 
um grande receio entre profissionais de 
saúde, achei interessante, porque já na dé-
cada de 90 trabalhei com doentes com Sida. 
Foi desafiante, tinha muito receio mas aceitei 
de imediato. (...) O desafio de gerir uma 
equipa de voluntários que estavam a dar o 
seu tempo e o seu melhor para ajudar foi o 
maior de todos. Não nos conhecíamos, não 
sabia como trabalhavam, pelo que foi um 
trabalho muito desafiante. Agradeço a todos 
pela ajuda, altruísmo e por terem dado o seu 
melhor. (...) Deixámos uma marca muito im-
portante. A COVID foi difícil para todos nós, 
mas aquele período deixa uma certa sau-
dade, porque foi nesse momento que vimos 
muitas pessoas a darem o seu tempo, amor 
e carinho a tantos doentes que por lá passa-
ram. Acima de tudo, destaco o trabalho em 
equipa que por vezes é tão difícil nos hospi-
tais convencionais e ali foi muito facilitado. 
As pessoas organizavam-se muito bem e 
queriam realmente estar ali a ajudar. (...) 
Não estava nada a contar receber esta distin-
ção e fiquei até emocionada. Quando parti 
para este projeto, fi-lo sem qualquer inte-
resse ou intenção de reconhecimento pú-
blico. Fico muito grata à SRNOM, em nome 
do Prof. António Araújo, que foi um diretor 
clínico incansável e que suportou todas as 
equipas em qualquer dificuldade”. 

Carla Rocha
O balanço da experiência no Hos-
pital de Campanha é muito posi-

tivo. Foi um grande desafio, uma grande 
missão para todos nós. Liderei uma equipa 
de voluntários em que nenhum deles era da 
á r e a  d a  s a ú d e ,  n ã o  t i n h a m  q u a l q u e r 

experiência em cuidados de saúde. Tive que 
dar formação, integrar, distribuir por turnos. 
Mas correu muito bem, foi uma experiência 
enriquecedora. Foi um grande desafio por-
que estávamos perante algo totalmente 
desconhecido para todos, e o nosso grande 
receio, principalmente para quem estava a 
gerir equipas sem qualquer conhecimento 
na área, era que ficassem infetados. Ao fim 
de dois meses e meio encerrámos e deixá-
mos uma marca muito grande na saúde e na 
cidade do Porto. Criaram-se também liga-
ções, amizades, devido ao tempo que passá-
vamos juntos. Eu fazia turnos de 48 horas, o 
que era pesado, mas assumi a responsabili-
dade com muito empenho e dedicação. (...) 
Culminou na entrega do prémio, mas foi uma 
surpresa, não estava nada à espera desta 
atribuição. Fiquei muito satisfeita, mas nada 
do que eu fiz foi com o intuito de ganhar um 
reconhecimento. Mas sabe sempre bem, 
principalmente por ser distinguida por uma 
Ordem profissional como esta, por um grupo 
de profissionais com que lido diariamente. 
Longe de mim achar que seria convidada 
para um evento como este e receber uma 
medalha, mas o meu muito obrigada”. 

Artur Santos Silva
O Prof. Corino de Andrade foi um 
dos homens mais extraordiná-

rios ligado ao ensino e à investigação da Me-
dicina em Portugal. Receber um prémio com 
o seu nome, uma das maiores figuras da 
história da Medicina, mais ainda atribuído 
pela SRNOM, foi uma grande honra e satis-
fação por esta dupla circunstância. A Ordem 
dos Médicos tem feito um trabalho exemplar 
em Portugal, relacionado com a valorização 
da profissão e respeito pelos profissionais de 
saúde (...) 
Recebo este prémio pelo trabalho que de-
senvolvi nas duas instituições: quer na Fun-
dação Calouste Gulbenkian, que fez muito 
pela valorização dos médicos e políticas da 
saúde, quer também pelo trabalho que estou 
a  desenvolver na Fundação “la Caixa”, em 
relação à saúde e à formação de médicos 
especialistas em Cuidados Paliativos. E 
ainda com o apoio à investigação científica, 
porque Portugal tem uma equipa de investi-
gadores, na área da saúde, extraordinária e a 
Fundação atribui bolsas para doutoramento 
ou pós-doutoramento para investigação em 
saúde, desde a Oncologia, à Cardiologia, 
Doenças Infeciosas e Doenças Neurodege-
nerativas. Todos os anos a Fundação distin-
gue os melhores trabalhos de investigação, 
a que concorrem cerca de 600 projetos”. 
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Prémio Daniel 
Serrão
Anualmente, o estudante 
de Medicina que no ano 
anterior concluiu o curso 
com a melhor média final 
numa das três escolas mé-
dicas do Norte do país re-
cebe o Prémio Daniel Ser-
rão, patrocinado pelo Banco 
Santander Totta, no valor 
de 1250 euros. Este ano, o 
distinguido foi João Fer-
nandes Silva, que concluiu 
o Mestrado Integrado em 
Medicina  na Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP) em 2021 
com a média de 18,125 va-
lores. Como não lhe foi pos-
sível estar presente na ceri-
mónia, o premiado gravou 
uma mensagem em vídeo 
que foi transmitida no mo-
mento da distinção. Entre 
agradecimentos à família, 
amigos, professores, insti-
tuição de ensino e CRNOM 
pelo reconhecimento, o 
vencedor do Prémio Daniel 
Serrão 2022 fez um balanço 
do seu percurso. “Estou 
muito honrado e feliz por 
receber este prémio. Acho 
que foi através do meu in-
teresse, empenho e esforço 
que cheguei até aqui, hoje. 
Um esforço que continuará 
a existir para que seja um 

bom profissional e consiga alcançar 
todos os meus objetivos. A prática da 
Medicina é uma arte difícil, com mui-
tos desafios, e o futuro é incerto, mas 
tenho a certeza que quero pertencer 
ao grupo privilegiado de médicos que 
amam o que fazem e que querem 
continuar a aperfeiçoar a Ciência 
por detrás da arte, sem deixar que a 
primeira ofusque a segunda”, decla-
rou no seu discurso. O prémio foi 
entregue por António Araújo e João 
Seabra, representante do Banco San-
tander, a Dulce Madeira, Diretora do 
Mestrado Integrado em Medicina da 
FMUP, que marcou presença em re-
presentação do premiado. 
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Homenagem  
aos médicos com 25 e 
50 anos de inscrição 
na Ordem dos 
Médicos
A cerimónia do Dia do Médico 2022 
prosseguiu com a homenagem sim-
bólica aos médicos que este ano com-
pletam 25 e 50 anos de inscrição na 
Ordem dos Médicos. Dispersos pela 
plateia, os muitos médicos que quise-
ram estar presentes reencontraram-
-se naquela ocasião especial e pude-
ram recordar os anos em que, um 
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pouco mais jovens, foram estudantes 
do mesmo curso, na mesma escola ou 
na mesma cidade.
“O Dia do Médico não poderia termi-
nar sem agraciar os colegas que hoje 
são homenageados. Os que comple-
tam 50 anos são os nossos mestres, 
aqueles que nos guiaram durante a 
formação e transmitiram conheci-
mentos do que é ser médico. Os que 
totalizam 25 anos são o futuro da Me-
dicina, o exemplo para os mais jo-
vens, que vos veem como mestres”, 
reforçou António Araújo. Os médicos 
homenageados foram aplaudidos de 
pé num ambiente de emoção e reco-
nhecimento. Antes de encerrar a ses-

“Tenho muito 
orgulho em ser 
médico. É a melhor 
profissão do mundo, 
a que permite tratar 
e cuidar da saúde 
dos cidadãos.
António Araújo

são, o presidente do CRNOM deixou 
palavras de apreço. “Tenho muito or-
gulho em ser médico. É a melhor pro-
fissão do mundo, a que permite tratar 
e cuidar da saúde dos cidadãos. Te-
nho muito orgulho em ser presidente 
do CRNOM, porque vos represento. 
Vocês são o meu orgulho e agradeço 
a todos a vossa presença, desejando 
as maiores felicidades para o futuro. 
Sejam felizes no vosso percurso pro-
fissional e vida pessoal”, terminou. n



Celebrar  
a Ciência e 
Investigação 
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n 29 ABR 2022

CERIMÓNIA DE 
ENTREGA DO 
PRÉMIO BANCO 
CARREGOSA/
SRNOM
5.ª EDIÇÃO



Reconhecer e estimular 
a investigação clínica de 
excelência em Portugal 
é o objetivo do Prémio 
Banco Carregosa/
Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos. Pela quinta 
vez, desde 2016, 
as duas instituições 
uniram-se para 
distinguir três trabalhos 
de investigação, 
desta vez da autoria 
de Bruno Carvalho, 
Pedro Gouveia e Joana 
Monteiro. A cerimónia 
de entrega do prémio 
aconteceu no dia 29 
de abril e contou com 
Pedro Abrunhosa e 
Paulo Portas como 
oradores convidados. 
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PRÉMIO  
BANCO CARREGOSA 
/SRNOM
5.ª Edição

A investigação 
clínica cons-
t i t u i  u m a 

das maiores opor-
tunidades de desen-
volvimento na área 
das ciências e tecno-
logias da saúde em 
Portugal. Nesse sen-
tido, o Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM 
surgiu da vontade 
das duas instituições 
de apoiar e distinguir 
projetos de investiga-
ção particularmente 
relevantes. Esta dis-
tinção, de âmbito na-
cional, tem um valor 
total de 25 mil euros, 
distribuídos da se-
guinte forma: 20 mil 
para o projeto vence-
dor e cinco mil para 
duas menções honro-
sas. Nesta 5ª edição, 
Bruno Carvalho, Pe-
dro Gouveia e Joana 
Monteiro foram os 
premiados com o ga-

lardão principal e as duas menções 
honrosas, respetivamente. Os pré-
mios foram entregues pelo presidente 
do júri, Nuno Sousa, então presi-
dente da Escola de Medicina da Uni-
versidade do Minho, e José Miguel 
Marques, representante do Banco 
Carregosa, que acompanharam An-
tónio Araújo, presidente do Conse-
lho Regional do Norte da Ordem 

dos Médicos (CRNOM) na mesa. Os 
restantes elementos do júri, Alexan-
dre Figueiredo, António Sarmento, 
João Cerqueira, Jorge Correia Pinto 
e Paulo Portas, assistiram à sessão 
na plateia, acompanhados por Pedro 
Abrunhosa, o convidado da sessão. A 
cerimónia de atribuição do prémio 
criado pela SRNOM e patrocinado 
pelo Banco Carregosa realizou-se 
a 29 de abril e levou um grande nú-
mero de médicos até ao Salão Nobre 
da Casa do Médico. A sessão serviu 
ainda para entregar as medalhas aos 
médicos que completaram 25 anos de 
inscrição na Ordem dos Médicos em 
2020, uma homenagem que não acon-
teceu nesse ano devido aos constran-
gimentos impostos pela pandemia. 

Ciência e Arte 
A sessão de entrega dos prémios 
desta 5ª edição contou com uma con-
ferência do músico Pedro Abrunhosa 
que fez uma “viagem” pela história 
da Cultura e da Ciência. “Este é um 
tempo de velocidade, de vivência fu-
gaz, digital e de conexão desenfreada. 
Uma ‘barragem’ de informação que 
dificulta a humildade do silêncio e 
a exortação do espaço interior. Uma 
nova revolução tecnológica está em 
curso e, ensinou-nos a história, as 
grandes mudanças causam períodos 
de enorme tensão às relações inter-
pessoais. A técnica sempre mudou 
o rumo da história, mas nunca com 
a velocidade com que está a fazê-lo 
agora. Pouco tempo precisou a hu-
manidade para sublinhar que o seu 
ímpeto destrutivo vive com a sagaci-
dade tecnológica”, comentou o ora-
dor. A “tirania do gosto” e a crescente 
“desinformação entre arte e entrete-
nimento, entre ciência e opinião” e o 
fraco investimento do Estado na cul-
tura e investigação científica foram 
lamentados por Pedro Abrunhosa. “A 
criação de massa crítica é fundamen-
tal para uma sociedade democrática, 
baseada no saber e na ciência. Ela 
só existirá se em cada um surgir a 
vontade da descoberta, da leitura, da 
vivência cultural. A ausência desta 
massa crítica generalizada corrói 
a própria democracia. A distância 
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crescente entre informação e 
saber, um sistema de ensino 
que teima em acertar mais do 
que ensinar para conhecer, o 
decréscimo da emissão, em pa-
pel, de livros e jornais, tudo isto 
contribui para a ascensão de fi-
guras que se ancoram na dema-
gogia (...) Nunca como agora foi 
tão necessária à nossa afirma-
ção como espécie que ciência e 
arte se envolvam na construção 
de sentido, de encantamento 
pelo mistério, na determina-
ção com que ambas resistem ao 
abismo que quer fazer de todos 
nós assassinos comuns. A arte e 
a ciência são os primeiros alvos 
do horror. É o poder da imagi-
nação e da curiosidade, comum 
a ambas as áreas, que o ódio 
tenta exterminar. Não existe 
um lado certo nem errado na 
arte e na cultura. Ambas são 
processos que decorrem tanto 
da história como do arrojo, vi-
talidade e confronto com o des-
conhecido”, acrescentou. 
Ao longo da sua intervenção, 
o convidado defendeu que na 
investigação está sempre pre-
sente a possibilidade do erro e 
que não existe um “algoritmo” 
ou conjunto de normas e métri-
cas pelas quais os cientistas ou 
artistas se devam guiar. “Arte e 
ciência movem-se na vastidão 
da impossibilidade. Por explo-
rarem um universo de trans-
cendências, há no percurso de 
ambas a necessidade de extra-
polação dos materiais com que 
trabalham. A rotura com o pensa-
mento vigente, com a autoridade ou 
tradição é o primeiro passo da afir-
mação daquilo que não é visível como 
possibilidade. Arte e ciência nascem 
das profundezas do mesmo ímpeto 
criativo. A ciência aproxima-se muito 
mais da poesia do que ela própria se 
atreve a afirmar. De todas as teorias 
científicas e práticas artísticas, as 
mais apetecíveis são aquelas que in-
troduzem hipóteses fraturantes, que 
desafiam as leis do evidente. Perante 
o sublime, só o silêncio é narrativa”, 
reforçou Pedro Abrunhosa. 

Projetos vencedores
Após a conferência inaugural, se-
guiu-se a entrega de prémios. Uma 
das menções honrosas foi atribuída 
ao projeto “Mecanismos Cerebrais 
de Dor na Osteoartrose”, de Joana 
Monteiro, que por motivos profissio-
nais não pôde estar presente. “Breast 
4.0” foi o trabalho de investigação que 
recebeu a outra menção honrosa. Da 
autoria de Pedro Gouveia, o projeto 
consiste em utilizar a tecnologia de 
Realidade Aumentada para melhorar 
a precisão de localização dos tumores 
mamários. O cirurgião e investigador 

contou com a colaboração do 
INESC TEC e da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
do Porto para desenvolver, na 
Fundação Champalimaud, 
esta técnica, usada pela pri-
meira vez em janeiro de 2020 
e objeto de publicação numa 
revista da especialidade. “Os 
médicos portugueses, para 
além de terem a missão de 
tratar dos doentes, procuram 
também melhorar a quali-
dade de vida dos mesmos. A 
última vez que estive aqui foi 
em 2015, em que se abordava 
um projeto sobre inteligência 
artificial, e hoje volto tam-
bém devido a um trabalho 
relacionado com a inteligên-
cia artificial, mas aplicado à 
visão, ou seja, em que se pre-
tende ajudar os médicos a 
ver melhor e a rapidamente 
interpretar a imagem mé-
dica”, afirmou Pedro Gouveia 
enquanto agradecia a “in-
tervenção social” do Banco 
Carregosa e do CRNOM ao 
premiar a investigação em 
Portugal. 
Por fim, o Prémio Banco Car-
regosa/SRNOM, 5.ª edição, 
foi atribuído a Bruno Car-
valho, com o trabalho “Ca-
racterização de fatores an-
giogénicos no glioblastoma: 
potencial aplicação como 
biomarcadores na terapêu-
tica com bevacizumab”. O es-
pecialista em Neurocirurgia 
do Centro Hospitalar Uni-

versitário de São João (CHUSJ) co-
meçou por agradecer a atribuição do 
prémio, destacando depois o facto de 
o projeto se centrar no glioblastoma, 
“o tumor cerebral maligno mais fre-
quente e agressivo, com prognóstico 
limitado, para o qual são imprescin-
díveis avanços urgentes no seu tra-
tamento”. Desenvolvido em parceria 
com o i3S, por uma equipa multidis-
ciplinar, o projeto tem como principal 
objetivo identificar potenciais bio-
marcadores clínicos e tumorais de re-
sistência e de resposta ao tratamento 
anti-angiogénico. 
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Celebrar a Ciência
Em representação de Maria Cân-
dida Rocha e Silva, presidente do 
Conselho de Administração do 
Banco Carregosa, José Miguel 
Marques recordou o objetivo do 
prémio, o de distinguir aqueles 
que se dedicam à investigação 
clínica, cumprindo a política de 
responsabilidade social da insti-
tuição. “O Banco Carregosa preo-
cupa-se, essencialmente, com a 
saúde financeira dos seus clien-
tes, mas, até por sermos uma ins-
tituição centenária, temos noção 
que a saúde financeira não é su-
ficiente se a saúde física e men-
tal não estiverem presentes. É 
muito gratificante podermos dar 
o nosso contributo para incenti-
var aquilo que é uma investiga-
ção aplicada, ou seja, não visa 
apenas encontrar soluções para 
problemas, mas também melho-
rar a vida das pessoas. Ficamos 
felizes quando percebemos que 
um prémio desta natureza serve 
como estímulo para continuar a 
procurar e encontrar novos resul-
tados. Estamos muito confiantes 
que estas iniciativas permitam 
que amanhã haja novos exem-
plos, que sejam um motivo de or-
gulho para todos nós e que sejam 
um benefício para as pessoas”, 
asseverou. 
Destacando a dificuldade que o 
júri enfrentou na escolha dos tra-
balhos premiados, Nuno Sousa 
sublinhou a importância da ini-

ciativa. “Agradeço ao Banco Carre-
gosa e à SRNOM por continuarem a 
fazer esta aposta em premiar aqueles 
que, para além da atividade clínica 
de qualidade, reservam tempo para 
serem diferentes, sendo curiosos e 
procurando a geração de novo conhe-
cimento que possa atingir a aplicação 
clínica. Esta é uma viagem difícil, 
feita com enormes constrangimen-
tos, mas possível. (...) É sempre bom 
celebrar a ciência. Não há correlação 
mais perfeita do que aquela que se 
verifica entre a qualidade dos cuida-
dos prestados e a capacidade de gerar 
conhecimento. E hoje estamos aqui 



presencialmente porque a ciência 
triunfou nesta pandemia”, confes-
sou o presidente do júri. 

Medicina, Ciência e 
Empresa
Assumindo-se como o “leigo do 
júri”, Paulo Portas iniciou a sua 
intervenção confessando a sua 
“profunda admiração pelos mé-
dicos”. O jurista e antigo vice-pri-
meiro-ministro relembrou a edi-
ção de 2020, em que foi o orador 
convidado na cerimónia da 4ª 
edição do Prémio Banco Carre-
gosa/SRNOM, tendo falado para 
uma sala vazia. Num auditório 
agora repleto de médicos e convi-
dados, destacou o “triunfo da in-
vestigação científica contra o ne-
gacionismo. “Há três palavras que 
me encantam neste prémio. Uma 
delas é a Medicina: os médicos 
podem orgulhar-se do ensino da 
Medicina em Portugal, que ainda 
é exigente. Vocês não foram víti-
mas, felizmente, do achatamento 
do conhecimento e da abreviação 
que se generalizou noutras profis-
sões e cursos. A segunda é a Ciên-
cia e Inovação e a terceira é Em-
presa. Faço parte daqueles que 
não acham que seja pecado ou 
que cause algum dano ao mundo 
a proximidade entre indústria e 
conhecimento. Grande parte do 
progresso humano é feito pela 
proximidade entre a indústria e 
o conhecimento. O que acontece 
com este prémio é exatamente 
isso, a facilitação que uma insti-
tuição de prestígio como o Banco 
Carregosa faz, em colaboração com 
a poderosa SRNOM, para promover 
oportunidades de mérito”, concluiu 
Paulo Portas. 
Após os agradecimentos aos ora-
dores que o antecederam, António 
Araújo deixou uma mensagem es-
pecial aos representantes das es-
colas médicas presentes na sessão 
pelo “ensino de qualidade” e “opor-
tunidades de investigação” que pro-
porcionam aos mais jovens, dando o 
exemplo dos premiados. “Sem vocês, 
o prémio não tinha significado. Sem 
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da investigação, de apoiar 
os colegas médicos que 
queiram fazer investiga-
ção”, adiantou o presi-
dente do CRNOM. Após 
especificar os pilares que 
tornam o médico um “ser 
completo”, destacando o 
conhecimento científico, o 
ensino e a gestão, reforçou 
a importância da investi-
gação e do humanismo na 
Medicina. 

25 anos de 
inscrição na OM
Em 2020, pelos motivos 
conhecidos, não foi possí-
vel à SRNOM distinguir 
os médicos que completa-
ram 25 anos de inscrição 
na Ordem dos Médicos. 
Como não era possível dei-
xar de assinalar esta data, 
a cerimónia de entrega do 
Prémio Banco Carregosa/
SRNOM contou com este 
momento de homenagem 
e entrega de medalhas de 
prata. Antes de pedir um 
aplauso de toda a plateia, 
António Araújo fez uma 
alusão sobre a importân-
cia da investigação tam-
bém para estes médicos 
agora distinguidos. “Foi a 
investigação que nos per-
mitiu estar hoje aqui. Foi 
com investigação que se 
desenvolveram as vacinas, 
que passamos de uma sala 
vazia para uma cheia. Por 

isso, vocês que cumpriram 25 anos 
de inscrição na Ordem dos Médicos 
em 2020, viram atrasado o reconhe-
cimento. São 25 anos de orgulho 
para os corpos dirigentes da Ordem 
dos Médicos, são vocês que dão cré-
dito e prestígio à classe médica. Sem 
vocês, aquilo que se passou durante 
a pandemia teria sido muito pior. 
Vocês, que têm 25 anos de carreira, 
estiveram na linha da frente e não 
poderíamos deixar de vos homena-
gear, mesmo passados já dois anos”, 
encerrou.

investigação, o prémio não existiria. 
É a vossa investigação que permite 
fazer avançar o conhecimento mé-
dico. Pode não ser uma soma muito 
grande, mas serve para poder fazer 
germinar as ideias e serve como in-
centivo para vocês poderem prosse-
guir a investigação. A Ordem dos 
Médicos tem esta função, não tem 
só a função disciplinar, nem tem só 
a função da regulação da atividade 
médica ou de influenciar a forma-
ção médica. A Ordem dos Médicos 
tem o dever de patrocinar o avanço 
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O Prém io Ba nco Ca r re-
g o s a /S R N O M é d e e x-
trema impor tância. Pri-
meiro, porque financia ou 

patrocina a investigação, algo que a pan-
demia veio demonstrar que tem uma 
importância fulcral para a humanidade. 
E porque consegue conciliar a Medicina 
com a sociedade, uma característica 
deste prémio, que nos faz agregar pes-
soas da sociedade com um reconhecido 
nível de prestígio, como Paulo Portas 
e Pedro Abrunhosa. São pessoas que 
trazem saberes, conhecimentos pro-
fundos de áreas não médicas, que se 
interligam com o conhecimento mé-
dico e dão a base e sustentação para 
a investigação médica. Esta simbiose 
faz desta iniciativa um sucesso que já 
vai na 5ª edição. Patrocina uma área 
em que os médicos têm muita necessi-
dade, a investigação científica em Por-
tugal é, infelizmente, muito deficitária, 
em termos de investimento, apoio e 
oportunidades. Portanto, o prémio vem 
ajudar a colmatar esse défice. E depois 
vem incentivar uma faceta do exercício 
da Medicina, que deve ser incremen-
tada e que muitas vezes, por falta de 
investimento, os médicos acabam por 
não desenvolver. (...) No fim, a ideia é 

O número de candidaturas 
desta edição esteve em li-
nha com o número de can-
didaturas de outros anos, 

com uma qualidade muito elevada. Foi 
um trabalho difícil para o júri escolher os 
melhores entre os melhores. Isso reflete 
o prestígio do Prémio Banco Carregosa/
SRNOM, ao qual endereço os meu sin-
ceros parabéns. E também reflete que 
a investigação, em particular a investi-
gação clínica, está viva em Portugal e a 
consolidar-se. Nesse sentido, todas as 
formas de apoiarmos o que de bom se 
vai fazendo nas nossas instituições é 
de grande mérito. (...) Além disso, este é 
um caminho seguido por cada vez mais 
jovens médicos. Não há praticamente 
nada que esteja mais correlacionado 
com a qualidade da prestação de cui-
dados de saúde do que a geração de 
conhecimento, neste caso, a geração de 
conhecimento ligada às áreas clínicas. 
Essa é uma correlação muito conhecida 

progredir no conhecimento médico para 
bem dos doentes. Acabamos por querer 
trazer o maior conhecimento possível 
para a sociedade para poder prevenir 
e tratar doenças, de modo a garantir a 
melhor qualidade de vida dos doentes. 
(...) Regressar a esta sala, repleta de 
pessoas, dois anos depois da última 
cerimónia foi muito interessante. Senti-
mos a falta que fazia encontrarmo-nos, 
podermos de alguma forma abraçar e 
cumprimentar os colegas. Este calor 
humano que hoje sentimos é sinal de 
que as pessoas estavam interessadas 
em ouvir e participar nas atividades. E 
isso não é possível sentir-se no meio 
digital, apesar de todas as vantagens. A 
vertente social, com o convívio que se 
estabelece após a cerimónia demonstra 
que não há meios que substituam o es-
tarmos juntos fisicamente (...) Hoje não 
quisemos deixar de homenagear os co-
legas. Tivemos um interregno imposto 
pela pandemia e estamos agora a tentar 
chamá-los novamente à sua casa para 
lhes prestarmos a devida homenagem. 
Sempre com alguns cuidados mas re-
conhecendo este marco tão importante 
para cada um deles. 

António Araújo 

e quantos mais jovens estiverem envol-
vidos nestes processos, mais garantias 
temos de que a qualidade da prestação 
de cuidados de saúde em Portugal con-
tinua a crescer. É um dado que se verifica 
em todo o Mundo e é bom sentirmos isto 
aqui no nosso país. (...) A investigação 
clínica ou de translação daquilo que são 
conhecimentos das ciências fundamen-
tais da Medicina para a prática clínica é 
muito importante. O prémio caracteri-
za-se por distinguir trabalhos nessas 
áreas particulares da investigação, sem 
desprimor por outras áreas de investiga-
ção igualmente essenciais para que haja 
avanços no conhecimento. Neste caso, 
aquilo que se procura é esse tipo de tra-
balhos que tem sólidas bases científicas, 
um desenho experimental inovador e 
que tem impacto na forma como os cui-
dados de saúde são prestados. 

Nuno Sousa 

DEPOIMENTO DO PRESIDENTE DO CRNOM
ANTÓNIO ARAÚJO

DEPOIMENTO DO PRESIDENTE DO JÚRI
NUNO SOUSA
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 PRÉMIO
 Bruno Carvalho 

CARACTERIZAÇÃO DE 
FATORES ANGIOGÉNICOS NO 
GLIOBLASTOMA: POTENCIAL 
APLICAÇÃO COMO 
BIOMARCADORES NA 
TERAPÊUTICA COM 
BEVACIZUMAB

1  O projeto de inves-
tigação centra-se nos 
mecanismos de resis-
tência e de resposta à te-
rapêutica do glioblastoma 
recorrente aos agentes anti-
-angiogénicos. O projeto foi de-
senvolvido no serviço de Neurocirurgia 
do Centro Hospitalar Universitário de São 
João e no IPATIMUP/I3S - Grupo “Cancer 
Signalling and Metabolism”, no âmbito do 
Programa Doutoral em Neurociências Clíni-
cas da FMUP. Na realização dos estudos co-
laboraram: Rafaela Lopes, Dina Leitão, Joana 
Peixoto, Paula Soares, Nuno Tavares, Ana 
Catarina Fernandes, Andreia Costa, Cláudia 
Caeiro, Lígia Osório, Paulo Linhares, José 
Manuel Lopes, Roberto Silva, Jorge Lima e 
Rui Vaz. São imprescindíveis os avanços no 
tratamento do glioblastoma que permitam 
melhorar o mau prognóstico atual desta 
patologia. O projeto de investigação deriva 
de um estudo clínico inicial, de avaliação de 
sobrevivência e toxicidade em doentes com 
glioblastoma recorrente submetidos a tera-
pêutica de segunda linha. Com base neste 
estudo inicial, desenvolvemos o trabalho de 
investigação em duas vertentes: i) identifi-
car biomarcadores clínicos de resposta ao 
bevacizumab em doentes com glioblasto-
ma recorrente; ii) avaliar o significado prog-
nóstico e terapêutico da expressão de mo-
léculas relacionadas com a angiogénese em 
tecido tumoral em doentes com glioblasto-
ma tratados com bevacizumab na recorrên-
cia. Os resultados suportam a hipótese de 
que o desenvolvimento de efeitos adversos 
comuns sob anti-angiogénico (hipertensão 
arterial e proteinúria) se associam a maior 
controlo da doença. Por outro lado, a sobre 
expressão de determinados marcadores 
no tecido tumoral (c-MET e VEGFR2) parece 
estar associada a piores respostas a tera-
pêuticas anti-angiogénicas e poderá ter um 
papel no desenvolvimento de resistência 
precoce do glioblastoma a estes agentes.

2  A presente investigação foi conduzida 
com o objetivo de identificar potenciais bio-
marcadores clínicos e tumorais de resistên-
cia e de resposta do glioblastoma recorrente 
ao tratamento anti-angiogénico.

3  Os estudos que suportam o projeto de 
investigação decorreram ao longo de 7 anos. 
A dedicação foi parcial durante todo este pe-
ríodo, tendo mantido atividade clínica assis-
tencial.

4  Para a realização deste projeto foi fun-
damental a parceria entre o CHUSJ e 

o IPATIMUP/I3S através do grupo 
Grupo “Cancer Signalling and 

Metabolism”, tendo neste con-
texto recebido financiamento 
da FEDER através do POCI Por-
tugal 2020 e também de fun-

dos da FCT.

5  Numa doença oncológica tão 
agressiva como o glioblastoma, com 

poucas opções terapêuticas atuais, é 
fundamental investir na seleção de doentes 
e de terapêuticas personalizadas baseadas 
em biomarcadores de forma a evitar trata-
mentos ineficazes e otimizar os resultados 
terapêuticos. Com efeito, os resultados en-
contrados poderão vir a ajudar na monitori-
zação de resposta terapêutica e na seleção 
do melhor grupo de doentes para determi-
nados tratamentos. É, no entanto, funda-
mental a realização de estudos adicionais 
com validação prospetiva e multicêntrica 
para a incorporação na prática clínica e na 
estratificação de doentes em ensaios clíni-
cos.

6  A investigação clínica é fundamental e 
deve ser um corolário natural da atividade 
médica assistencial, permitindo, com tempo 
dedicado e condições adequadas, aumentar 
o conhecimento das doenças e desenvolver 
novas metodologias de diagnóstico e trata-
mento, com o objetivo último de melhorar 
o cuidado e o prognóstico dos doentes. Na 
minha opinião, em Portugal existe capa-
cidade instalada com elevada qualidade, 
quer a nível das estruturas hospitalares e 
académicas, quer a nível de laboratórios 
de investigação. A ligação e a partilha de 
conhecimento e competências entre estas 
estruturas, que estão ávidas umas das ou-
tras, devem ser melhoradas e incentivadas. 
Para este efeito considero que os protocolos 
de cooperação científica inter-instituições 
são um dos caminhos a perseguir. Por ou-
tro lado, é importante fomentar um espírito 
colaborativo multi-institucional de âmbito 
nacional, menos moroso e burocratizado, 
permitindo estudos com maior impacto.

7  Este prémio significa, sobretudo, o reco-
nhecimento da realização de investigação 
clínica relevante no contexto de uma doença 
oncológica grave com prognóstico sombrio 
e para a qual são necessários avanços te-
rapêuticos urgentes. Adicionalmente, este 

PRÉMIO  
BANCO CARREGOSA 
/SRNOM
5.ª edição

Saiba um pouco mais 
sobre os investigadores e 
projetos vencedores da  
5.ª edição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM:

1  Resumo do projeto 
e equipa de 
investigadores

2  Qual foi o principal 
objetivo deste projeto  
de investigação?

3  Durante quanto tempo 
se dedicaram ao 
projeto?

4  Com que apoios 
contaram?

5  Qual a importância da 
investigação para o 
setor da saúde? 

6  Como vê a 
investigação clínica 
em Portugal?

7  Qual a importância 
deste prémio? 
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prémio permitirá prosseguir com novos 
estudos de investigação clínica na área da 
Neuro-Oncologia. Neste contexto, temos já 
em curso um estudo multicêntrico nacional 
que tem como objetivo a avaliação clínica e 
molecular dos doentes com sobrevivência a 
longo e curto prazo com esta patologia.

 MENÇÃO  
HONROSA
 Joana Monteiro 
MECANISMOS 
CEREBRAIS DE DOR NA 
OSTEOARTROSE

1  O nosso projeto foi 
pioneiro a nível mundial 
na compreensão do pro-
cessamento cerebral da 
dor na artrose. Juntamente 
com a equipa do Prof. Apkar 
Vania Apkarian da Northwes-
tern University, Chicago (EUA), 
investigamos a maior coorte de doentes 
com dor crônica e adaptações cerebrais. Es-
tudamos as adaptações cerebrais antes e 
depois de cirurgia de prótese do joelho, com 
o objetivo de isolar especificidades des-
te síndrome doloroso no sistema nervoso 
central e melhor entender a relação entre a 
nocicepção e dor. O nosso trabalho abre por-
tas para se pensar a dor na artrose de uma 
forma distinta, para além da articulação e do 
processamento nociceptivo periférico.

2  A dor crónica foi até há pouco tempo en-
tendida como um processo nociceptivo, pe-
riférico, em que o sistema nervoso central 
era visto apenas como o transmissor de um 
processo nóxico periférico. O nosso projeto 
teve como objetivo perceber quais as alte-
rações no cérebro decorrentes da dor mús-
culo-esquelética, especificamente artrose 
e ainda perceber como e que características 
individuais determinam a experiência da dor 
nestes doentes. Para tal utilizamos Resso-
nância Magnética funcional, que nos permi-
te em tempo real estudar a atividade cere-
bral, juntamente com vários índices clínicos 
e funcionais.

3  A equipa dedicou-se ao projeto durante 
4 anos.

4  Contamos com o apoio do Prémio Jovem 
Investigador em Dor -Grunenthal, Prémio 
Jovem investigador – OARSI, Bolsa de dou-
toramento Horizon 2020, Prémio APED e 
Apoio do SMIC – Boavista na aquisição de 
neuroimagem.

5  A dor crónica afeta um elevado número 
de portugueses - estima-se que cerca de 
30% da população. As abordagens tera-

pêuticas disponíveis são ainda insuficien-
tes para o tratamento destes doentes, com 
necessidade de recurso frequente a cuida-
dos de saúde e diminuição muito marcada 
da qualidade de vida. Só através da com-
preensão científica dos mecanismos de 
processamento da dor é possível criar novas 
estratégias terapêuticas. O nosso trabalho 
demonstrou que no caso de uma patolo-
gia como a artrose, antigamente entendida 
como o protótipo da dor nociceptiva, há uma 

adaptação cerebral, que passa não ape-
nas por áreas de processamento 

motor e sensitivo mas também 
por áreas responsáveis pela 

memória e processamento 
emocional.

6  A investigação clínica e, 
sobretudo, a investigação de 

translação clínica - área em que 
este trabalho se enquadra - con-

tinua a ser de difícil execução por 
comparação com outros países e insti-

tuições onde o financiamento científico e 
integração da atividade científica na vida de 
um clínico é muito maior. No entanto, dis-
pomos de pessoas com grande capacidade 
e resiliência, juntamente com órgãos insti-
tucionais de grande qualidade, tal como a 
Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto e o I3S, entre outros, que permitem ao 
nosso país continuar a construir Investiga-
ção clínico-científica de qualidade.

7  Este prémio constitui um estímulo para a 
continuação do nosso trabalho, com o mes-
mo empenho e dedicação.

 MENÇÃO  
HONROSA
 Pedro Gouveia 
BREAST 4.0

1  O projeto visou criar 
um modelo digital da 
mama com o tumor incluí-
do, resultando da fusão da 
ressonância magnética com 
um registo de superfície 3D da 
doente. Pretendeu-se criar uma imagem 
unificada da mama da doente com o tumor. 
Este inovador modo de visualização encon-
trou na realidade aumentada uma forma de 
ampliar a capacidade de visão do cirurgião 
no bloco operatório do futuro, permitindo 
ver o tumor através da pele. A equipa de in-
vestigadores foi multidisciplinar no tempo 
e no espaço, na medida em que este pro-
jeto acaba por integrar outros projetos de 
investigação, como o Picture Project (FP7) 
e o BCCT.plan (PT2020), reunindo equipas 
de engenharia do INESCTEC e INESC ID, UCL 

em Londres, Universidade de Chipre, Philips 
de Hamburgo e as empresas portuguesas 
NextReality e AI4medimaging. Os resulta-
dos apresentados traduzem um caminho 
nem sempre óbvio mas que traduzem o 
mais belo da investigação: descobrir novas 
metodologias para gerar um conhecimento 
transversal para além da Medicina.

2  O principal objetivo deste projeto é criar 
o bloco operatório do futuro, com dispositi-
vos médicos capazes de aumentar as capa-
cidades sensoriais, motoras e cognitivas do 
cirurgião, fazendo-o imergir num novo es-
paço tecnológico e permitindo exponenciar 
as capacidades humanas para além da sua 
perceção natural.

3  Começamos este caminho em 2013.

4  O primeiro apoio veio de um programa 
da Comissão Europeia anterior ao Horizon-
te 2020, o FP7 e desde 2016 contamos com 
um projeto financiado pelo PT2020.

5  A investigação no setor da saúde permite 
em última análise tratar melhor os doentes 
e de forma mais eficiente, com ganhos ób-
vios para todo o ecossistema da saúde. Por 
outro lado, a investigação em saúde traz 
vantagens evidentes para a economia e a 
sociedade em geral. 

6  A investigação clínica em Portugal traduz 
aquilo que é possível com o financiamento 
que se consegue. O nosso país tem uma cul-
tura filantrópica reduzida, e não tenhamos 
ilusões, o financiamento competitivo não é 
suficiente para apoiar a investigação. É ne-
cessário criar incentivos fiscais em Portugal 

para apoiar e promover a filantropia em 
ciência. Por outro lado, as univer-

sidades têm de ajustar as suas 
métricas de avaliação para o 
seu corpo docente. É necessá-
rio estimular nas universidades 
as atividades de inovação, úteis 
para a criação de novas tecno-

logias e de novos produtos que 
possam apoiar a economia e pro-

mover a sustentabilidade financeira 
da investigação clínica em Portugal. 

7  Este prémio estimula e apoia a investiga-
ção clínica em Portugal ao divulgar ciência. 
Nem todos os médicos têm de realizar ativi-
dades de investigação, mas estamos todos 
de acordo que temos de apoiar aqueles que 
se tentam “hibrizar”, ou seja, ser médicos e 
investigador ao mesmo tempo. Não inte-
ressa se é fácil ou difícil, o importante é que 
cada um faça bem o que faz e com gosto! É 
importante ser feliz a trabalhar!. n

23



projetos 
 inovadores  
em saúde
PARCERIA ENTRE A SRNOM E AS RESPETIVAS 
SUB-REGIÕES PROMOVE A PROXIMIDADE E A PARTILHA 
DE CONHECIMENTOS ENTRE COLEGAS
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A iniciativa “Projetos Inova-
dores em Saúde” resulta de 
uma parceria entre a Secção 

Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) e as respetivas sub-
-regiões do Porto, Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança. Pre-
tende dar a conhecer projetos inova-
dores de gestão clínica desenvolvi-
dos por médicos no âmbito da região 
Norte do país, que partilham a sua ex-
periência e dão a conhecer trabalhos 
que se traduzem numa melhoria da 
qualidade, eficiência ou humanização 
dos cuidados de saúde prestados aos 
nossos doentes:

Nesta edição contamos com a apre-
sentação de mais dois projetos:

i) “Neuromodulação Sagrada para 
Incontinência”, do Centro Hospitalar 
Universitário  do Porto (CHUP);

ii) “CRI – Gestão Integrada da 
Doença Renal Crónica (GI-DRC) 
– Centro de Hemodiálise do Pólo 
de Valongo”, do Centro Hospitalar 
Universitário de São João (CHUSJ), 
Porto.

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos renova o convite a 
todos os colegas para participarem e 
divulgarem esta iniciativa nos respe-
tivos locais de trabalho. “Esta é uma 
forma de estarmos mais próximos, de 
partilharmos as nossas experiências, 
enriquecer a nossa prática clínica 
e lançar pontes para desafios futu-
ros. Oportunamente, gostaríamos de 
poder contar com a presença de to-
dos os participantes desta iniciativa 
numa sessão a realizar na SRNOM, 
promovendo o debate e o intercâmbio 
de ideias e projetos inovadores em 
Saúde”.
António Araújo, Presidente do CRNOM
Dalila Veiga, Presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto

Dadas as 
limitações 
impostas pela 

atual pandemia, que 
inviabilizam iniciativas 
de contacto presencial, 
decidimos dar início a 
esta iniciativa com a 
apresentação regular, 
numa rubrica dedicada 
na revista Nortemédico, 
destes projetos, 
envolvendo o testemunho 
e partilha dos colegas 
responsáveis.”
Junho 2020
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PROJETO #15

“Neuromodulação Sagrada  
para Incontinência” 
Centro Hospitalar Universitário do Porto

Por: 

 Ana Povo  – Serviço de 
Cirurgia Geral de Ambulatório do 
Centro Hospitalar Universitário 
do Porto, Porto

Como funciona atualmente?
A Neuromodulação Sagrada implica 
a colocação de um pacemaker, que 
vai modular os nervos que inervam os 
músculos e órgãos do pavimento pél-
vico. Por este motivo é realizado com a 
presença de um técnico do dispositivo 
médico colocado. Na consulta, o acom-
panhamento dos doentes implica tam-
bém a sua presença, uma vez que é ne-
cessário realizar a sua reprogramação. 
Por este motivo fez-nos sentido a cria-
ção da Consulta de Neuromodulação 
realizada em conjunto pelos elementos 
clínicos das duas especialidades que 
realizam o procedimento (Cirurgia Ge-
ral de Ambulatório e Urologia). A con-
sulta é realizada uma vez por mês. E 
se em 2021 também só tínhamos um 
tempo cirúrgico mensal, com o au-
mento da referenciação dos doentes, 
passamos atualmente para dois tempos 
de bloco/mês. Com o objetivo de otimi-
zar recursos, optou-se pela realização 
conjunta do procedimento no mesmo 
tempo operatório, que é partilhado tam-
bém pelos colegas de Anestesia da Dor 
Crónica, que realizam igualmente pro-
cedimentos de Neuromodulação, com 
uma técnica um pouco diferente.

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto? 
A grande inovação deste projeto foi a 
união de sinergias entre duas especiali-

 APRESENTAÇÃO                                              

A Neuromodulação Sagrada é uma 
terapêutica cirúrgica indicada para 
a bexiga hiperativa, incontinência 
fecal e retenção urinária não 
obstrutiva refratária a tratamentos 
conservadores. A sua eficácia no 
tratamento destas patologias é de 
84%, 83% e 73%, respetivamente. 
O sucesso deste tratamento está 
diretamente relacionado com uma 
seleção rigorosa dos doentes com 
maior benefício para esta terapêutica, 
face aos custos associados à mesma. 
A Neuromodulação Sagrada é um 
tratamento muito específico, sendo 
realizada desde há vários anos no 
nosso hospital, quer pelo Serviço 
de Urologia, quer pelo Serviço de 
Cirurgia Geral de Ambulatório, 
existindo até à data cerca de 60 
doentes tratados.

(nortemédico) – Quando se ini-
ciou e como surgiu esta 

iniciativa?
(Ana Povo) – A iniciativa de parti-
lhar sinergias entre as duas espe-
cialidades, começou em julho de 
2021. A Neuromodulação Sagrada 
é um procedimento cirúrgico uti-
lizado no tratamento da incon-
tinência fecal e de distúrbios da 

micção. A técnica consiste em aplicar 
um pequeno estímulo elétrico, através 
de um elétrodo, aos nervos que contro-
lam a bexiga, o reto e ânus, e os mús-
culos do pavimento pélvico. Para isto, 
o doente fica com um pacemaker co-
locado na zona da nádega. Dispomos 
atualmente de dois dispositivos dife-
rentes: um pacemaker não recarregá-
vel, com uma duração de cerca de 5 a 8 
anos. E um novo pacemaker recarregá-
vel, com duração entre 15 a 20 anos. O 
nosso grupo de trabalho foi o primeiro 
a colocar o neuro-estimulador recarre-
gável no nosso país. De referir que am-
bos são atualmente compatíveis com a 
realização de Ressonância Magnética. 
No Centro Hospitalar e Universitário 
do Porto foi realizado pela primeira 
vez pelo Serviço de Urologia, no trata-
mento de doentes com distúrbios da 
micção. O Dr. Manuel Oliveira, do Ser-
viço de Urologia, foi um dos primeiros 
médicos a realizar o tratamento. Para a 
incontinência fecal, a Neuromodulação 
Sagrada estreou-se no nosso hospital 
em 2013,  sendo que desde de 2017 é rea-
lizado de forma mais rotineira. Foi ela-
borado pela Consulta Multidisciplinar 
do Pavimento Pélvico, do CHUPorto, o 
“Protocolo Estimulação Tibial e Neuro-
modulação Sagrada: como selecionar”, 
de forma a realizar uma orientação oti-
mizada de todos os doentes com indica-
ção para esta técnica.

 Com a Dra. Ana Margarida Regalado (anestesiologista), do Grupo da Dor 



dades que tratavam separadamente os 
doentes submetidos ao tratamento de 
Neuromodulação Sagrada. Isto permi-
tiu otimizar recursos, partilhar conhe-
cimentos e oferecer um melhor trata-
mento aos nossos doentes.

Quem são os responsáveis/interve-
nientes na sua organização? 
A consulta de Neuromodulação e o pro-
cedimento cirúrgico de doentes com in-
continência fecal é realizado por mim 
(Prof.a Doutora Ana Povo) e mais re-
centemente também pela Dra. Sílvia 
Neves. Ambas somos membros do Ser-
viço de Cirurgia Geral de Ambulatório, 
cujo diretor é o Dr. Carlos Magalhães. 
No caso de doentes com distúrbios da 
micção, é realizado pelo Prof. Doutor 
Miguel Ramos, pelo Dr. Manuel Oli-
veira ou pelo Dr. Carlos Ferreira, per-
tencentes à Unidade de Urologia Fun-
cional e Cirurgia Reconstrutiva do 
Serviço de Urologia, cujo diretor é o 
Prof. Doutor Avelino Fraga. É elemento 
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uma vez ao hospital. Este exemplo, 
mais do que tornar o sistema mais efi-
ciente é também um testemunho de 
humanização do cuidado prestado.

Qual tem sido o seu impacto na comu-
nidade médica e sociedade em geral? 
O aumento do número de doentes re-
ferenciados, principalmente por cole-
gas de outros hospitais, demonstra que 
conseguimos dar resposta eficaz ao tra-
tamento deste grupo de doentes.  Tanto 
a incontinência urinária como, princi-
palmente, a incontinência fecal, são pa-
tologias com impacto negativo signifi-
cativo na qualidade de vida dos doentes.  
Com a realização de Neuromodulação 
Sagrada, conseguimos melhorar em 
muito a sua qualidade de vida.

Que balanço faz? Quais são as expeta-
tivas para o futuro? 
Faço um balanço muito positivo e a 
prova disso é o aumento do número 
de doentes que temos verificado nas 
consultas. Contudo, a maioria destes 
doentes é nos referenciado maiorita-
riamente por médicos de ambiente 
hospitalar. A maioria dos doentes 
com distúrbios da micção e principal-
mente os doentes com incontinência 
fecal demoram anos até se queixarem 
pela primeira vez ao seu médico, mui-
tas vezes por vergonha, outra vezes 
por desconhecerem que poderá exis-
tir uma solução para o seu problema. 
Por outro lado, a opção terapêutica de 
Neuromodulação Sagrada, por ser um 
tratamento muito específico, não é do 
conhecimento da maior parte dos cole-
gas dos Cuidados de Saúde Primários. 
Assim, o nosso objetivo também passa 
por trabalhar numa divulgação com es-
tes colegas.

Qual é a sua opinião sobre esta nova 
iniciativa do CRNOM? 
Gostaria de felicitar o Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médi-
cos pela criação deste espaço criado 
na revista Nortemédico de partilha de 
conhecimento entre pares. Para além 
disso, gostaria de agradecer o convite 
que me foi feito para aqui divulgar o 
nosso projeto. n

Sendo um projeto 
multidisciplinar, permite a 

partilha de conhecimento entre os 
pares… A junção numa mesma consulta 
e num mesmo tempo operatório 
conduziu a uma otimização de recursos 
e, por conseguinte, tornou o sistema 
mais eficiente.

fundamental na realização, 
quer do procedimento, quer 
do acompanhamento das 
doentes, a Dra. Ana Lopes, 
técnica superior de diagnós-
tico e terapêutica em Neu-
rofisiologia, pertencente ao 
Serviço de Urologia. Am-
bos os serviços pertencem 
ao Departamento de Cirur-
gia do Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto, cujo 
diretor é o Dr. Eurico Cas-
tro Alves. O procedimento 
cirúrgico é realizado em 
regime de ambulatório, e 
por isso decorre sempre no 
Centro Integrado de Cirur-
gia de Ambulatório (CICA). 

Qual é o público-alvo? 
O público-alvo são todos os 
doentes com incontinência 
fecal e/ou distúrbios da mic-
ção, refratários aos trata-
mentos conservadores. No 
caso da incontinência fecal 
este está indicado mesmo 
nos doentes com lesão do 
esfíncter anal.

Considera que este é um 
projeto que se traduz numa melhoria 
da qualidade, eficiência ou humaniza-
ção dos cuidados de saúde prestados 
aos doentes?
Este projeto traduz uma clara melhoria 
quer na qualidade, quer na eficiência e 
mesmo na humanização dos cuidados 
de saúde prestados aos doentes. Sendo 
um projeto multidisciplinar, permite a 
partilha de conhecimento entre os pa-
res e, consequentemente, a prestação 
de um cuidado com maior qualidade 
ao doente. A junção numa mesma con-
sulta e num mesmo tempo operatório 
conduziu a uma otimização de recur-
sos e, por conseguinte, tornou o sistema 
mais eficiente. Por outro lado, de refe-
rir que muitos dos nossos doentes não 
têm só distúrbios da micção ou incon-
tinência fecal, muitas vezes estes sin-
tomas coexistem. O facto de estarem 
na mesma consulta médicos de Cirur-
gia Geral e de Urologia permite que o 
doente seja avaliado ao mesmo tempo, 
sem necessidade de recorrer mais que 

Com o Dr. Paulo Príncipe (ao centro), responsável pela Unidade Funcional 
de Incontinência e Cirurgia Reconstrutiva 

Dr. Manuel Oliveira Prof. Doutor Avelino FragaDr. Carlos Ferreira 



 APRESENTAÇÃO                                 

Esta iniciativa teve início há cerca de 
15 anos, com um projeto inspirado 
em autores canadianos, que visava 
a criação de um Centro de Elevada 
Diferenciação em Nefrologia (CEDN) 
no CHUSJ, vocacionado para satisfazer 
as necessidades impostas por uma 
Gestão Integrada da Doença Renal 
Crónica (GI-DRC) efetivamente 
centrada no doente, através de uma 
abordagem e tratamento global e 
integral do doente renal, que incluía: 
i) uma articulação mais estreita com 
os cuidados de saúde primários; 
ii) a promoção das terapêuticas 
domiciliárias de diálise, incluindo não 
só a Diálise Peritoneal, mas também 
a Hemodiálise (HD) domiciliária; iii) a 
otimização da educação dos doentes 
que progridem para os estádios mais 
avançados da doença renal, através 
de uma equipa multidisciplinar; iv) 
a criação de uma unidade periférica 
de HD vocacionada para assegurar o 
tratamento ambulatório aos doentes 
incluídos na área de influência do 
CHUSJ (Pólo de Valongo); v) a criação 
de um centro de acessos vasculares 
multidisciplinar reconhecido pela DGS, 
para satisfazer as necessidades dos 
doentes renais da responsabilidade 
do CHUSJ e vi) o desenvolvimento 
de investigação para um melhor 
conhecimento da epidemiologia da 
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PROJETO #16

CRI – Gestão Integrada da Doença 
Renal Crónica (GI-DRC) 
Centro de Hemodiálise do Pólo de Valongo

Por: 
 Manuel Pestana  – Diretor do 
Serviço de Nefrologia e do CRI-GIDRC 
do Centro Hospitalar Universitário de 
São João (CHUSJ), Porto

(nortemédico) – Quando se iniciou 
e como surgiu esta iniciativa?

(Manuel Pestana) – Embora o projeto ti-
vesse sido aprovado pelo Ministério da 
Saúde em 2008, com a criação formal 
do CEDN do CHUSJ, e o seu modelo de 
organização e gestão tivesse sido desde 
logo identificado pela tutela como um 
“Centro de Responsabilidade com Ges-
tão Autónoma”, a sua concretização fi-
cou a aguardar pelos instrumentos le-
gais necessários, o que veio a acontecer 
apenas em 2017, com a publicação da 
legislação que regulamenta a criação 
dos Centros de Responsabilidade In-
tegrada (CRI). Em 2019, o atual Con-
selho de Administração do CHUSJ 
considerou que estavam reunidas as 
condições para a criação do CRI para 
a GI-DRC, o que permitiu retomar e 
atualizar o projeto inicial, dando prio-
ridade à criação do Centro de HD para 
tratamento de doentes ambulatórios 
no Pólo de Valongo do CHUSJ, com 
o desenvolvimento das iniciativas que 
conduziram ao seu início de funções 
há cerca de um ano, em maio de 2021.

DRC em Portugal, e para a análise e 
demonstração dos benefícios, clínicos 
e económicos, com implicações 
diretas na sustentabilidade do SNS, 
decorrentes da efetiva implementação e 
desenvolvimento das valências previstas 
no âmbito do projeto. 

Como está a funcionar? 
O Centro de HD do Pólo de Valongo 
do CHUSJ tem como objetivo prioritá-
rio assegurar o tratamento ambulató-
rio aos doentes renais que residem no 
concelho de Valongo, prestando assim 
assistência aos doentes renais num re-
gime de proximidade (antes do início 
de atividade deste centro, o concelho de 
Valongo não dispunha de qualquer uni-
dade periférica de HD para tratamento 
de doentes ambulatórios, o que obri-
gava os doentes deste concelho a terem 
de se deslocar três vezes por semana, 
para efetuar tratamento em concelhos 
limítrofes). O Centro de HD funciona 
nas antigas instalações do Serviço de 
Urgência Básica do Pólo de Valongo 
do CHUSJ, cujo espaço foi remodelado 
para garantir todas as condições e in-
fraestruturas necessárias ao funciona-
mento de uma unidade desta natureza, 
de acordo com a legislação em vigor, 
e está equipado com 24 monitores de 
diálise de última geração e com uma 
unidade de tratamento de água com 
produção de água ultra-pura, necessá-
ria para a realização das técnicas mais 
avançadas de HD, designadamente a 
hemodiafiltração on-line.

Qual é o principal objetivo e inovação 
deste projeto? 
O carácter inovador deste projeto está 
relacionado não só com o facto de ter 
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serido no CHUSJ, este projeto está do-
tado com uma equipa diferenciada de 
profissionais altamente experientes, 
que garantem aos doentes uma assis-
tência especializada permanente, bem 
como um acesso facilitado à qualidade 
das condições reconhecidamente pro-
porcionadas pelo CHUSJ, em todas as 
valências. Não obstante a idade média 
elevada da população de doentes em 
tratamento no CRI e as suas múltiplas 
co-morbilidades, os indicadores clíni-
cos são muito positivos, refletindo o 
investimento e a dedicação da equipa 
de profissionais envolvidos no seu tra-
tamento. Para além disso, estão outras 
valências já em curso no âmbito deste 
projeto que prevê desenvolver no fu-
turo próximo (hemodiálise domici-
liária, por exemplo) contribuem para 
consolidar ainda mais a qualidade e a 
humanização dos cuidados prestados 
aos doentes, com a eficiência que é as-
segurada pelos instrumentos de gestão 
disponibilizados através do CRI. O CRI 
iniciou recentemente o processo de cer-
tificação e acreditação, tendo sido ava-
liada a satisfação de todos os doentes 
em tratamento, através da aplicação de 
um questionário. Dos 70 inquéritos en-
tregues aos utentes foram rececionadas 
48 respostas (taxa de resposta de 69%) 
tendo-se obtido uma média global de 
satisfação de 87%. 

Que balanço faz? Quais são as expeta-
tivas para o futuro? 
O balanço que fazemos é muito posi-
tivo, tendo ultrapassado as expectativas 
inicialmente traçadas no plano de ação. 
Face à evolução do projeto, a nossa ex-
pectativa é muito elevada, não só em 
relação à evolução futura do Centro de 
HD do Pólo de Valongo, mas também 
em relação aos outros projetos rela-
cionados e enquadrados no CEDN do 
CHUSJ. 

Qual é a sua opinião sobre esta nova 
iniciativa do CRNOM?
Consideramos excelente esta iniciativa 
do CRNOM, por permitir dar a conhe-
cer projetos com caráter inovador, que 
possam representar não só uma mais-
-valia para os doentes, mas que tenham 
condições para ser replicados, com be-
nefícios para o SNS e para a população 
em geral. n

dotado o CHUSJ com as condições que 
lhe permitem melhorar a sua missão 
assistencial na área da HD ambulatória, 
através de uma unidade com um mo-
delo de gestão inovador, que funciona 
como comparador fundamental num 
setor em que a intervenção do serviço 
público é reconhecidamente residual, 
mas também porque contribuiu para 
otimizar quer a qualidade da formação 
profissional nesta área, médica e de en-
fermagem, quer a investigação clínica 
e de translação, desenvolvida em arti-
culação com a Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP) e o 
Instituto de Investigação e Inovação em 
Saúde (i3S-UP).  Importa sublinhar que 
o sucesso deste projeto não se esgota no 
Centro de HD do Pólo de Valongo, mas 
contempla o desenvolvimento e a oti-
mização de outras valências previstas 
no projeto inicial e necessárias a uma 
efetiva e bem-sucedida GI-DRC. Para 
além de projetos complementares na 
área da HD domiciliária e da articula-
ção com os cuidados de saúde primá-
rios, deve salientar-se, pela sua relevân-
cia para esta população de doentes, o 
projeto multidisciplinar já iniciado, que 
visa a criação de condições mais efeti-
vas para a construção, monitorização 
e manutenção dos acessos vasculares 
para HD. O desenvolvimento desta va-
lência essencial para os doentes renais 
tem beneficiado diretamente do apoio 
e do investimento igualmente dispo-
nibilizados pelo CA do CHUSJ, o que 
tem contribuído não só para otimizar a 
assistência prestada a todos os doentes 
renais do CHUSJ, mas também para 
promover a qualidade da formação pro-
fissional nesta área.

Quem são os responsáveis/intervenien-
tes na sua organização? 
Os responsáveis atuais pela gestão do 
projeto são os membros do Conselho de 
Gestão do CRI, constituído por mim, 
Manuel Pestana (diretor clínico), pela 

Enfª Sílvia Costa (enfermeira chefe) 
e pelo Dr. Luís Azevedo (gestor). No 
entanto, a sua organização assenta na 
participação ativa de todas as equipas 
e grupos profissionais do CHUSJ en-
volvidos, designadamente a equipa de 
nefrologistas e internos de Nefrologia, 
enfermeiros, nutricionistas, assistente 
social, farmacêuticos, assistente técnico 
e assistentes operacionais, procurando 
ir ao encontro das necessidades de cada 
doente, de uma forma individualizada e 
profissionalmente mais adequada. 

Qual é o público-alvo? 
Podemos considerar vários públicos-
-alvo deste projeto: em primeiro lugar, 
os doentes com DRC, incluindo não só 
os residentes no concelho de Valongo, 
que beneficiam diretamente da assis-
tência que lhes é prestada em regime 
de proximidade, mas todos os doentes 
com DRC que têm vindo a beneficiar 
por seu intermédio de uma melhor res-
posta do CHUSJ, designadamente no 
âmbito da construção, monitorização 
e manutenção dos acessos vasculares 
para HD. Um segundo público-alvo 
são os profissionais em formação, que 
beneficiam com este projeto de me-
lhores e mais efetivas condições de 
aprendizagem e treino na área de HD 
ambulatória. Finalmente, um terceiro 
público-alvo são os próprios profissio-
nais de saúde diretamente envolvidos 
no projeto, que beneficiam das condi-
ções de trabalho proporcionadas pelo 
modelo de gestão inovador do CRI, no 
que se incluem os estímulos decorren-
tes da criação de condições para o de-
senvolvimento de projetos diversifica-
dos nas áreas assistencial, pedagógica 
e científica.

Considera que este é um projeto que se 
traduz numa melhoria da qualidade, 
eficiência ou humanização dos cuida-
dos de saúde prestados aos doentes?
A maioria dos doentes que efetuaram 
tratamento no Centro de HD do Pólo de 
Valongo do CHUSJ durante o primeiro 
ano da sua atividade foram admitidos a 
seu pedido, com fundamento na maior 
proximidade entre o centro de HD e a 
sua residência, o que constitui um re-
flexo da humanização dos cuidados de 
saúde prestados à população, através 
deste projeto. Por sua vez, ao estar in-
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ARTIGO DE OPINIÃO DO PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NO JORNAL DE NOTÍCIAS
[21 JUN 2022]

SNS - Ministra que não 
entende o problema, não 
tem soluções

C omo chegamos a esta si-
tuação? Principalmente, 
por este governo e esta 
Ministra da Saúde (MS) 

não terem reconhecido e continua-
rem a não reconhecer o verdadeiro 
problema. Sem isso, não conse-
guem delinear qualquer plano de 
curto, médio e longo prazo, com so-
luções de fundo, limitando-se a criar 
mais comissões que sobrepõem 
às ARS e aos órgãos de gestão das 
unidades de saúde e propondo me-
didas pontuais que, além de pode-
rem agudizar, não resolverão a crise 
vivente. Porque este quadro não 
é apenas motivado por férias dos 
médicos, não é pontual. Há muito 
que vimos alertando para o depau-
peramento e envelhecimento dos 
recursos humanos do SNS, para a 
falta de autonomia das unidades 
de saúde para decidirem quem e 
quando contratar e que lhes permi-
tam desenvolverem projectos que 
envolvam os profissionais de saúde, 
para que estes consigam 
cumprir as suas expec-
tativas e ambições. Mais 
de metade dos hospitais 
encontra-se em falên-
cia técnica, nos anos de 
pandemia dispararam as 
aposentações de médi-
cos e a média de idades 
dos que estão no activo, 
em algumas especia-
lidades, é superior aos 

50 anos, a forma de contratação não satisfaz 
ninguém pelo que o número de vagas que 
não é preenchida é elevada, o número de 
médicos que só trabalha no sector privado já 
é equivalente ao que está no público e é muito 
mais jovem, o número de horas extraordiná-
rias que se exigem no público é elevadíssimo 
ultrapassando largamente o limite legal. A 
escassez de médicos tem uma importância 
fulcral no número de capacidades para for-
mar especialistas, pois sem mestres não se 

consegue garantir qualidade na formação. 
Tudo isto é da responsabilidade única e di-
recta da MS.

Que medidas a curto prazo? Como resolver a 
falta de especialistas para os serviços de ur-
gência, quando estes não existem disponíveis 
no mercado de trabalho e será uma realidade 
em várias áreas? Criando urgências regionais, 
convergindo para um mesmo local equipas de 
vários hospitais, concentrando.

Que medidas a médio e longo prazo? Dar 
autonomia aos hospitais e um orçamento 
adequado, para que se possam desenvolver 
segundo as suas necessidades, simplificando 
e flexibilizando os procedimentos para a 
contratação e para o desenvolvimento de 
projectos. Tornar, rapidamente, o modelo B 
das Unidades de Saúde Familiar como a base 
dos cuidados primários de saúde. Tudo isto 
a par de uma responsabilização de todos os 
níveis de decisão, flexibilizando também a 
sua substituição ou penalizações, quando não 
cumprirem o contratualizado. Promover uma 
reforma das carreiras de todos os profissio-
nais de saúde, dignificando os seus salários, 

demonstrando o orgulho 
que todos temos neles e 
nas suas actividades. Re-
correr ao sector privado 
e social, sempre que as 
actividades em saúde 
seja m ma is rent áveis 
naq ueles e per m it a m 
dar uma resposta ade-
quada às necessidades 
das populações.

Portugal já forma médi-
cos em número muito superior ao necessário, 
são criadas vagas para formar especialistas 
de acordo com critérios de qualidade, for-
neça a MS as condições apropriadas para 
que os profissionais desejem ficar no SNS, 
sem ameaças ocas e completamente desa-
justadas da realidade, rapidamente esque-
cendo-se da abnegação que houve durante 
a pandemia.

António Araújo
Presidente do CRNOM n
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O número de 
médicos que 
só trabalha no 
sector privado já 
é equivalente ao 
que está no público 
e é muito mais 
jovem…

O que se passa com o SNS? 
Temos cerca de 1,4 milhões 
de cidadãos sem médico de 

família. Temos serviços a extinguir-se 
nos hospitais e especialidades que não 
conseguem assegurar os serviços de 
urgência - obstetrícia, ortopedia, cirurgia 
torácica, cirurgia plástica, radiologia, 
entre outras. Existem listas de espera 
que ultrapassam os tempos máximos 
recomendados para consultas, meios 
complementares de diagnóstico e 
cirurgias. Os profissionais de saúde 
estão exaustos, decepcionados e 
descontentes, começando a cumprir 
apenas o que lhes é legalmente exigido, 
recusando-se a trabalhar além dos 
seus horários e não querendo prestar 
serviço extraordinário. As unidades 
de saúde estão depauperadas em 
recursos humanos, envelhecidas e 
deficientemente 
equipadas. O 
dia-a-dia é uma 
luta constante 
para proteger 
a saúde dos 
cidadãos e, assim, 
extremamente 
desgastante.



n FALTAM  
MÉDICOS DE  
FAMÍLIA NO SNS
Ordem dos Médicos diz que 
a prazo quase metade dos 
utentes podem vir a ficar 
sem condições de serem 
atendidos
Declarações de António 
Araújo, presidente do 
CRNOM .

  OBSERVADOR [2022.05.16]

«Quadro negro 
traçado no Norte 

do país. António Araújo, 
presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, aponta a “idade 
avançada dos médicos” e a 
“pouca atratividade do SNS” 
como causas.
“Neste momento, há cerca 
de 20 a 25% da população 
está sem médico de família 
e provavelmente, nos 
próximos um a dois anos, 
o número elevar-se-á. A 
continuar assim, aos 40, 
45% da população ficará 
sem médico de família. 
Portanto, nós sabemos que, 
neste momento, Portugal 
tem cerca de 1,2 milhões 
de cidadãos que não têm 
médico de família e isso é 
algo que nos preocupa” – 
[António Araújo].»
https://bit.ly/3xvHiqZ

PRESENÇA 
DA SRNOM NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUE DE NOTÍCIAS 
E INTERVENÇÕES SOBRE 
TEMAS DA ATUALIDADE

n PROBLEMAS 
ESTRUTURAIS DO 
SNS – FECHO DE 
URGÊNCIAS
Entrevista do Presidente do  
CRNOM à SIC Notícias.

  SIC [2022.06.20]

«Face às 
dificuldades 

atuais das Unidades de 
Saúde para assegurar os 
serviços de urgência de 
algumas especialidades, 
António Araújo, presidente 
do CRNOM, recordou os 
alertas que a OM tem vindo a 
fazer desde há vários anos 
sobre a falta de médicos  no 
SNS, um problema que tem 
vindo a agravar-se, não só 
pela diminuição do número 
de efetivos, mas também 
devido ao seu 
envelhecimento. Na opinião 
de António Araújo “o 
problema do SNS tem a ver 
com a falta de soluções” da 
Ministra da Saúde, 
responsabilizando a tutela 
pelos problemas que 
conduziram recentemente 
ao fecho de urgências de 
obstetrícia.
“As contratações não 
conseguem colmatar esse 
número de médicos que 
saem do SNS e dos jovens 
que saem para o setor 
privado. Portanto, acabamos 
por ter um número reduzido 
de médicos que não chega 
para formar as equipas de 
urgência necessárias em 
várias especialidades.

[…] É fundamental 
reorganizar as Urgências do 
SNS. Uma das possibilidades 
pode passar pela criação 
de urgências regionais, 
concentrando os poucos 
efetivos, médicos e 
enfermeiros de vários 
hospitais, num único 
hospital, que servisse a 
região inteira e permitisse 
dar uma resposta coerente” 
– [António Araújo].»
https://bit.ly/3xEdW8A

n FECHO DAS  
URGÊNCIAS DE 
OBSTETRÍCIA 
NO HOSPITAL DE 
BRAGA
As urgências de obstetrícia 
do Hospital de Braga 
voltaram a encerrar. (…) 
Agudiza-se a falta de 
médicos para completar 
as escalas. As falhas eram 
há muito antecipadas, o 
que valeram a demissão, 
em outubro, da diretora de 
Ginecologia e Obstetrícia, 
pela fuga de quadros e não 
renovação dos mesmos . 
(…) A Ordem dos Médicos 
diz que isto “é a ponta do 
icebergue”.
Declarações de António 
Araújo, presidente do CRNOM. 

  SIC [2022.06.22]

“Estamos a falar 
de uma situação 

que é transversal também a 
muitas outras especialidades, 
como anestesiologia, cirurgia 
torácica, dermatologia, 
imagiologia, otorrino, ou 
oftalmologia, que estão 
também no limite e que não 
conseguem cumprir escalas.”

Profissionais exaustos, 
hospitais sem autonomia 
e bloqueios à contratação: 
“Tenho, por exemplo, uma 
colega que saiu há um ano 
e que ainda não a consegui 
substituir porque não me 
abrem a vaga dela. Isto 
é responsabilidade das 
ARS, por vezes, e depois 
do Ministério da Saúde e do 
Ministério das Finanças.”

Concursos com mais vagas 
do que profissionais: 
“Estes concursos estão 
desadaptados. A direção do 
serviço, bem como a hospital 
não tem nenhuma palavra 
a dizer. Sabemos que há 
especialidades, como a de 
obstetrícia, abriu o dobro de 
vagas relativamente aos 
candidatos existentes.” – 
[António Araújo].
https://bit.ly/3tUle77

n EM ANÁLISE:  
O ESTADO DO SNS
De acordo com o Relatório de 
Primavera 2022, publicado 
pelo Observatório Português 
dos Sistemas de Saúde 
(OPSS), há mais profissionais 
a trabalhar no SNS, mas 
que a produtividade do 
serviço não aumentou. O 
relatório aponta também 
para a falta de orientação 
estratégica na saúde. 
António Araújo, presidente 
do CRNOM, considerou 
que deve haver reformas 
estruturais no SNS em três 
pilares fundamentais: a nível 
estrutural, de equipamentos 
e infraestruturas, e nos 
recursos humanos.
Entrevista do Presidente do  
CRNOM à SIC Notícias .

  SIC [2022.06.22]

“É preciso um olhar 
muito atento aos 

profissionais de saúde, que não 
vêm as suas carreiras 
profissionais dignificadas há 
quase uma dezena de anos”.

Relatório de Primavera: 
“Temos assistido, realmente, 
a um aumento do número 
de profissionais de saúde, 
mas relembro que a nossa 
população tem vindo a 
envelhecer e apresenta, 
cada vez mais doenças e 
mais complexas… Portanto, a 
exigirem mais do SNS.” 

Estratégia para o SNS: “Seja em 
unidades de saúde de cuidados 
primários ou hospitalares, 
ela tem três vertentes: a 
estrutura, o equipamento e os 
recursos humanos. Olhando 
a estas três vertentes, terá de 
reformular o SNS e depois ter 
em atenção o setor privado e 
social. O SNS é uma das peças, 
neste momento, para prestar 
cuidados de saúde à população. 
O sistema de saúde tem que 
ser visto como um todo e o SNS 
tem que ser visto de uma forma 
global” – [António Araújo].
https://bit.ly/3QS4PdB
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Raquel Seruca Castro Lopes
Nascida no Porto, a 9 de junho de 1962, Raquel Seruca fez 
a licenciatura (1986) e o doutoramento (1995) em Medi-
cina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP), tendo estado, em 1998 na Universidade de 
Groningen.

Com o patologista Manuel Sobrinho Simões, iniciou o seu 
pós-doutoramento em genética molecular do cancro do 
estômago no Instituto de Patologia e Imunologia Mole-
cular da Universidade do Porto (IPATIMUP). Vice-diretora 
do IPATIMUP, a investidora era líder do “Epithelian Inte-
ractions in Câncer” no i3S.

Durante a sua ilustre carreira, recebeu inúmeras distin-
ções, entre as quais, a insígnia de Grande Oficial da Or-
dem do Infante D. Henrique, em 2009, pelo então Presi-
dente da República, Cavaco Silva, pela excelência da sua 
investigação na área do cancro do estômago. Vencedora 
do prémio Benjamin Castelman Award USCAP (2001 e 
2012) e prémio Labmed (2002 e 2003), a professora 
universitária foi distinguida, em 2014, pela Câmara Muni-
cipal do Porto, com a “Medalha de Ouro de Mérito Cien-
tífico”. Em março desse ano, havia sido distinguida com o 
Prémio Activa Mulheres Inspiradores da Ciência 2021.

Autora de mais de 250 artigos científicos, Raquel Seruca 
publicou inúmeros trabalhos dedicados ao estudo do 
cancro gástrico, tendo, mais recentemente, definido 
orientações que apoiam clínicos e doentes a lidarem com 
uma síndrome rara deste tipo de cancro. Pelo meio, par-
ticipou em importantes projetos científicos europeus, 
representou a ciência portuguesa em organizações eu-
ropeias de referência.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) manifesta o mais profundo pesar pelo faleci-
mento de uma reconhecida professora e “amiga”. Uma 
referência no estudo do cancro gástrico, Raquel Seruca 
deixa um legado de excelência, numa carreira recheada 
de sucessos. O CRNOM expressa as mais sinceras con-
dolências à família e comunidade académica.

Nascido a 27 de fevereiro de 1934, em Vila Nova de Foz 
Côa, José Castro Lopes licenciou-se em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) 
em 1959. Iniciou a sua carreira médica no Serviço de 
Neurologia no Hospital Geral de Santo António (CHUP), 
serviço que viria a dirigir desde 1977 e no qual criou a 
primeira unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do 
país. Durante este período, foi também Professor Cate-
drático de Neurologia no Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS).

Ao longo do seu percurso profissional, foi Diretor Clínico 
do Hospital Geral de Santo António, tendo ainda presidido 
o Colégio de Especialidade de Neurologia da Ordem dos 
Médicos e a Sociedade Portuguesa de Neurologia.

A par da atividade enquanto médico e docente, José Cas-
tro Lopes fundou, em 2005, a Sociedade Portuguesa do 
Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), que presidia desde 
então. No contexto da SPAVC, o neurologista desenvol-
veu um extenso trabalho de promoção do conhecimento 
sobre esta patologia, tanto junto dos profissionais de 
saúde como da população em geral.

Distinguido pela Direção-Geral da Saúde com o Prémio 
Nacional de Saúde em 2018, José Castro Lopes era con-
siderado uma referência na comunidade médica portu-
guesa, com uma carreira dedicada ao estudo do AVC, que 
continua a ser a primeira causa de morte em Portugal.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) manifesta o mais profundo pesar pelo faleci-
mento do reconhecido neurologista. José Castro Lopes 
faleceu no dia 18 de julho, aos 88 anos. Deixa um enorme 
legado no estudo e tratamento da doença vascular cere-
bral e uma carreira médico-científica de sucesso. Hoje 
ficamos todos mais pobres com a sua partida e o Conse-
lho Regional do Norte da Ordem dos Médicos expressa 
as mais sinceras condolências à família, recordando o seu 
trajeto e influência nos “notáveis avanços na área da 
saúde”, prestigiando a Medicina e a Ciência no nosso país. 
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O azar na vida
‘O que é que mais me haveria 
de acontecer!’

outra natureza, a sua frase predilecta, 
além da nomeada no início deste texto, 
“O que é que mais me haveria de acon-
tecer!”, era: 

“Tenho sempre um galo preto pousado 
no meu ombro esquerdo, que me dá e 
dará azar durante toda a minha vida, 
como me disse uma cigana que me 
«leu» a sina na minha mão!”

Contou-me a história da cigana e repe-
tiu-a inúmeras vezes a todos com quem 
convivia, principalmente quando lhe 
lembravam ou enalteciam as suas qua-
lidades ou virtuosidade cirúrgica; lem-
brava que a sua sorte (saiu-lhe uma vez 
o primeiro prémio da lotaria nacional!) era 
um acaso no sempre (dizia ele) azar da 
sua vida.
Associava a um espírito fino um chiste 
oportuno e crítico, sempre que obser-
vava que algum dos presentes se elo-
giavam mutuamente nos discursos ou 
conversas, dizendo sempre a quem o 
rodeava o provérbio romano: «asinus 
asinum fricat» (um burro coça outro 
burro!).
Inúmeros cirurgiões devem a este dis-
tinto clínico, o saber, destreza e compe-
tência que ele tão bem soube transmitir 
durante toda a sua vida.
E lembrei-me deste meu saudoso e que-
rido amigo, por um meu familiar me disse 
quando parti um dente, coloquei um pro-
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maneira, mas quando solicitado para 
operar ou ajudar nas cirurgias, era um 
génio e principalmente, e mais ainda, 
amigo de ensinar e transmitir conheci-
mentos ao mais novos.
Muito lhe devo (digo-o sem falsa mo-
déstia) da habilidade cirúrgica que tive 
durante toda a minha vida profissional. O 
mesmo dirão todos os que beneficiaram 
das suas ajudas.
Recordo uma situação ímpar, em que 
atuei como ajudante do Dr. Ferreira de 
Abreu quando foi solicitada, a sua pre-
sença no campo operatório, por um co-
lega que tinha sido nomeado para operar 
um tumor do corpo carotídeo, operação 
delicada e de alto risco, em que inadver-
tidamente lacerou a artéria carótida.
O Dr. Ferreira de Abreu, que assistia ao 
acto operatório, com espírito de decisão e 
de imediato, laqueou-a provisoriamente 
em primeiro tempo, suturou-a e poste-
riormente tirou o tumor, substituindo, a 
pedido, o outro cirurgião!
Só quem já se deparou com “incidentes” 
no campo operatório, poderá avaliar a 
excelência e sangue frio do cirurgião que 
resolve, com êxito, uma situação destas!
Mas o intuito desta memória é de, princi-
palmente, revelar a maneira de ser do Dr. 
Ferreira de Abreu. 
Era um pessimista/optimista por natu-
reza. Quando tinha um azar na sua vida 
particular, profissional ou de qualquer 

F
rase que muitas vezes ouvi, 
no Serviço de Cirurgia 1 do 
Hospital de S. João, onde tra-
balhava, de um dos mais es-

timados (e controversos) colegas de 
trabalho e de profissão,  o Dr. António 
Cândido Ferreira de Abreu, cirurgião 
hábil, seguro e incontestavelmente um 
dos melhores que me foi dado conhecer, 
ainda no Hospital de Santo António em 
1959, e mais tarde no Hospital de S. João 
para onde transitou, aquando da abertura 
do Serviço de Clínica Cirúrgica (mais tarde 
Cirurgia 1 – Clínica Cirúrgica – Propedêu-
tica Cirúrgica) onde trabalhei durante 46 
anos (com tempo completo prolongado). 
A ele devo, além de muitas outras coisas, 
a execução minuciosa na cirurgia pediá-
trica, da parede abdominal, digestiva e 
respiratória em recém-nascidos, esta 
última de péssimos resultados à época 
e sendo referência como de excelência, 
na sua execução, pela equipe de que 
fiz parte (com o Dr. Barbeitos de Sousa, 
Aníbal Justiniano e Ferreira de Abreu), no 
recém-criado Serviço de Cirurgia Pediá-
trica do Hospital de S. João em 1963.
O Dr. Ferreira de Abreu, como normal-
mente era conhecido, era um homem 
distinto nas maneiras e no vestir, sempre 
impecável de fato e gravata, na educação, 
delicadeza e no lidar com as pessoas. 
Era o que se designava à época, um “bon 
vivant”. Gostava de gozar a vida, à sua 

Fernando Reis Lima
CHEFE DE SERVIÇO DE CIRURGIA 
APOSENTADO DO HOSPITAL DE S. JOÃO
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visório, que caiu três vezes até ser colocado 
um implante dentário: «Que mais te poderia 
acontecer, tens um galo preto no teu ombro 
esquerdo, como dizia o Dr. Abreu!»
Termino reproduzindo a parte final de uma 
memória primorosamente evocada pelo 
Dr. José Manuel Pavão, cirurgião Pediatra, 
meu amigo que, também, tão bem o co-
nheceu:

António Cândido Ferreira de Abreu 
(1923-2006)
Filho de José Ferreira de Abreu e Teresa 
Alves da Conceição, nasceu em Campo – 
Valongo no dia 17 de Agosto de 1923, tendo 
ainda mais três irmãos. Frequentou a escola 
primária em Balselhas – Valongo, onde sua 
mãe era professora e com a qual manteve 
sempre uma relação de especial ternura e 
afecto. (Depois da sua morte, nunca mais 
deixou de usar gravata preta!) Fez os es-
tudos secundários no Liceu Alexandre Her-
culano, no Porto, e obteve a licenciatura em 
Medicina e Cirurgia na Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto em 1947 com 
a classificação final de 14 valores. Iniciou a 
sua formação pós-graduada no Hospital 
de S.to António, tendo pouco tempo de-
pois cumprido o serviço militar no Hospital 
Militar Principal de Lisboa e posteriormente 
em Coimbra e Aveiro. Regressado ao Hos-
pital de S.to António, foi médico estagiário 
no serviço de Medicina e extraordinário no 
serviço de Cirurgia, tendo ainda trabalhado 
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como cirurgião no Hospital 
de Crianças Maria Pia du-

rante dois anos. No início 
da década de 60 tran-
sitou para o Hospital 
de S. João, onde foi en-
carregado da secção 
de Cirurgia Pediátrica, 
tendo aí permanecido 
até 1975, após o que 
num justificado con-

flito de interesses pediu 
para regressar ao serviço 

de Clínica Cirúrgica onde 
sempre havia trabalhado. 

No início da sua actividade 
publicou alguns trabalhos, 

apesar da carreira académica 
nunca o haver tentado. Todavia, 

são pelo menos duas gerações de ci-
rurgiões que lhe devem não só a sabedoria 

técnica, mas sobretudo a arte e a subtileza 
que a cirurgia exige. Simples e sincero, às 
vezes parecia arriscar a provocação. É disso 
testemunho a nota final do seu Curriculum, 
onde sem inibição declara “não querer ter 
este currículo”, “não lhe agradar fazê-lo” 
e “muito menos apresentá-lo”. E quanto 
aos documentos dos seus superiores que 
informavam sobre tempo e qualidade de 
serviço, refere sem surpresas que não 
consegue apresentá-los porque “perdidos 
foram na voragem do tempo ou por não ter 
tido inteligência bastante para prever que 
viriam a ser necessários no fim da vida”. 
De resto, continua, “através deles pouco 
de concreto poderia inferir-se por serem 
sempre iguais para todos, impregnados 
de confrangedora monotonia no sentido 
estrito e preciso da palavra”. E termina ob-
jectivo e corajoso: “... e como no fundo a 
missão do médico é tratar os doentes, seria 
inédito, se não fosse utópico, juntar então 
o testemunho daqueles que perdidos no 
anonimato das multidões desconhecidas 
em busca da saúde nos encontraram no 
caminho e puderam apreciar o nosso tra-
balho”. E em jeito de comentário concluí: 
“este seria de certo o melhor prémio e o 
mais válido contributo para a valorização 
deste modesto quanto despretensioso 
curriculum, um tanto insólito, mas não 
despropositado ou descabido”. Que outra 
nota final melhor definiria o seu autor?! 
Casado com Ilda Ferreira Rodrigues, não 
deixou descendência. Faleceu a 18 de Julho 
de 2006, sem receber da sua terra a home-
nagem a que julgamos teria direito. n
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Serviço integrado 
na rede Mobi.E 
é assegurado 
pela Mota Engil 
Renewing, após 
parceria com a 
SRNOM

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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– na modalidade de 
promoção, que ficará a 
explorar durante cinco 
anos – uma solução de 
Smart Charging com-
posto por quatro pos-
tos de carregamento de 
potência individual de 
11kW em CA, adapta-
dos quer a  veículos hí-
bridos plug-in, quer a 
veículos 100% elétricos. 
Trata-se de uma solu-
ção evolutiva no tempo, 
modular, e que será es-
calada quando se julgar 
necessário, em dimen-
são e em potência, em 
função da procura real 
do serviço que se vier 
a verificar nas instala-
ções da SRNOM. Esta 
instalação entrou em 
funcionamento a 12 de 
maio de 2022.

Explique-nos como 
funcionam estes postos 
de carregamento?
Estão integrados na 

Rede Mobi.E, pelo que o seu funcio-
namento é igual a qualquer utilização 
feita na rede pública de mobilidade 
elétrica. Os Utilizadores de Veículo 
Elétrico (UVE), ao contratarem um 
Comercializador de Energia de Mo-
bilidade Elétrica (CEME), têm acesso 
a um cartão CEME que serve para 
ativar os carregamentos dos postos, 
podendo também ser feito através de 
uma aplicação, seguindo-se a ligação 
do cabo e o carregamento. Toda a in-
formação está disponível no site da 
Mobi.E, em https://www.mobie.pt/
utilizar-a-rede.

Quais são as condições de utilização?
Sendo uma solução integrada na 
rede Mobi.E, segue as regras co-
muns a qualquer carregamento na 
rede pública. O UVE contrata com 
um CEME à sua escolha e a tarifa de 
carregamento é constituída por duas 
parcelas, sendo uma referente à ener-
gia (definida pelo CEME), e outra re-
ferente aos serviços do Operador de 
Posto de Carregamento (OPC), defi-
nida pela Mota Engil Renewing. As 

atuais tarifas de OPC praticadas são 
as que se descrevem no quadro ao 
lado.

Quais são as principais vantagens 
destes sistemas?
 A Mota Engil Renewing posiciona-se 
no mercado de Smart Charging como 
um  Promotor Service Provider, con-
cebendo, instalando, financiando ou 
cofinanciando o investimento nas so-
luções de Smart Charging nos parques 
públicos ou privados que considera-
mos estratégicos para o crescimento 
da mobilidade elétrica e fica a explo-
rar essa solução pelo período de con-
trato. No caso da SRNOM, financia-
mos a 100% uma solução inicial que 
é versátil e “future proof”, pois não 
condiciona a sua futura ampliação, 
logo que a procura o justificar. A Mota 
Engil Renewing fará o seguimento 
comercial e tecnológico da solução, e 
consequente reporte periódico dos in-
dicadores de desempenho da solução 
à SRNOM, permitindo decidir e reali-
zar novos ciclos de investimento para 
ampliações da infraestrutura agora 
instalada.

Como surgiu esta parceria com a 
SRNOM?
A Mota Engil Renewing definiu um 
conjunto de locais estratégicos, públi-
cos e privados, onde pretende desen-
volver a sua rede de carregamento 
elétrico. Na cidade do Porto, temos 
vindo a expandir a nossa rede, tendo 
sido através dos nossos clientes e par-
ceiros da região que nos aproximamos 
da SRNOM. Daí resultou esta parce-
ria que nos deixa muito honrados por 
poder contar com uma entidade como 
a Ordem dos Médicos no nosso porte-
fólio de clientes de Smart Charging. n

A partir do mês de maio, 
a SRNOM disponibiliza 
mais um serviço para os 
seus associados: postos 
de carregamento para 
veículos elétricos. A 
solução de Smart Charging 
está disponível numa área 
reservada do parque de 
estacionamento para todos 
os utilizadores e visitantes 
que se desloquem à Casa 
do Médico, devidamente 
autorizados, e que 
tenham um contrato com 
um Comercializador de 
Energia de Mobilidade 
Elétrica (CEME).

QUATRO POSTOS  
SMART CHARGING 
NAS INSTALAÇÕES 
DA SRNOM ESTÃO 
JÁ DISPONÍVEIS

A SRNOM disponibilizou soluções 
de smart charging para carros elétri-
cos. Quantos postos foram instalados 
e quando?
A Mota Engil Renewing projetou e 
instalou, com financiamento integral 

POSTO AC
POTÊNCIA 11 kW

TARIFÁRIO
Tarifa fixa Mobi.E: 0,2964€/carregamento
Tarifa por min., das 8h às 21h: 0,0250€/min
Tarifa por kWh das 21h às 8h: 0,100 €/kWh 

NOTA: A tarifa de carregamento é sempre composta pela 
parcela do CEME (Comercializador de Energia para Mobilidade 
Elétrica) e do OPC (Operador de Posto de Carregamento). Os 
valores apresentados estão atualizados à data da publicação 
deste artigo (junho 2022), podendo vir a sofrer alterações.
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S empre com o objetivo de “satis-
fazer as necessidades dos seus 
associados e prestar os me-

lhore serviços”, a SRNOM procurou 
estabelecer mais uma parceria. A 
“preocupação com o meio ambiente” 
continua a ser imperativo para a ins-
tituição, sublinhou António Araújo, 
presidente do CRNOM. Nesse sentido, 
apostou em inovadores postos de car-
regamento para veículos elétricos ga-
rantindo um “serviço completo, eficaz 
e prático”.
Em entrevista à Nortemédico, o en-
genheiro Nuno Gi, responsável pelo 
Desenvolvimento de Negócios, Comu-
nicação e Marketing da Mota Engil 
Renewing revelou alguns detalhes 
desta nova parceria que se espera vir 
a ser de enorme sucesso.



Para além do necessário esclareci-
mento jurídico, os desafios e dilemas 
ético-deontológicos que este tema co-
loca levou o Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CR-
NOM) a promover um debate para 
uma reflexão alargada. O encontro 
aconteceu no dia 2 de maio, no Salão 
Nobre do Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM. “O nosso objetivo 
consiste em debater e tentar chegar a 
algumas conclusões sobre um tema 
que tem marcado a atualidade”, es-
clareceu António Araújo, presidente 
do CRNOM, no início da sessão, apro-
veitando também para agradecer à 
promotora da iniciativa, Dalila Veiga, 
presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto, pela sugestão tão relevante 
para todos os médicos.  

BOAS PRÁTICAS E  
MEDIATIZAÇÃO DO TEMA
João Bernardes, presidente do Colé-
gio da Especialidade de Ginecologia 

“Não existe violência 
obstétrica em Portugal”
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 
FOI O TEMA EM DEBATE EM 
MAIS UM ‘ENCONTRO’ NA 
SRNOM

O Ciclo de Conferências 
“Encontros no Norte” esteve 
de regresso à SRNOM no 
passado dia 2 de maio. Nestes 
que pretendem ser uma 
oportunidade de discussão 
e reflexão entre médicos, a 
“Violência Obstétrica” foi o 
último tema debatido. João 
Bernardes e Inês Folhadela 
foram os principais oradores 
desta sessão, que reuniu vários 
especialistas. 

Em 28 de junho de 2021 foi pu-
blicada no Diário da República 
a Resolução da Assembleia 

da República n.º 181/2021, que “re-
comenda ao Governo a eliminação 
de práticas de violência obstétrica e 
a realização de um estudo sobre as 
mesmas”. Este é o primeiro instru-
mento legislativo em Portugal no qual 
surge expressamente o termo “violên-
cia obstétrica”. Mais recentemente, o 
Bloco de Esquerda preparou um an-
teprojeto-legislativo para incorporar 
o termo “violência obstétrica” na Lei 
110/2019, de 9 de setembro (“Estabe-
lece os princípios, direitos e deveres 
aplicáveis em matéria de proteção na 
preconceção, na procriação medica-
mente assistida, na gravidez, no parto, 
no nascimento e no puerpério”), bem 
como criar a Comissão Nacional para 
os Direitos na Gravidez e Parto, pre-
vendo ainda sanções para a prática 
de episiotomias para profissionais de 
saúde e hospitais.
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lação aos serviços e também se 
perde o foco naquilo que é a ver-
dadeira violência obstétrica. Por 
outro lado, acrescentou, “cuidar 
de quem cuida é crítico e é exa-
tamente aquilo que não se está 
a fazer. Apesar do excesso de 
trabalho, falta de condições e de 
sermos desapreciados, lidamos 
com pessoas com várias pato-
logias, e somos nós os advoga-
dos das grávidas. Não podemos 
admitir que mais ninguém seja 
mais advogado do que nós. Para 
além desta confusão, que já vi-
mos que é perigosa, a par disto 
tem havido uma propaganda de 
que algumas boas práticas no 
parto são más. Usamos as prá-
ticas necessárias e é má prá-
tica não as utilizar quando são 
verdadeiramente necessárias”, 
alertou. 
O especialista em Ginecolo-
gia e Obstetrícia salientou que 
esta sua opinião estava supor-
tada nos “pareceres colegiais”, 
ou seja, naquilo que a direção 
do Colégio da Especialidade de-
fende, como “órgão consultivo”. 
Invocou ainda artigos sobre o 
tema publicados em revistas 
científicas durante o período 
de pandemia em que, global-
mente, Portugal atingiu melho-
res resultados, acima da média 
dos países europeus, em temas 
como o respeito pela grávida. 
Ainda assim, “devemos olhar 
com cuidado para todas as variá-

veis”, considerou, chamando a aten-
ção para algumas “ideias perigosas” 
que se têm vindo a criar sobre os par-
tos. “Continuamos a ter dos melhores 
indicadores do mundo. Fizemos o que 
podíamos durante o período pandé-
mico, mas precisamos de saber o que 
está a acontecer, e que a DGS comu-
nique alguns dados para sabermos 
como melhorar. Há coisas que nos 
preocupam muito. Por exemplo, há 
uma ligeira tendência para o aumento 
do parto no domicílio, e os casos que 
identificamos de mortes maternas, a 
maior parte deles, estão ligados a es-
ses partos no domicílio. Temos que 
continuar a lutar pelo respeito pe-

las grávidas e pelos profissionais de 
saúde”, concluiu João Bernardes.
 
IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO 
E DA LITERACIA EM SAÚDE
Seguiu-se um período de debate entre 
os médicos presentes, e a consultora 
jurídica da SRNOM, Inês Folhadela, 
deixou também algumas reflexões, 
começando por destacar que, segundo 
os pareceres do Colégio da Especia-
lidade, que tem um “conhecimento 
preciso” do panorama das queixas 
obstétricas, a “violência obstétrica em 
Portugal não existe”. “Gerou-se um 
movimento muito complicado, que 
levou a Assembleia da República, em 
28 de junho de 2021, a emanar uma 
resolução a dizer que o Governo tem 
que legislar, no sentido de suprimir 
os atos médicos da especialidade de 
Ginecologia e Obstetrícia que se en-
tendam representar violência obsté-
trica. Ou seja, adotaram uma resolu-
ção perigosa, pois dá a entender que 
há violência obstétrica em Portugal”, 
considerou. Inês Folhadela acrescen-
tou ainda que “a grávida, muitas vezes, 
decide o que quer que seja feito numa 
situação antecipada abstrata em que 
não está ainda em trabalho de parto. 
O problema é que o médico e as boas 
práticas médicas definem-se durante 
o parto. É no parto que as coisas se 
colocam com toda a certeza. Quem 
vai decidir as boas práticas tem que 
ser o médico, e deve haver confiança. 
Isto levou a todo um ruído que é per-
nicioso e quem paga a fatura são os 
médicos de Ginecologia e Obstetrícia, 
que são os mais castigados em termos 
de ações judiciais”.
A comunicação nos media, a mani-
pulação de declarações e o aprovei-
tamento político foram alguns dos 
problemas destacados ao longo do 
debate. Os especialistas em Gineco-
logia e Obstetrícia partilharam exem-
plos de vivências diárias nos locais de 
trabalho, relacionados com consenti-
mento informado e registos de recusa 
da grávida. A importância da literacia 
em saúde e a aposta na comunicação, 
“para que a população esteja real-
mente informada e conheça a reali-
dade” foram apontadas pelos oradores 
como soluções essenciais. n
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e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, 
expôs as ideias fundamentais à volta 
do tema. Através de uma apresenta-
ção intitulada “Respeito pelas grávi-
das e pelos profissionais de saúde”, 
defendeu que este é o objetivo diário 
de cada médico e que é fundamental 
“não confundir os conceitos e contex-
tos”. Nesse sentido, distinguiu o termo 
“violência obstétrica” de um conceito 
mais amplo de desrespeito que inclui 
vários tipos de violência, o “mistreat-
ment” ou “mistreating”. “É preciso 
distinguir o que é violência obstétrica 
de outras situações, porque se não o fi-
zermos perdemos o foco no que quere-
mos resolver no nosso dia-a-dia em re-



“Oxigénio e 
esperança para 
o futuro”
Pela primeira vez, o Conselho 
Sub-Regional de Bragança da 
Ordem dos Médicos organizou 
uma receção aos médicos 
internos de Formação Geral 
e Especializada. A sessão 
aconteceu no dia 19 de abril, 
no Auditório Paulo Quintela, e 
contou com a presença  de Júlia 
Maciel e Carlos Mota Cardoso, 
em representação do CRNOM. 
Para além de garantirem 
o apoio da instituição aos 
jovens internos, os dirigentes 
da Ordem dos Médicos 
manifestaram o desejo de 
poderem manter uma relação 
dinâmica e de proximidade 
com todos, no futuro.
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da cidade “que em nome 
da saúde vos acolhem tão 
bem”. Nesta estreia, en-
tre os jovens médicos e 
alguns colegas do distrito, 
estiveram presentes Cris-
tina Nunes, secretária do 
Conselho Sub-Regional 
de Bragança, Júlia Maciel 
e Carlos Mota Cardoso, 
vice-presidente e vogal 
do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM), respeti-
vamente, Fernanda Silva, 
vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Bragança e Car-
los Vaz, presidente do Con-
selho de Administração da 
Unidade Local de Saúde 
do Nordeste (ULSNE). 

HUMILDADE
Carlos Mota Cardoso as-
sumiu ser uma honra “vir 
a uma das cidades portu-
guesas com melhor qua-
lidade de vida no nosso 
país e encontrar os cole-
gas”. Em nome de Antó-
nio Araújo e do CRNOM, 
cumprimentou todos os 
presentes, principalmente 
os jovens “que são o nosso 
oxigénio e esperança para 
o futuro”. Depois de elo-
giar as características 
“encantadoras” da cidade, 
em particular as pessoas 
e a gastronomia, aplau-
diu o esforço que aqui tem 
sido feito para promover a 
saúde e ajudar quem mais 
precisa. Neste sentido, re-
cordou o serviço médico 

à periferia com nostalgia e deixou 
alguns conselhos aos jovens que ini-
ciam agora a sua caminhada na Me-
dicina. “Estive aqui, como vós, em 
1976, a fazer clínica e gostei muito. 
Tentei ser útil à sociedade, mas a ci-
dade e o trabalho que desenvolvi foi 
bem mais útil para mim. Foi quase 
uma universidade para todos nós. 
As condições eram escassas, mas às 
vezes quando há boas condições, es-
casseia a motivação, a capacidade de 

Os jovens médicos que escolhe-
ram o distrito de Bragança 
para realizar o seu internato de 

Ano Comum ou Formação Especiali-
zada foram acolhidos numa sessão de 
boas-vindas no Auditório Paulo Quin-
tela, no dia 19 de abril. António An-
drade, presidente do Conselho Sub-
-Regional de Bragança da Ordem dos 
Médicos, inaugurou esta receção aos 
médicos internos assegurando o apoio 
da estrutura que dirige, do hospital e 
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Num discurso emotivo, o 
especialista em Psiquiatria 
confirmou a “inteira dis-
ponibilidade” da SRNOM 
para ajudar os jovens no 
plano académico, científico, 
pessoal e profissional, uma 
vez que “a Ordem dos Médi-
cos somos todos nós”. Antes 
de terminar a sua interven-
ção, fez ainda uma reflexão 
sobre a origem da palavra 
“médico”, relacionada com 
o método, o cuidar e a pro-
cura do melhor caminho. 
“A Medicina e cada espe-
cialidade têm o seu método, 
que está enraizado no valor 
do cuidar, da ponderação, 
do aproximar ao outro com 
humildade médica. A ex-
pressão acumula dois valo-
res, humanista e científico, 
ou seja, o cuidar e o método. 
A acumulação da arte com 
a ciência resulta naquilo 
que vocês são: artistas da 
escuta, do humanismo, da 
proximidade, e também 
cientistas. Não pode haver 
excesso de um sobre o ou-
tro. Infelizmente, por força 
da pressão anglo-saxónica, 
a Medicina passou a ter 
pouca arte e muita ciência. 
Passou a ter muitos núme-
ros e pouco Homem. Pas-
sou a ter camas, em vez de 
doentes. Não podemos con-
sentir isso e vocês, jovens 
médicos, invertam isso. As 
pessoas são únicas e im-
portantes”, reforçou Carlos 
Mota Cardoso. 

APOIO E DISPONIBILIDADE 
Proporcionar as melhores condi-
ções  de vida aos cidadãos, para que 
escolham este território para viver, 
investir e trabalhar, tem sido impe-
rativo para a Câmara Municipal de 
Bragança. Nesse sentido, a vereadora 
Fernanda Silva partilhou uma refle-
xão sobre a importância dos médicos 
para a região. “Conheço a qualidade 
dos nossos profissionais de saúde. Te-
nho a certeza que a vossa vontade de 
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aprender, de completar mais um ci-
clo da vossa formação, aliada à qua-
lidade profissional da estrutura dire-
tiva, neste caso da ULSNE, resultará 
numa parceria feliz, benéfica para 
os nossos utentes e da qual todos sai-
remos a beneficiar. Continuem por 
aqui, venham mais vezes. Que esta 
etapa da vossa formação aqui em Bra-
gança se cumpra, para aqueles que 
estão a terminar, com sucesso, sen-
tido de missão e profissionalismo que 
sempre caracterizou a classe médica 
portuguesa. Que sejam mantidos os 
padrões de qualidade e exigência que 
tanta simpatia e confiança aportam à 
classe médica”, desejou. A também 
professora destacou a importância da 
cooperação institucional com a UL-
SNE, no sentido de “reivindicar mais 
valências e equipamentos técnicos”. 
Já Carlos Vaz, o presidente do Con-
selho de Administração da ULSNE, 
confirmou essa intenção e garantiu 
uma disponibilidade permanente aos 
jovens médicos. “Além de termos ex-
celentes condições e equipamentos, 
contamos com médicos que se for-
maram cá e se tornaram orientado-
res, e que desempenham um trabalho 
fantástico. Esta é uma grande escola, 
com equipas compostas por bons pro-
fissionais e o nosso povo precisa de vo-
cês”, concluiu. 
A encerrar a sessão de boas-vindas, 
Cristina Nunes desejou que o per-
curso destes jovens que agora chega-
ram à cidade “possa ser enriquecedor 
e dele possam colher frutos” a nível 
profissional e pessoal. Em nome do 
Conselho Sub-Regional de Bragança, 
a secretária desta estrutura comuni-
cou a principal intenção para o futuro. 
“Pretendemos dar mais dinamismo e 
proximidade a este distrito médico e 
em particular ao relacionamento com 
os mais jovens. Apoiar-vos, em coope-
ração com as instituições de ensino 
e direções de internato da ULSNE, 
neste vosso percurso de formação e 
também académico-científico. Em 
breve levaremos a cabo um conjunto 
de iniciativas, de forma a assegurar 
essa proximidade e apoio na vossa 
carreira, que pode ser de continuidade 
e ser feita aqui em Bragança”, termi-
nou. n

imaginar soluções e de fazer um es-
forço individual para conseguir triun-
far. Tentem que isso não vos falte e 
reflitam na humildade. Ser médico é 
algo muito complexo, mas uma das 
características mais importantes do 
ser médico e de elevar o ato médico 
com comunicação, partilha e troca de 
conhecimentos é esta virtude, a hu-
mildade. O médico deve ser humilde 
com o seu doente e ajudar quem sofre 
de forma correta”. 



“A  
Medicina é 
praticamente 
tudo”

40 NOTÍCIAS

especialista em Medicina 
Geral e Familiar, o conhe-
cimento técnico-científico, 
o domínio da comunica-
ção, a formação ética, a ca-
pacidade de gestão da prá-
tica clínica e das equipas e 
o conhecimento do direito 
são algumas das valências 
indispensáveis para que 
um médico possa exercer 
a sua atividade com qua-
lidade. Num discurso en-
volvente e próximo, Nel-
son Rodrigues felicitou os 
jovens que agora iniciam 
um novo percurso pro-
fissional e deu-lhes a ga-
rantia do seu total apoio, 
apelando a que participem 
nas atividades promovidas 
na sede do Conselho Sub-
-regional, um “espaço que 
é de todos”. 
Antes de abordar o tema 
“Responsabilidade Mé-
dico Legal dos Internos”, 
Alberto Midões confes-
sou ser de uma enorme 
complexidade e risco “um 
médico falar de questões 
jurídicas”. Ainda assim, 
adaptou o tema às circuns-
tâncias do internato mé-
dico, elencando situações 
em que, enquanto médi-
cos, por vezes “fazemos o 
que não devíamos fazer 
ou não fazemos o que de-
víamos fazer”. Para o tam-
bém membro da direção 
do Colégio de Especiali-
dade de Cirurgia Geral 
da Ordem dos Médicos, o 
mais importante é “preve-

nir, proteger e esclarecer os utentes”. 
Ao longo da sua intervenção, Alberto 
Midões destacou a importância dos 
programas de formação e sublinhou 
que os sucessivos níveis de aprendi-
zagem correspondem a níveis de res-
ponsabilização crescentes, relaciona-
dos com as crescentes competências 
do interno. “Um interno de 5º ou 6º 
ano de Cirurgia tem um nível de au-
tonomia, formação, experiência e res-
ponsabilização diferente do interno 

“Nem só de Medicina vive o 
Homem, mas a Medicina 
é praticamente tudo”. Foi 

desta forma que Nelson Rodrigues, 
presidente do Conselho Sub-Regio-
nal de Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos, acolheu os presentes na 
sessão do dia 28 de abril. Dirigindo-se 
em especial aos internos de Formação 
Geral e Especializada, nesta receção 
presencial, abordou o que é ser mé-
dico em toda a sua dimensão. Para o 
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O que é ser médico em toda 
a sua dimensão, incluindo a 
responsabilidade legal pelos 
atos praticados, foi o tema 
em destaque na receção aos 
médicos internos da Formação 
Geral e Especializada, 
organizada pelo Conselho Sub-
Regional de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos. A sessão, 
realizada no dia 28 de abril, 
ficou marcada por mensagens 
de incentivo e de apelo à 
participação ativa nesta “Ordem 
que é de todos nós”. 



O médico, qual jardineiro, no seu per-
curso como discípulo de Esculápio, 
deve cuidar de várias vertentes da sua 
atividade. Claro que aqueles que se 
iniciam nesta profissão, “a última pro-
fissão romântica deste século, mas 
também a mais responsável, dinâmica 
e abrangente nos seus conteúdos cur-
riculares”, como considerava o profes-
sor Carlos Ribeiro, devem começar, 
logo, no seu cultivo. As vertentes que 
considero mais importantes que o mé-
dico deve ter em atenção são:
1º- Aquisição e desenvolvimento de 
competências técnicas e conhecimen-
tos científicos. O que faz modificar o 
percurso ou evitar o aparecimento de 
muitas maleitas (…); 2º- Domínio das 
técnicas de comunicação. É através 
de uma boa comunicação que o mé-
dico consegue entender e compreen-
der quem o procura (…) deste modo, 
origina maior confiança e adesão às 
suas propostas; 3º- Formação ética. 
A “língua” do entendimento humano; 
4º- Gestão da prática clínica. (…) para 
melhor cumprir a sua função e também 
prevenir a sua exaustão; 5º- Gestão 
de equipas, liderança. O médico, na 

sua atividade, é sempre um gestor de 
equipa (…), só estes compreendem a 
idiossincrasia do exercício médico; 6º- 
Conhecimento do direito relacionado 
com a atividade médica.  7º- Homem 
de cultura. A cultura não é só saber, é 
arte de viver. No fundo, tem a ver com 
a experiência vivencial do homem em 
todas as suas dimensões (…); 8º- En-
volvimento na sociedade que o rodeia. 
(…) o seu “ADN” é o bem comum e, com 
esta competência, está em boa posição 
para melhor ajudar; 9º- Cuidar da sua 
família e amigos. Um bom suporte do 
médico(…). Na famí lia descobrimos 
que a matriz do que somos está no 
cuidado e na fidelidade de quantos 
estão dispostos a amar-nos de forma 
incondicional”.
Estou convicto que estes nove eixos 
de desenvolvimento do médico con-
tribuem para que sejamos bons mé-
dicos e mais realizados. É uma opinião 
pessoal que deixo à consideração e 
reflexão do colega leitor.
Excerto adaptado do discurso de boas-vindas 
proferido pelo Dr. Nelson Rodrigues na “Receção 
aos Internos de Formação Geral e Especializada 
2022”, Viana do Castelo, 28 de abril.

Prova dos Nove
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de 1º ano”, exemplificou. O dirigente 
abordou ainda as responsabilidades 
dos orientadores, a quem compete 
“não expor o interno a um desempe-
nho para o qual o seu nível de forma-
ção não é compatível”. Dirigindo-se 
em particular aos jovens presentes 
na plateia, Alberto Midões resumiu: 
“Não se exponham demasiado e nós, 
orientadores, não vos deixamos so-
zinhos. É um esforço conjunto, pelo 
bem comum”. 

A MELHOR PROFISSÃO 
DO MUNDO
O orador seguinte foi An-
tónio Araújo, que iniciou 
o seu discurso, felicitando 
Veiga Torres e Alberto Mi-
dões pelas medalhas de 
mérito que lhes foram atri-
buídas pela Ordem dos Mé-
dicos. “É uma medalha de 
ouro, de um orgulho fora do 
comum e com um enorme 
significado”. Depois, voltan-
do-se para os jovens inter-

nos, o presidente do CRNOM acres-
centou: “Temos a melhor profissão 
do mundo, lidamos com a saúde e a 
vida dos cidadãos. A esta profissão 
está inerente um grau de responsabi-
lidade muito elevado, mas se conse-
guirem ter um percurso profissional 
exemplar em termos médicos, hu-
manos e científicos, irão também po-
der fazer transparecer esse orgulho, 
um dia, numa medalha de mérito”, 
garantiu. 

Fazendo notar que a Ordem dos Mé-
dicos tem várias funções para além 
do poder disciplinar, António Araújo 
sublinhou o seu papel de regulação 
enquanto “garante” da qualidade dos 
atos médicos, o que passa por zelar 
por uma formação de qualidade e pela 
excelência da prática médica. “É fun-
damental que abracem com total dedi-
cação esta profissão e que participem 
nas atividades da Ordem dos Médicos, 
para sermos mais fortes. Queremos 
que sejam os melhores profissionais, 
e isso só se consegue se realmente 
se empenharem na vossa formação”, 
acrescentou o presidente do CRNOM. 
Nesta sessão de receção aos internos 
de Viana do Castelo estiveram ainda 
presentes Lurdes Gandra e Hélio 
Alves, membros do CRNOM, vários 
membros do Conselho Sub-Regional, 
entre eles Veiga Torres, Rui Escaleira 
e Lígia Sá, e ainda Cristina Roque e 
Diana Guerra, diretora clínica e dire-
tora do Serviço de Medicina Interna 
da ULSAM, respetivamente. n

Nelson RodriguesPOR:

Estamos 
obrigados a 

atuar em função 
da melhor prática 
reconhecida para 
determinado 
momento. 
Alberto Midões



“Mantenham-se unidos”

Associar a prática da Medicina 
à cultura foi o  principal mote 
do Dia do Médico organizado 
pelo Conselho Sub-Regional 
de Vila Real da Ordem dos 
Médicos. O evento realizou-se 
no dia 28 de junho, no Palácio 
de Mateus, e contou com 
uma homenagem a Manuel 
Fernandes Pinheiro. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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cipal, junto ao Lago, um magnífico es-
pelho de água que reflete na perfeição 
a fachada do edifício, e o encontro ini-
ciou-se com um jantar-convívio. 
“Estamos aqui hoje reunidos para 
comemorar o Dia do Médico, cele-
brando todos os médicos e, em espe-
cial, os médicos desta região. Resol-
vemos também prestar homenagem 
ao Dr. Manuel Fernandes Pinheiro, 
que nos deixou recentemente, em 
2021, e que muito trabalhou em prol 
da Ordem dos Médicos, da defesa 
dos médicos e doentes desta região”, 
sublinhou a presidente do Conselho 
Sub-Regional de Vila Real, ao abrir a 
sessão. Margarida Faria fez ainda um 
agradecimento especial  à família do 
homenageado, por ter aceitado estar 
presente nesta sessão, e destacou o 
trabalho do homenageado enquanto 
presidente da Mesa da Assembleia 
Sub-Regional durante seis mandatos. 
O Conselho Sub-Regional de Vila 
Real tem vindo a organizar inúmeros 
eventos de cariz cultural e científico, 
promovendo o encontro e a partilha 
entre colegas. E este ano decidiu as-
sinalar o Dia do Médico de forma 

diferente. “Con-
sideramos que 
chegara o mo-
mento de nos re-
unirmos para co-
memorar um dia 
tão especial asso-
ciando a prática 
médica à cultura. 
Estamos numa 
sub-região onde esta junção da Medi-
cina e da Cultura faz todo o sentido; 
queremos aliás que o papel do médico 
na sociedade, já tão relevante, seja 
também um bom exemplo dessa as-
sociação. Foram dois anos e meio de 
muito sofrimento para nós, fruto da 
pandemia de COVID-19, por isso fe-
licito os médicos e profissionais desta 
região, quer nos cuidados hospitala-
res, quer nos cuidados de saúde pri-
mários, porque estivemos sempre na 
linha da frente”, recordou Fernando 
Salvador. O membro da Assembleia 
de Representantes da Ordem dos 
Médicos eleito pelo círculo eleitoral 
sub-regional de Vila Real, abordou a 
situação difícil por que passaram as 
unidades de saúde durante o período 

Dia do 
Médico

Vila Real

ODia do Médico é sempre uma 
data de grande significado 
para os seus protagonistas. 

No dia 28 de junho, foi assinalado na 
sub-região de Vila Real como uma 
celebração especial. O evento, orga-
nizado pelo Conselho Sub-Regional, 
contou com o apoio da Fundação da 
Casa de Mateus e da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (SR-
NOM) e teve lugar no Palácio de Ma-
teus. Os convidados foram recebidos 
nos jardins da entrada da Casa prin-
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apelo: “Neste momento 
é ainda mais impor-
tante que os médicos 
se mantenham unidos. 
Todos nós fizemos mui-
tos esforços e vemos 
o que atualmente se 
passa no SNS. É o mo-
mento de os médicos 
estarem unidos, junto 
da Ordem, dos sindi-
catos, e lutarem por 
um melhor SNS. Esse 
deve ser o nosso obje-
tivo, porque o SNS é 
uma grande conquista 
na nossa democra-
cia, muito construído 
à custa das carreiras 
médicas. Necessita de 
uma grande reforma e 
não apenas de medidas 
para colmatar algumas 
falhas. Deixo este de-
safio aos colegas, subli-
nhando a importância 
dos médicos e o repto 
de nos mantermos uni-
dos, para podermos 
garantir os melhores 
cuidados aos doentes”, 
concluiu Fernando 
Salvador. 

RECORDAR MANUEL 
FERNANDES 
PINHEIRO
A homenagem a Ma-
nuel Fernandes Pi-
nheiro foi conduzida 
por Teresa Furriel em 
nome do Conselho 
Sub-Regional, e na sua 
qualidade de um dos 
elementos mais anti-
gos do mesmo, pelo que 
acompanhou e parti-
lhou o percurso do ho-
menageado nas suas 

diversas facetas durante longos anos. 
“Era um verdadeiro senhor, amigo 
do seu amigo, solidário. Pessoa reco-
nhecida na sociedade em geral e na 
classe médica em particular. Médi-
cos destes são necessários. A Medi-
cina não pode viver apenas de profis-
sionais técnicos, por muito melhores 

que possam ser. O lado humano e 
ético continua a ser fundamental.” A 
especialista em Medicina Geral e Fa-
miliar partilhou episódios que viveu 
com o homenageado e recordou o seu 
espírito solidário e trabalho como di-
rigente de Saúde Pública da região, 
para bem da população. “Deixou a 
marca da amizade, disponibilidade, 
alegria e lealdade”.
António Araújo e os membros do 
CRNOM Júlia Maciel, Lurdes Gan-
dra e Carlos Mota Cardoso também 
marcaram presença. O bastonário da 
Ordem dos Médicos também compa-
receu neste Dia do Médico em Vila 
Real e no seu discurso sublinhou o 
“notável papel de liderança” dos co-
legas na defesa do Serviço Nacional 
de Saúde. “Hoje homenageamos um 
homem que foi um dos melhores da 
nossa classe. Fez um trabalho exce-
cional como médico de Saúde Pú-
blica, mas foi também um homem 
que soube honrar a Medicina em 
Portugal. Pelas suas características 
humanistas, solidárias, pela compe-
tência no desempenho da profissão, 
conhecimento, espírito de entreajuda 
e por estar sempre na linha da frente 
para ajudar as pessoas. Fez um tra-
balho essencial nesta sub-região e é 
um exemplo para todos nós, que deve 
ser seguido pelos jovens médicos”, 
afirmou Miguel Guimarães. O bas-
tonário agradeceu ainda o contributo 
dos médicos da região e pediu que 
continuassem a “fazer o melhor pelos 
doentes” e a lutar “por um SNS mais 
robusto, eficaz e com maior capaci-
dade de resposta”. 
A cerimónia foi ainda abrilhantada 
com um momento musical, através 
do projeto “Poesia em Movimento”. 
O grupo “Vítor Blue”, composto nesta 
apresentação por Vítor Sousa, Cláu-
dia Silva, João Pedro e Rui Rodri-
gues, especialista em Medicina In-
terna a exercer na região, preparou 
um reportório especial para esta oca-
sião. Gratos pela oportunidade, re-
cordaram o desafio lançado por Car-
los Mota Cardoso para “começarem 
a musicar poemas e poetas ligados à 
Medicina” e fazerem um périplo pe-
las sub-regiões com este projeto mu-
sical. n

de pandemia e destacou o facto de “se 
terem conseguido reinventar, criar 
circuitos, entre outros exemplos de 
boas práticas de saúde”, em que tudo 
só foi possível “graças ao vosso exce-
lente trabalho”, destacou Fernando 
Salvador. Ainda dirigindo-se aos cole-
gas presentes, o internista lançou um 



‘Humanizing  
the Maternity Care 
Through Design’
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PROJETO 
MULTIDISCIPLINAR
Equipas académicas das áreas 
da inovação, design thinking e 
cuidados de saúde unem esfor-
ços para investigar o processo 
e as experiências, na perspe-
tiva dos utentes, no seu con-
tacto com os serviços de saúde 
de uma das instituições de 
referência nos cuidados ma-
terno-infantis do nosso país, o 
CMIN. As metodologias aqui 
implementadas poderão ainda 
servir para o desenvolvimento 
de processos de inovação cen-
trada no utente noutros servi-
ços de saúde. 
Em declarações à Nortemé-
dico, os coordenadores Rui Pa-
trício e Inês Nunes disseram 
acreditar que este projeto se 
traduzirá numa melhoria da 
qualidade, eficiência e huma-
nização dos cuidados de saúde 
prestados às grávidas, bebés 
e famílias. Ao ser suportado 
por uma abordagem centrada 
nas pessoas, possibilitará uma 
maior diferenciação em re-
lação à capacidade existente 
na região e mais valor para as 
suas utentes. 

REDESENHAR 
EXPERIÊNCIAS
O projeto “Humanizing the 
Maternity Care Through De-
sign”, com duração estimada 

de dois anos, tem como objetivo co-
locar o foco na qualidade do nasci-
mento em Portugal, melhorando os 
pontos de contacto da experiência 
da mãe durante o trabalho de parto, 
criando desta forma uma maior dis-
posição das mães de ter bebés no fu-
turo. A ideia principal é privilegiar 
os fatores psicossociais da grávida, 
futura puérpera, sem, contudo, ne-
gligenciar a segurança nos cuidados 
obstétricos, respondendo desta forma 
aquele que talvez seja o desafio mais 
premente que Portugal enfrenta para 
o futuro. Mais concretamente, este 
projeto pretende redesenhar a expe-
riência macro da utente (jornada) e as 
microexperiências detalhadas (pontos 

Como é que o design de experiências 
pode humanizar a prestação de 
cuidados à maternidade e reforçar o 
relacionamento das utentes com a 
maternidade ao longo do tempo? 
A resposta a esta e outras questões 
são objetivos do projeto ‘Humanizing 
the Maternity Care Through Design’, 
fruto de uma parceria entre o SID.
Lab (Strategic Design and Innovation 
Lab – IADE) e o CMIN (Centro 
Materno Infantil do Norte). Os 
coordenadores Rui Patrício e Inês 
Nunes, em representação das duas 
instituições, respetivamente, contaram 
à «nortemédico» todos os detalhes 
desta investigação.

IADE E CMIN UNIRAM-SE PARA 
PROCURAR MELHORAR OS CUIDADOS 
À MATERNIDADE ATRAVÉS DE UMA 
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 
FOCADA NAS PESSOAS

PROJETO

Em 2016, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) apelou a 
um mundo onde cada mulher 

grávida e o seu bebé recebam cuida-
dos de saúde de qualidade, ao longo 
da gravidez, parto e período pós-na-
tal. Portugal é um dos países com 
menor taxa de mortalidade infantil, 
mas alguns estudos demonstram que 
existe ainda muito a fazer na melho-
ria da experiência da mãe e do bebé 
a nível dos cuidados prestados. Estes 
estudos sublinham ainda que uma 
experiência positiva terá uma forte 
influência na decisão de ter mais fi-
lhos, contribuindo para combater um 
dos desafios mais importantes da so-
ciedade portuguesa.



Por um cuidado 
mais direcionado 
e humanizado

(nortemédico) – Quando e como 
surgiu esta iniciativa?
O projeto teve início no dia 3 de junho 
de 2022 e surgiu da vontade de ambas 
as partes de responder aos desafios 
e necessidades mais atuais da nossa 
sociedade, ao nível dos cuidados à 
maternidade, com o redesenho de 
experiências mais humanas para as 
grávidas, bebés e famílias. Podemos 
aprender imenso uns com os outros 
e potenciar as nossas experiências 
profissionais em prol de um bem co-
mum, o de melhorarmos as experiên-
cias de vida das pessoas, vida essa 
que começa na maternidade.

Quem integra a equipa de trabalho?
Este projeto resulta de uma parceria 
entre o Centro Materno Infantil do 
Norte (CMIN) e a UNIDCOM/IADE 
(Unidade de Investigação em Design 
e Comunicação da Faculdade de De-
sign, Tecnologia e Comunicação da 
Universidade Europeia), através do 
Strategic Design and Innovation Lab 
(SDI.Lab), uma parceria entre a UNI-
DCOM/IADE e a Escola de Design 
do Politécnico de Milão. A equipa 
da UNIDCOM/IADE inclui dois in-
vestigadores seniores, dois investiga-
dores juniores nas áreas do design e 
inovação e um consultor especialista 
na área da saúde com ligação à in-
dústria. A equipa do CMIN inclui a 
investigadora sénior especialista em 
ginecologia e obstetrícia, uma interna 
de ginecologia e obstetrícia e três en-
fermeiras especialistas do núcleo 
de partos, da consulta externa e do 
puerpério.

Qual é o principal objetivo ou 
inovação?
Este projeto pode alavancar para 
outra dimensão os cuidados assis-
tenciais na saúde da mulher, na es-
perança de que tenha um impacto 
positivo na experiência dos utentes 

(grávidas, bebés e famílias), durante 
as fases de gravidez, parto e pós-parto, 
através de uma abordagem interdisci-
plinar do design para a saúde, focada 
nas pessoas. Parte-se da premissa de 
que a experiência proporcionada às 
grávidas, há 20 anos atrás, não pode 
ser a mesma de agora e que utili-
zando uma abordagem baseada no 
design de experiências será possível 
assegurar que as grávidas se sentem 
bem integradas durante todo o pro-
cesso, e parte da solução. Mas é tam-
bém inovador ao nível da investigação 
das seguintes questões: Como é que 
o design de experiências pode huma-
nizar a prestação de cuidados perina-
tais e reforçar o relacionamento das 
utentes com a maternidade ao longo 
do tempo? Que tipo de experiências 
poderão fazer a diferença na presta-
ção destes cuidados de saúde? Quais 
as boas práticas de cuidados à mater-
nidade? Que tipo de benchmark pode 
ser estabelecido ao nível da compara-
ção de processos, serviços ou opera-
ções com outras áreas da saúde e ou-
tros sectores? Como poderá o design 
de experiências na humanização dos 
cuidados perinatais contribuir para a 
melhoria dos principais indicadores 
obstétricos, como por exemplo, partos 
induzidos, cesarianas em trabalho de 
parto, partos instrumentados, etc? 

Quais são as expetativas para o 
futuro?
A expectativa é responder à visão que 
a OMS expôs nas palavras do antigo 
secretário-geral da ONU, Ban Ki-
-moon: “Colocar as mulheres no cen-
tro dos cuidados, aprimorando a sua 
experiência de gravidez e garantindo 
que os bebés tenham o melhor início 
de vida possível”. Para que isto possa 
acontecer, é fundamental envolver as 
mulheres, tendo uma melhor com-
preensão das suas necessidades reais 
e adotando uma mudança de mentali-
dade de cuidados de qualidade e satis-
fação para as experiências e emoções. 
Só assim rumaremos à humanização 
do parto: proporcionando à grávida 
uma experiência tão positiva quanto 
a que almeja e, simultaneamente, ao 
profissional de saúde, um trabalho 
inequivocamente gratificante. n
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de contacto) dos cuidados à materni-
dade, considerando toda a envolvên-
cia. Projetar essas experiências em 
toda a jornada dos cuidados à mater-
nidade, ou seja, antes, durante e após 
a intervenção, permitirá oferecer um 
cuidado mais direcionado e huma-
nizado a grávidas, bebés e famílias, 
durante as fases da gravidez, parto e 
pós-parto. 

 
Rui Patrício – 
Coordenador do Strategic 
Design and Innovation Lab 
da unidade de 
investigação UNIDCOM-
IADE (Unidade de 

Investigação em Design e Comunicação 
da Faculdade de Design, Tecnologia e 
Comunicação da Universidade Europeia), 
e coordenador do Mestrado em Marketing 
e Inovação do IADE (Faculdade de Design, 
Tecnologia e Comunicação da 
Universidade Europeia).

Inês Nunes – Assistente 
hospitalar de ginecologia 
e obstetrícia desde 
2015, a exercer no CMIN 
desde 2017, onde se 
dedica especialmente 

à medicina materno-fetal e cuidados 
intraparto. É professora auxiliar convidada 
de Obstetrícia no Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar e investigadora 
na área da monitorização fetal intraparto 
e simulação obstétrica no CINTESIS 
(Centro de Investigação em Tecnologias 
e Serviços de Saúde, na Universidade do 
Porto).

ENTREVISTA AOS 
COORDENADORES DO 
PROJETO



Numa iniciativa 
organizada pela 
Associação Na-

cional de Estudantes 
de Medicina (ANEM), 
Ordem dos Médicos e 
Conselho das Escolas 
Médicas Portuguesas 
(CEMP), o 1.º Fórum Na-
cional de Medicina rea-
lizou-se a 6 de maio, no 
Salão Nobre do Centro 
de Cultura e Congres-
sos da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM). O 
evento centrou-se na 
discussão de assuntos 
relativos à formação mé-
dica pré e pós-graduada 
e o seu impacto na socie-
dade, o que é necessário 
mudar no Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) e 
sobre se existe profissio-
nais a mais ou a menos 
em Portugal. Na sessão 
de abertura, Francisco 
Pêgo apontou o contri-
buto do fórum para a 
forma como são abor-
dadas temáticas como a 
formação médica junto 
dos decisores. “Todas as 
decisões que afetam os 
estudantes e os médicos 
são feitas por elemen-
tos da nossa sociedade 
que atuam em função do 
conhecimento que eles 
próprios têm sobre os di-
versos temas em saúde. 
Queremos que vocês 
aproveitem para perce-
ber o que é relevante na 
formação médica e as 
posições que estas três 

instituições têm vindo a defender”, 
explicou o presidente da ANEM. Por 
outro lado, Henrique Cyrne de Car-
valho indicou que o objetivo deste 
fórum é “transportar esta discussão 
à opinião”, de forma que outros inter-
venientes possam conhecê-la e con-
tribuir com novas ideias. Finalmente, 
o Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Miguel Guimarães, explicou que esta 

1.ª SESSÃO PÚBLICA

Cuidados de Saúde 
em Portugal, 
Formação Médica e 
reforma do SNS

Fórum 
Nacional de 
Medicina
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O Fórum Nacional 
de Medicina 
escolheu a SRNOM 
para realizar a sua 
1.ª sessão pública. 
O evento trouxe à 
discussão aspetos 
cruciais da saúde 
em Portugal, da 
formação médica 
ao estado atual 
do SNS e o que é 
imperioso mudar. 
Do programa, 
que preencheu a 
manhã do dia 6 
de Maio, esteve 
em destaque 
a conferência 
proferida pelo ex-
ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, 
“Uma Visão Global 
da Saúde em 
Portugal.

SRNOM FOI 
PALCO DA 
PRIMEIRA 
SESSÃO 
PÚBLICA DO 
FNM
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reunião pretendeu ser “o mais 
objetiva possível”, dentro do en-
quadramento global que este fó-
rum tem. 

CONFERÊNCIA

“Uma visão Global da 
Saúde em Portugal”
Paulo Macedo subiu ao púlpito 
para proferir a sua conferência 
“Uma Visão Global da Saúde 
em Portugal”. Na introdução à 
sessão, Miguel Guimarães elo-
giou “a visão madura” do antigo 
Ministro da Saúde e o seu pro-
fundo conhecimento das áreas 
da saúde e da gestão. 
Paulo Macedo começou por ex-
plicar que as políticas de saúde 
em Portugal nos próximos anos 
determinarão se “atingimos ou 
não cuidados de saúde abran-
gentes e de qualidade”. Nesse 
sentido, o ex-ministro da Saúde 
defendeu que se deve tirar par-
tido de toda a capacidade tec-
nológica e recursos humanos 
disponíveis, acrescentando que 
as políticas de saúde a imple-
mentar devem cumprir “três 
critérios essenciais”: melho-
rias a curto prazo, melhorias a 
longo prazo e sustentabilidade 
financeira. 
“Nunca nos podemos esquecer 
que a Saúde tem uma agenda 
múltipla. Há tendências que 
devemos saber identificar. Mas 
há, infelizmente, questões que 
nunca nos abandonam e que até 
ganham nova ênfase, e com as 
quais nos devemos preocupar”, 
apontou, dando o exemplo do 
combate às doenças infeciosas. 
Paulo Macedo afirmou que, se 
queremos discutir o futuro da 
Saúde, – que assume hoje um 

conceito muito distinto da mera ‘au-
sência de doença’ –, “temos que perce-
ber como vamos priorizar os múltiplos 
desafios que se nos colocam”. “Atual-
mente exige-se que os decisores po-
líticos aumentem o investimento em 
saúde e implementem reformas de 
longo prazo” e tal deve-se à “crescente 
importância da saúde para a humani-

dade” e ao seu carácter cada vez mais 
universal. Outros tópicos abordados 
por Paulo Macedo foram os ganhos 
em saúde, que exemplificou, e a ten-
dência de políticas europeias comuns, 
que defendeu. Terminou a sua inter-
venção sublinhando o papel das ins-
tituições no futuro da Saúde em Por-
tugal: “Não tenho dúvidas de que a 
chave do sucesso são as instituições, 
nomeadamente aquelas de quem de-
pende a qualidade dos serviços, ins-
tituições como as universidades, as 
associações de estudantes, ou as que 
regulam as profissões.”

DEBATE

Qualidade da Formação 
Médica em Portugal: Mito 
ou Realidade?
A segunda parte do Fórum Nacional 
de Medicina foi dedicada ao debate 
“Qualidade da Formação Médica em 
Portugal: Mito ou Realidade?”. Hen-
rique Cyrne de Carvalho, modera-
dor da sessão, na sua qualidade de 
Presidente do Conselho das Escolas 
Médicas Portuguesas, salientou que 
o ensino médico “evoluiu de forma 
indiscutível”, mostrando-se otimista 
quanto ao esclarecimento do tema 
dada a presença no Fórum de vários 
responsáveis da área. Na sua opinião 
“a formação médica no nosso país é, 
de facto, excelente”. “Nós temos con-
seguido fazer um milagre mas com, 
progressivamente, menos recursos”, 
referiu o presidente do CEMP. Para 
Gonçalo Gomes, diretor de Educação 
Médica da ANEM, as escolas médicas 
portuguesas devem promover e for-
malizar um ensino baseado em com-
petências. Para o efeito defendeu que 
as instituições de ensino devem in-
vestir na digitalização do ensino, com 
recurso ao modelo e-learning e b-lear-
ning. Gonçalo Gomes defendeu ainda 
que deve ser promovida a construção 
de centros de simulação para serem 
usados desde o início do ensino pré-
-graduado, dando exemplos das inú-
meras vantagens das tecnologias de 
simulação e sublinhando o interesse 
que elas constituem para a grande 
maioria dos estudantes. “Por último, 



gostava de destacar que 
a prática clínica é vista 
como indispensável, 
um complemento fun-
damental do ensino”, 
terminou.

DEBATE

Portugal: 
Médicos a mais 
ou a menos?
De seguida, foi deba-
tida a sempre polémica 
questão do número de 
médicos em Portugal. 
O moderador da ses-
são, Francisco Pêgo, 
presidente da ANEM, 
começou por esclarecer 
que o propósito daquela 
sessão seria refletir so-
bre “as decisões políti-
cas que influem no nú-
mero de estudantes de 
Medicina, a rentabili-
zação dos recursos hu-
manos e a forma como 
diagnosticamos proble-
mas de planeamento”. 
Questionada sobre o 
número de médicos 
que se formam em Por-
tugal, Dalila Veiga, pre-
sidente do Conselho 
Sub-regional do Porto 
da Ordem dos Médicos, 
lamentou que haja um 
número cada vez maior 
de jovens médicos sem 
acesso à formação espe-
cializada e uma oferta 
formativa que não tem 
sido devidamente apro-
veitada “em prol da-
quela que deveria ser a 
sua principal missão: 
servir a Saúde dos por-
tugueses”. Para a também presidente 
do Conselho Nacional da Pós-Gradua-
ção da Ordem dos Médicos, o grande 
problema “prende-se com o desajus-
tamento na planificação das necessi-
dades de recursos humanos”. “Temos 
cada vez menor capacidade de formar 
médicos especialistas e os que temos 
saem do SNS ou saem do país. Tem 

que haver vontade 
política para inver-
ter a atual situação, 
para não deitarmos 
por terra o maior 
legado da nossa 
democracia, a con-
quista do SNS”, 
referiu. Em con-
cordância com as 
palavras de Dalila 
Veiga, Fausto Pinto, 
diretor da Facul-
dade de Medicina 
da Universidade de 
Lisboa (FMUL), de-
nunciou a ação da 
tutela cujo objetivo 
parece ser o de pro-
mover “faculdades 
de ciências avan-
çadas, onde se for-
mam um conjunto 
vasto de pessoas, 
desenquadrado das 
reais necessidades 
do país”. 
Quanto a uma aná-
lise objetiva da 
demograf ia mé-
dica, o diretor da 
FMUL lamentou 
que nunca tenha 
sido posto em prá-
tica um “Inventário 
de Profissionais de 
Saúde”, uma ferra-
menta que permi-
tiria o planeamento 
de recursos huma-
nos. “Devíamos po-
der dispor de um 
instrumento que 
pudesse aferir este 
tema de forma ob-
jetiva. É possível fa-
zer esses cálculos e 
isso permitiria ter 

uma planificação mais adequada da-
quilo que são as necessidades do país”, 
afirmou. Por fim, Dalila Veiga referiu 
que os médicos estão a ser vistos pela 
sociedade como “o bode expiatório 
de todos os problemas do sistema”, 
o que tem culminado num aumento 
da violência contra os profissionais 
de saúde. “Nós trabalhamos sempre 

com o intuito fazer o melhor possível, 
mas, por vezes, com condições extre-
mamente difíceis. Infelizmente, Por-
tugal está a deitar por terra aquilo que 
foi um percurso de excelência feito no 
SNS”, terminou a presidente do Con-
selho Sub-Regional do Porto da Or-
dem dos Médicos.

DEBATE

SNS 42 anos: O que é 
preciso mudar?
Por fim, o debate “SNS 42 anos: o que 
é preciso mudar”, ficou a cargo de Eu-
rico Castro Alves e Ana Paula Mar-
tins, presidente e vice-presidente da 
Convenção Nacional da Saúde, respe-
tivamente. Na introdução da sessão, 
Miguel Guimarães, que moderou o 
debate, deixou uma nota sobre o SNS. 
“O SNS foi criado há 42 anos e fun-
ciona da mesma forma desde então”. 
Temos que inovar e fazer as transfor-
mações necessárias para que possa 
sobreviver”, defendeu o Bastonário 
da Ordem dos Médicos. Segundo Eu-
rico Castro Alves, houve o cuidado, 
dos sucessivos Governos, de não se 
fazerem “mudanças disruptivas” no 
SNS, tendo o “princípio da comple-
mentaridade” entre o setor público e 
privado sido essencial para a sua esta-
bilização. No entanto, o presidente da 
Convenção Nacional da Saúde salien-
tou a necessidade de um maior finan-
ciamento e de reformas na saúde, e 
apelou também ao papel de liderança 
que os médicos devem manter na ga-
rantia da “eficiência, qualidade e se-
gurança” nos serviços de saúde. Ana 
Paula Martins considerou que o desa-
fio mais premente para resolução de 
grande parte dos problemas do SNS 
consiste na valorização dos recur-
sos humanos nos cuidados de saúde. 
Como tal, para a dirigente da Conven-
ção Nacional da Saúde há a necessi-
dade de definir, de forma criteriosa, as 
prioridades para os próximos anos. “É 
preciso discutir o papel das lideranças 
na saúde, a libertação do potencial 
dos profissionais de saúde, mas pen-
sar que as decisões que iremos tomar 
terão de ser a garantia de sustentabili-
dade do SNS nas próximas décadas”, 
apontou Ana Paula Martins. n
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Após dois anos 
de interregno, 
as tradicionais 
festas populares 
regressaram para 
alegria de todos. E 
na SRNOM não foi 
exceção. Na noite 
de 23 de junho, a 
Casa do Médico 
recebeu quase 
duas centenas 
de pessoas para 
celebrarem o 
São João. A festa 
continua a preservar 
a tradição da noite 
típica portuense, 
com manjericos, 
farturas, a 
tradicional cascata e 
o fogo-de-artifício. 
Num encontro que 
reúne colegas e 
famílias, a animação 
e o convívio foram 
uma constante.

A noite mais 
longa do 
ano voltou à 
SRNOM 
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O sol ainda raiava quando mui-
tos médicos e familiares co-
meçaram a chegar às instala-

ções da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) para 
mais uma noite em que a animação 
esteve garantida. Depois das limita-
ções dos últimos tempos, o regresso 
de um dos “eventos mais queridos” 
tornou-se ainda mais especial e, este 

S. João  
na Ordem

23 JUN 2022
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ano, a Festa de São João na 
Ordem voltou a ser um su-
cesso. Os jardins da Casa do 
Médico acolheram os parti-
cipantes com um quarteto de 
cordas que animou aquele fi-
nal da tarde. O reencontro en-
tre amigos marcou o início da 
festa e foi neste espaço que os 
médicos tiveram a oportuni-
dade de conversar e desfrutar 
de uma bebida e um buffet de 
entradas. “É com muito gosto 
que voltamos a reunir os co-
legas para celebrar a festa tão 
querida da cidade do Porto. 
Devido à pandemia, não foi 
possível festejar em grupo 
nestes últimos dois anos, 
como habitualmente fazía-
mos. Mas este ano estamos a 
retomar as atividades habi-
tuais e voltamos a estar entre 
colegas e com as respetivas 
famílias para um momento 
de convívio. Sempre tivemos 
casa cheia neste dia e este 
ano não foi diferente. As ins-
crições para esta edição esgo-
taram muito rapidamente e 
isso demonstra que os colegas gostam 
de vir festejar o São João à sua casa 
e é esse o nosso grande objetivo: que 
se sintam em casa”, destacou o presi-
dente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM), 
António Araújo. 

FESTA COM TUDO O QUE  
MANDA A TRADIÇÃO
Num ambiente mais tranquilo e re-
servado, esta festa preserva a tradi-
ção de uma noite típica de São João 
nas ruas da cidade do Porto. Por aqui, 
não faltaram manjericos, quadras po-
pulares, enfeites e a tradicional cas-
cata, que despertou a curiosidade dos 
mais pequenos. Apesar de os festejos 

na SRNOM serem 
já um hábito para 
muitos médicos, 
para outros foi uma 
estreia. “É a pri-
meira vez que ve-
nho à Festa de São 
João na Ordem. 
Já conhecia, sabia 
que realizavam esta 
festa mas nunca 
tinha tido opor-
tunidade de vir. 
Quando era mais 
jovem ia para a ro-
maria, mas este ano 
não tive vontade de 
ir para o meio das 
multidões e optei 
por esta festa. Que-
ria viver na mesma 
o São João, porque 
é o santo da minha 
cidade, mas num 
a mb i e n t e  m a i s 
calmo e agradável”, 
adiantou Domingos 
Oliveira. O aneste-
siologista veio dire-
tamente de Viana 
do Castelo, cidade 
onde vive e traba-
lha atualmente, 
acompanhado pela 
esposa e prometeu 
regressar. “O es-
paço é propício e 
adequado também 
para as crianças, 

com  jardim, ar livre e o lançamento 
dos balões. Por isso, no próximo ano 
também irei trazer os netos para vi-
vermos esta festa em conjunto e de 
forma divertida”, garantiu. 
Também por este motivo, a festa de 
São João na SRNOM foi a escolha de 
Maria João Teixeira e Ricardo Go-
mes. “Somos do Porto mas estamos a 
trabalhar fora do país há alguns anos, 
entre a Alemanha e agora Espanha. 
Este ano, coincidiu estarmos a passar 
férias cá nesta altura das festas e re-
solvemos vir conhecer. Já tínhamos 
alguma curiosidade, porque ouvimos 
falar sempre bem, e decidimos ex-
perimentar. Queríamos aproveitar a 
típica festa da cidade num ambiente 

Razão alguma 
poderia romper uma 
tradição tão estimada 
e tão intensamente 
vivida na Casa do 
Médico.



mais calmo e descontraído, reencon-
trando alguns colegas”, explicaram. 
A edição de 2022 contou ainda com 
a estreia de muitos jovens que vie-
ram em grupo conhecer esta festa. 
“Não conhecia a tradição nem sabia 
que faziam uma festa tão típica aqui, 
e quando recebi o convite, achei inte-
ressante e decidi inscrever-me, por-
que era a primeira vez que ia passar o 
São João na cidade do Porto. Quando 
me vim inscrever na SRNOM gostei 
muito do espaço e dos jardins, apre-
cio a arquitetura do edifício princi-

pal, e quis conhecer melhor”, 
frisou André Barbosa, interno 
de Medicina Nuclear. Tam-
bém Ana Figueiredo, médica 
interna de Saúde Pública, ar-
riscou nesta opção e resolveu 
passar um São João diferente, 
acompanhada por amigos. A 
possibilidade de rever amigos e 
colegas levou Delfina Antunes 
e Maria Joaquina Filipe a co-
memorar o São João na Ordem 
mais uma vez. “Já costumo vir 
a esta festa simpática, calma, 
bem organizada há alguns 
anos. Vivemos o espírito tra-
dicional num ambiente mais 
relaxado e confortável. A mi-
nha irmã também é médica 
e costuma vir comigo e com 
a restante família e amigos. 
Acabamos por nos encontrar 
e conviver. O espaço é fantás-
tico, permite estar no exterior 
com música, o serviço é cui-
dado e a refeição de qualidade. 
É uma festa muito agradável, 
com o tradicional fogo de ar-
tifício e as farturas, que são 
sempre um ex-libris”, refor-
çou Delfina Antunes, especia-
lista em Saúde Pública. Maria 
Joaquina Filipe e o marido ti-
veram conhecimento de que 
a festa estaria de volta e tam-
bém se inscreveram, trazendo 
os netos ainda pequenos “para 
um local sossegado”, e reto-
mar a tradição que já deixava 
saudades. 
O jantar de São João foi ser-
vido na Galeria do Centro de 
Cultura e Congressos da SR-

NOM e não faltaram as sardinhas 
assadas e o caldo verde. Depois, a 
maioria dos médicos regressaram 
ao espaço exterior para lançar os 
tradicionais balões de São João e as-
sistir ao fogo-de-artifício, enquanto 
degustavam as doces farturas. O en-
tusiasmo das crianças era notório 
e certamente irão relembrar esta 
noite pelos melhores motivos. A ini-
ciativa terminou já de madrugada, 
sempre marcada pelo franco conví-
vio e grande animação, revelando-se 
um evento de sucesso a preservar. n
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SRNOM FOI MAIS 
UMA VEZ PALCO 
PARA O EVENTO, QUE 
REUNIU “ALGUNS DOS 
MAIS IMPORTANTES 
CIENTISTAS E FILÓSOFOS 
DA ATUALIDADE”

‘O Mistério do Tempo’
Foi sob o lema “O Mistério do 
Tempo” que se realizou o 13º  
Simpósio da Fundação BIAL 
“Aquém e Além do Cérebro”. 
O evento reuniu “alguns dos 
mais importantes cientistas 
e filósofos da atualidade” no 
Salão Nobre da SRNOM entre os 
dias 6 e 9 de abril. A cerimónia 
de abertura contou com um 
tributo ao neurocientista 
Fernando Lopes da Silva, numa 
sessão em que se celebrou a 
ciência e a investigação. 

P ara que os investigadores 
apoiados pela Fundação BIAL 
pudessem ter um espaço alar-

gado de discussão e de apresentação 
dos seus projetos, a Fundação criou, 
em 1996, o simpósio “Aquém e Além 
do Cérebro”. Com periodicidade bia-

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

13º Simpósio da Fundação BIAL  
“Aquém e Além do Cérebro”

nual, estes encontros reúnem os in-
vestigadores apoiados pela instituição 
e outros conceituados investigadores 
nas áreas das Neurociências e da Pa-
rapsicologia. Depois do interregno 
provocado pela pandemia, este ano, 
o “Aquém e Além do Cérebro” voltou 
ao Salão Nobre do Centro de Cultura 
e Congressos da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SR-
NOM), o palco das últimas edições, 
para o 13º Simpósio. 
Promover um “diálogo interdiscipli-
nar frutuoso em volta dos muitos as-
petos relacionados com o tempo” foi 
um dos grandes objetivos do encon-
tro de 2022, que teve como tema “O 
Mistério do Tempo”. “Convidámos 



a pessoa. Mas, no caso do Fernando, 
a gentileza fazia parte da sua perso-
nalidade, algo que o definia, na forma 
como ele abordava quem estava à 
sua volta. Respeitava toda a gente.
Por isso, não surpreendia o facto de 
ser um grande cientista, porque ele 
falava com as pessoas sempre com 
uma mente aberta. Destaco o seu 
contributo para a temática do funcio-
namento do cérebro, em que foi um 
verdadeiro pioneiro. Como muitos 
colegas escreveram no seu obituário, 
em 2019, ele foi um dos neuropsicólo-
gos mais influentes do nosso tempo e 
isso é refletido nas suas inúmeras pu-
blicações”, frisou o investigador belga. 
Entre alguns agradecimentos, o ora-
dor explicou a escolha do tema, “o 
tempo e a forma como falamos dele, 
porque continua a ser algo misterioso, 
no sentido em que ainda não sabemos 
como pensá-lo”. A física e metafísica 
do tempo, a forma como os sistemas 
biológicos respondem e se adaptam à 
passagem do tempo e a perceção da 
psicologia do tempo foram os princi-
pais tópicos abordados ao longo dos 
três dias de simpósio. 
Além de Luís Portela e Axel Cleere-
mans, a mesa da cerimónia de aber-
tura foi composta por Miguel Gui-
marães, bastonário da Ordem dos 
Médicos, António Sousa Pereira, pre-
sidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas, e Pedro 
Nuno Teixeira, Secretário de Estado 
do Ensino Superior.  Num momento 
em que “a Casa do Médico desperta 
para a Ciência”, segundo o bastoná-
rio, os convidados elogiaram a impor-
tância destes encontros científicos e 
do tema, “que está presente em todas 
as dimensões da vida humana”. 
António Araújo, Walter Osswald, Ma-
nuel Heitor, Artur Santos Silva, Hen-
rique Cyrne de Carvalho, Altamiro 
da Costa Pereira, entre outras figu-
ras de relevo no panorama da saúde e 
ciência em Portugal também marca-
ram presença neste evento. 
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um conjunto de investigadores de 
primeiro plano a nível internacional 
para aqui discutirem o tema deste 
ano. É nosso intuito fomentar um en-
riquecedor diálogo interdisciplinar e 
também a organização de projetos de 
investigação por equipas multidisci-
plinares”, indicou Luís Portela, pre-
sidente da Fundação BIAL, no início 
da sessão. Grato à comissão organiza-
dora pelo “excelente programa” e aos 
palestrantes, cerca de 174 ao longo dos 
anos, destacou o “elevado nível cientí-
fico” que os simpósios atingiram, bem 
como o apoio de instituições como a 
Ordem dos Médicos e do Conselho 
de Reitores das Universidades Portu-
guesas para o seu sucesso. 

TRIBUTO A FERNANDO 
LOPES DA SILVA
Nesse sentido, Luís Portela 
frisou o “trabalho discreto, 
mas sempre eficaz, reali-
zado com dedicação e en-
tusiasmo, por aquele que 
foi o presidente da maio-
ria dos nossos simpósios”, 
o Professor Fernando Lo-
pes da Silva. Neste que é 
o primeiro simpósio que a 
Fundação organiza depois 
do seu falecimento, em 
2019, foi prestada uma “ho-
menagem simples, mas de 
profundo agradecimento”. 
Após a leitura da sua bio-
grafia, com o seu percurso 
profissional exemplar, e do 
visionamento de um vídeo, 
foi cumprido um minuto 
de silêncio em memória 
do neurocientista. “O Pro-
fessor Fernando Lopes da 
Silva marcou o percurso 
e a história da Fundação 
BIAL, tendo tido um papel 
fundamental no reconhe-
cimento e afirmação deste 
organismo. Discreto, mas 
muito focado e eficiente, 
mantinha um enorme 
sentido de equilíbrio, uma 
permanente defesa dos va-
lores universais e uma re-
lação simples e serena com 
todos à sua volta. Amigo do 
seu amigo, foi uma grande 

referência na área das neurociências 
e um ser humano fantástico”, decla-
rou o presidente da Fundação BIAL, 
Luís Portela. As filhas do homena-
geado, Sofia e Susana Lopes da Silva 
fizeram depois uma intervenção e 
agradeceram o reconhecimento pú-
blico prestado ao pai. 
Coube ao presidente da comissão or-
ganizadora da edição deste ano, Axel 
Cleeremans, proceder à conferência 
inaugural e deixar também algumas 
palavras sobre Fernando Lopes da 
Silva. “Foi das pessoas mais gentis 
que conheci em toda a minha vida. 
Gentileza é uma caraterística que 
muitas pessoas subvalorizam, sendo 
que, às vezes, é usada para diminuir 

13º Simpósio da Fundação BIAL,  
“Aquém e Além do Cérebro”
PROGRAMA
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Dia  
da FMUP

O Dia da FMUP 2022, uma 
iniciativa da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto, comemorou, a 7 de 
abril, os 197 anos de ensino 
médico no Porto. Olga Pombo, 
da Universidade de Lisboa, 
foi a oradora convidada da 
sessão solene, num evento 
que voltou a juntar, após um 
interregno de dois anos, a 
comunidade académica e 
parceiros institucionais na 
Aula Magna da FMUP.

seu lado, Marga-
rida Duarte Al-
buquerque falou 
da interdiscipli-
naridade e da 
preocupação dos 
estudantes por 
uma “formação 
diversificada”.

COOPERAÇÃO E PRESTÍGIO
“É uma oportunidade única para se 
comemorar o passado e a história 
de enorme sucesso da FMUP, mas 
também para se fazerem as refle-
xões necessárias”. Foi desta forma 
que Fernando Araújo começou o seu 
discurso, numa alusão à discussão so-
bre a criação de mais escolas médicas 
em Portugal. “Temo que a política de 
criação de novas escolas médicas e 
centros académicos clínicos não te-
nha na sua filosofia original formas 
de organização modernas, como o 
são as escolas médicas dos hospitais 
universitários, que têm permitido os 
mais elevados padrões assistenciais, 
de formação e de investigação”, con-

A celebrar 197 
anos de ensino 
médico no Porto
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SESSÃO SOLENE

A Aula Magna da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP) acolheu, a 7 de 

abril, data em que se assinalava o Dia 
Mundial da Saúde, a sessão solene do 
Dia da FMUP 2022, uma iniciativa 
que serviu também para comemo-
rar o 197.º aniversário da instituição. 
Associando-se a toda a comunidade 
académica e aos vários parceiros ins-
titucionais, na cerimónia marcaram 
também presença Miguel Guima-
rães, bastonário da Ordem dos Médi-
cos, e António Sarmento, do Conse-
lho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM). 
A sessão começou com interven-
ções de João Bernardes, presidente 
do Conselho de Representantes da 
FMUP, Armandina Moreira, em re-
presentação do Pessoal Técnico, e 
Margarida Duarte Albuquerque, pre-
sidente da Associação de Estudantes 
(AEFMUP). Os dois primeiros orado-
res destacaram o papel de relevo da 
instituição, alicerçado na “excelência 
dos seus quadros e nas provas dadas 
na formação dos seus médicos”. Por 

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign



fessou o presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar 
e Universitário de São João (CHUSJ). 
Como nota final da sua interven-
ção, Fernando Araújo elogiou a es-
treita cooperação entre a FMUP e o 
CHUSJ: “Nesta casa comum, temos 
a capacidade de desenvolver um sis-
tema de ensino inspirador, que atraia 
os melhores e que consiga prover as 
futuras gerações de médicos”.
Sublinhando a relação “antiga” e 
“muito relevante” dos hospitais mili-
tares com a cidade do Porto, o Chefe 
do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas, Almirante António Silva 
Ribeiro, incentivou uma maior coo-
peração entre o Hospital das Forças 

Armadas do Porto e a 
FMUP, “assegurando 
uma convergência e 
complementaridade en-
tre as duas instituições, 
em especial em áreas 
tecnológicas avançadas, 
no aumento da oferta 
for m a tiva  p ós - gra -
duada e na prestação 
de serviços clínicos”. 
Noutra perspetiva, Rui 
Moreira, presidente da 
Câmara Municipal do 
Porto, salientou que 
quem visita a FMUP 
“não pode ficar indife-
rente à sua excelência 
no ensino e formação, 
na investigação e na li-
gação à sociedade” e ga-
rantiu que a instituição 
continuará a prestigiar 
a cidade.

DEVER CUMPRIDO
Num dia de tanto sig-
nificado para a FMUP, 
Altamiro da Costa Pe-
reira recordou as preo-
cupações humanistas 
do professor Pinto Ma-
chado, que instituiu o 
Dia da FMUP há 27 
anos, e que defendia 
que o que era ensinado 
e aprendido na facul-
dade “poderia fazer a 
diferença na vida da 

coletividade e na vida de cada um”. 
Nesse sentido, o diretor da FMUP 
destacou a celebração da “alma ma-
ter” com todos aqueles que consti-
tuem a instituição, ou seja, “os res-
ponsáveis por nutrirem os intelectos 
e a mãe do conhecimento, a Univer-
sidade”. Numa reflexão sobre o man-
dato, que se iniciou em novembro de 
2018 e terminará no final deste ano 
civil, Altamiro da Costa Pereira con-
fessou estar orgulhoso pelo trabalho 
desenvolvido pela sua equipa. “Sinto 
o grato prazer de ver um dever cum-
prido, acrescido já de uma vaga de 
nostalgia por todos os anos em que 
servi a faculdade e em que pude aju-
dar a fazê-la crescer”, comentou.

“INTERDISCIPLINARIDADE”
Um dos destaques do Dia da FMUP 
2022 foi a intervenção de Olga Pombo, 
sob o tema “Interdisciplinaridade: de-
safio ou destino da Universidade?”. A 
investigadora do Centro de Filosofia 
de Ciências da Universidade de Lis-
boa assumiu que a palavra interdisci-
plinaridade “invade todos os territó-
rios”, em particular a universidade e 
a investigação, e que continua “o seu 
percurso e eficácia”, apesar das críti-
cas de que, por vezes, é alvo. Recor-
dando a origem do vocábulo no meio 
académico, há mais de 50 anos, Olga 
Pombo, sublinhou que o conceito de 
interdisciplinaridade “não tem nada 
a ver com o fim das disciplinas. “A 
disciplina é um dispositivo de conhe-
cimento fundamental e é por isso que 
a universidade é feita dessas disci-
plinas. Fazer interdisciplinaridade 
não é fugir à disciplina, é conquis-
tá-la, estar instalado nela e ir visitar 
as outras. Qual é a disciplina que se 
aguenta fechada sobre ela própria? É 
uma experiência de pensamento que 
se pode fazer, para se perceber o que 
é a interdisciplinaridade”, propôs.

“EXTRAORDINÁRIA CAPACIDADE 
DE SE REINVENTAR”
Coube a António Sousa Pereira, que 
presidiu à sessão solene, a última 
alocução. O Reitor da Universidade 
do Porto parabenizou a comunidade 
académica pela “resiliência” durante 
a pandemia, o que permitiu o cum-
primento do plano de estudos, a rea-
lização das atividades científicas e a 
prestação dos serviços administrati-
vos. Reafirmando que a Universidade 
do Porto está consciente do papel da 
FMUP nas áreas da investigação e da 
saúde, António Sousa Pereira desta-
cou que a instituição “é um ator fun-
damental do SNS e do sistema cien-
tífico e tecnológico nacional” e que a 
mesma tem revelado “uma extraor-
dinária capacidade de se reinven-
tar”. “Não tenhamos dúvidas de que a 
FMUP vai continuar a reforçar o seu 
papel nacional e europeu na preven-
ção da doença e promoção da saúde, 
seja através do ensino médico, inves-
tigação translacional e clínica”, con-
cluiu o Reitor da U.Porto. n
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Dia  
do 
ICBAS

05.MAI.2022
SESSÃO COMEMORATIVA 
DOS 47 ANOS DO ICBAS

dicina, nem de Medicina sabe”, 
a instituição assumiu-se, desde 
o primeiro dia, como uma escola 
vocacionada para a investigação 
e a multidisciplinaridade, num 
contexto mais abrangente das 
Ciências da Saúde. No passado 
dia 5 de maio, o Salão Nobre do 
ICBAS acolheu a sessão come-
morativa do 47.º aniversário da 
instituição, abrindo as portas a 
toda a comunidade académica 
da U.Porto e aos parceiros ins-
titucionais para celebrar esta 
data “em família”. Entre eles, 
destaca-se a presença de Antó-
nio Araújo, em representação do 
Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM). 
No Dia do ICBAS 2022, foi anun-
ciado que Nuno Grande havia 
sido designado a Figura Emi-
nente da Universidade do Porto 
2022. “O professor Nuno Grande 
desenhou e pôs em prática uma 
proposta inovadora, de visão uni-
versal, pelo seu alcance, e uni-
versalista, pelo seu propósito. 
(…) Uma proposta alicerçada em 
novos modelos, que constituiu 
um novo conceito de partilha, de 
responsabilidade, e um reforço 
da participação ativa pelo benefí-
cio coletivo”, destacou Henrique 
Cyrne de Carvalho, referindo-se 
a Nuno Grande, acrescentando 
que foi graças a figuras como ele 
que se gerou “a condição identi-
tária” da escola.

‘UMA ESCOLA, UMA SAÚDE’
Para o Diretor do ICBAS os aconte-
cimentos recentes relacionados com 
a saúde, em particular, e a pandemia 
da Covid-19, vieram validar ainda 
mais “a opção estratégica do ICBAS”, 
e explicou que foi nesse contexto que 
surgiu o novo lema do ICBAS: “Uma 
Escola, uma Saúde”. “Queremos que 
este conceito, uma vez acolhido pela 
comunidade científica, se integre, 
de forma prioritária, na agenda po-
lítica e nos grandes temas ligados à 
gestão dos novos modelos do sistema 
de saúde”, salientou, garantindo que 
esta é “uma tarefa pela qual vale a 
pena lutar”. No final da sua inter-

Na celebração do seu 47.º 
aniversário, o ICBAS reafirmou 
a intenção de continuar o seu 
percurso com os olhos postos 
no futuro, mantendo as suas 
caraterísticas distintivas de 
sempre: a interdisciplinaridade 
e a inovação. O Dia do ICBAS 
2022 ficou também marcado 
pela distinção como “Figura 
Eminente da Universidade do 
Porto 2022” de Nuno Grande, 
um dos fundadores e grande 
mestre do ICBAS.

NUNO GRANDE
FIGURA EMINENTE  
DA UNIVERSIDADE DO 
PORTO – 2022

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign

Fu nd ado  a 
5 de maio 
de 1975, na 

conturbada época 
do pós-25 de Abril, 
por iniciativa de 
um grupo de per-
sonalidades da 
Universidade do 

Porto (U.Porto), entre as quais Co-
rino de Andrade, Ruy Luís Gomes e 
Nuno Grande, entretanto regressado 
de Luanda, o Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) 
inspirou-se no pensamento e obra do 
professor Abel Salazar. Tendo como 
lema: “Um médico que só sabe de Me-
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BOLSA PROFESSOR 
NUNO GRANDE
Um dos grandes mo-
mentos do Dia do ICBAS 
2022 foi o anúncio da 
criação da “Bolsa Pro-
fessor Nuno Grande”. 
A bolsa, de acordo com 
a instituição de ensino, 
“destina-se a apoiar 
trabalhos de investiga-
ção nas áreas das Ciên-
cias Fundamentais da 
Saúde, promovendo a 
aquisição de competên-
cias académicas diferen-
ciadoras para o ensino 
da Medicina dos médi-
cos que, colaborando no 
ensino, estejam ou pre-
tendam desenvolver os 
seus estudos no âmbito 
do Programa Doutoral 
em Ciências Médicas, 
ministrado no ICBAS”. 
Henrique Cyrne de 
Carvalho revelou que a 
ideia da iniciativa sur-
giu de Cristina Grande, 
filha de Nuno Grande, 
e explicitou o intuito da 
mesma: “Ela (Cristina 
Grande) gostava que esta 
bolsa homenageasse a 
aura que é reconhecida 
ao pai e que servisse de 
estímulo a outros para 
percorrerem caminhos 
idênticos e para a usa-
rem em benefício da 
comunidade, tal como 

Nuno Grande fez”. 
Cristina Grande recordou que a jus-
tiça social “era um dos princípios de 
vida” do seu pai. Assim, e elogiando 
a história do ICBAS, “pela matéria 
humana que acolhe”, a filha de Nuno 
Grande disse esperar que esta bolsa 
“seja ressonante da sua personali-
dade”: “Esperamos que esta bolsa se 
revele um contributo importante, que 
seja transformadora e ampliadora de 
oportunidades”.
A “Bolsa Professor Nuno Grande” 
terá o apoio da Fundação Bial. Luís 
Portela, presidente da Comissão Exe-
cutiva da Fundação, enalteceu a “fi-

gura excecional” de Nuno Grande, 
recordando a ligação do fundador do 
ICBAS ao Prémio Bial desde o início 
da sua instituição, em 1984. “Quando 
criamos o Prémio Bial, solicitamos 
aos conselhos científicos das dife-
rentes escolas médicas portuguesas 
para selecionar os membros do júri. 
E o professor Nuno Grande apareceu, 
sistematicamente, como o represente 
do conselho científico das Biomédi-
cas”, relembrou. Luís Portela realçou 
que era “com prazer e satisfação” que 
apoiava a criação da “Bolsa Professor 
Nuno Grande”. 

LEGADO PARA A U.PORTO
Mário Barbosa, coordenador do 
grupo de trabalho “Uma Saúde no 
ICBAS”, recordou a figura de Nuno 
Grande como a de “uma pessoa que 
encorajava, transmitia força na ad-
versidade e liderava pelo exemplo”. 
“Nuno Grande era um professor-ci-
dadão, pronto a envolver-se em cau-
sas com a generosidade de quem é 
humanamente grande”, contou. Má-
rio Barbosa recordou também duas 
grandes figuras do ICBAS, Abel Sa-
lazar e Corino de Andrade, para ex-
plicar que a instituição “tem raízes no 
pensamento inspirador dos seus fun-
dadores” e que o lema adotado pelo 
ICBAS, “Uma Escola, Uma Saúde”, é 
a “expressão recente da forma como 
estamos ligados a pensamentos fun-
dadores da nova ciência, transdisci-
plinar, interdisciplinar e integrativa”. 
Coube a José Castro Lopes a última 
palavra da sessão. O Vice-Reitor da 
U.Porto referiu as qualidades huma-
nas e intelectuais do antigo diretor do 
ICBAS e sublinhou que “a sua força 
empreendedora e espírito visioná-
rio” foram fundamentais para o su-
cesso de “um projeto tão audaz e ino-
vador como foi a criação do ICBAS”. 
José Castro Lopes considerou que o 
ICBAS “sempre soube olhar para o 
futuro” e que, dessa forma, irá conti-
nuar a reforçar “o seu ecossistema de 
ensino e ciência”. “Há condições ob-
jetivas para que o ICBAS se afirme 
como uma instituição de referência 
na formação de um novo conceito de 
Saúde em Portugal e na Europa”, con-
cluiu. n

venção, Henrique Cyrne de Carvalho 
homenageou Corália Vicente, antiga 
docente do ICBAS, que faleceu re-
centemente, referindo que esta “será 
sempre o paradigma do espírito bata-
lhador da instituição”.
Para Francisca Moutinho, a presi-
dente da Associação de Estudantes, o 
ICBAS carateriza-se por ser uma es-
cola “multidisciplinar, inquietante” e 
que é “capaz de se reinventar e atuali-
zar”. Nesse sentido, salientou, “é pre-
ciso honrar a memória do passado e 
focar-se no futuro”, assegurando o 
comprometimento dos estudantes 
nesse esforço.
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As Jornadas de Terapêutica 
do ICBAS contam já com 34 
edições, pelo que constituem 
um evento histórico, não 
apenas para os estudantes de 
Medicina daquela instituição, 
como também para a própria 
Universidade do Porto. Na 
sessão de abertura, realizada 
a 13 de maio, foi sublinhada a 
persistência e originalidade da 
Comissão Organizadora, bem 
como o espírito e a visão da 
escola médica.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

da Ordem dos Médicos (CRNOM), 
Jorge Neves dos Santos, docente do 
ICBAS, presidente da Comissão Or-
ganizadora das Jornadas, José Bar-
ros, diretor clínico do CHUP, e Hen-
rique Cyrne de Carvalho, diretor do 
ICBAS.

PROMOVER O CONVÍVIO 
CIENTÍFICO
Após a atuação do Coral de Biomédi-
cas (CICBAS), coube a Jorge Neves 
dos Santos a primeira intervenção. 
O presidente da Comissão Organiza-
dora começou por homenagear a pro-
fessora Corália Vicente, que faleceu 
recentemente, referindo que ela “fez, 
faz e vai fazer sempre parte da histó-

A fazer história 
na U.Porto

O Salão Nobre do complexo 
ICBAS/FFUP recebeu, de 12 
a 14 de maio, as XXXIV Jor-

nadas de Terapêutica, um evento que 
já é uma referência para a comuni-
dade do Instituto de Ciências Biomé-
dicas Abel Salazar (ICBAS). A 34.ª 
edição contou com um programa re-
cheado, incluindo três conferências 
sobre “Canábis Medicinal” (Bruno 
Fonseca), “Sindemia: Uma Perspe-
tiva Social e Biológica das Ameaças à 
Saúde Pública” (Rui Portugal) e “Me-
dicina Humanitária” (Ana Teresa Lu-
finha), bem como 19 cursos-satélite. 
A sessão de abertura contou com in-
tervenções de António Araújo, presi-
dente do Conselho Regional do Norte 
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NUM EVENTO QUE PROMOVE A APROXIMAÇÃO ENTRE ESTUDANTES DO MIM DO 
ICBAS COM DOCENTES E INVESTIGADORES E COM OS CLÍNICOS DO CHUP, A INICIATIVA 
MANTÉM OS OBJETIVOS COM QUE NASCEU: INCENTIVAR PARA A INVESTIGAÇÃO E 
PROMOVER A PARTILHA DE CONHECIMENTO.

ICBAS 
XXXIV  
JORNADAS 
DE TERAPÊUTICA
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trado, realizados por 
estudantes de qual-
quer curso do ICBAS 
ou por estudantes de 
Medicina de outras 
escolas nacionais ou 
estrangeiras, eram 
de “elevada qualidade 
científica”. Por seu 
lado, José Barros sa-
lientou a importância 
deste evento no con-
texto da estreita co-
laboração do ICBAS 
com o CHUP, acres-
centando, numa men-
sagem aos estudantes 
presente no Salão No-
bre, que a instituição 
que frequentam, que 
comemorou recen-
temente 47 anos de 
existência, está cada 
vez mais robusta a 
nível científico e de 
investigação. “Vocês 
têm sorte de ser estu-
dantes de Medicina no 
ICBAS, numa fase em 
que a escola é melhor 
do que alguma vez 
foi”, sublinhou o dire-
tor clínico do CHUP.

RESILIÊNCIA
“É preciso muita per-
sistência e resiliência 
para organizar 34 Jor-
nadas de Terapêutica, 
ainda por cima, num 
tempo tão complicado 
como o que vivemos 
atualmente”. Foi desta 
forma que António 

Araújo começou o seu discurso na ce-
rimónia de abertura. O presidente do 
CRNOM sublinhou que os estudantes 
devem adquirir uma série de compe-
tências, incluindo de investigação e 
gestão, acrescentando que as Jorna-
das de Terapêutica preenchem todos 
estes requisitos. Noutro sentido, o 
também diretor do Serviço de Onco-
logia do CHUP explicou aos estudan-
tes que não basta tornarem-se bons 
médicos, em termos técnico-cientí-
ficos. “A atividade médica baseia-se 

ria e dos êxitos” que as Jornadas con-
quistaram ao longo de mais de três 
décadas. Relativamente às Jornadas 
de Terapêutica, Jorge Neves dos San-
tos destacou que a iniciativa permite 
“promover um convívio científico, so-
cial e cultural” entre os estudantes 
e os docentes. “Este é que constitui 
o verdadeiro espírito das Jornadas”, 
afirmou, acrescentando que as candi-
daturas ao Prémio Silva Araújo, um 
prémio que visa galardoar trabalhos 
científicos, incluindo teses de mes-

muito na relação médico-doente. Isso 
só se consegue se tiverem competên-
cias em termos de empatia, de con-
seguirem entender o sofrimento do 
outro e conseguirem lidar com esse 
sofrimento. Ser médico só faz sen-
tido se souberem, no vosso dia a dia, 
exercer a nossa profissão com huma-
nidade e empatia com os doentes”, 
salientou António Araújo. A termi-
nar, o presidente do CRNOM deixou 
um apelo aos estudantes. “Têm que 
manter essa resiliência no futuro. No 
futuro isso vai ser cada vez mais ne-
cessário, porque as condições que vão 
enfrentar vão ser muito duras. Man-
tenham sempre essa força e essa ale-
gria”, completou.

“AS JORNADAS CONTAM A 
HISTÓRIA DO ICBAS”
A última palavra da sessão coube a 
Henrique Cyrne de Carvalho que, tal 
como os restantes colegas de mesa, 
parabenizou a Comissão Organiza-
dora por apresentar uma proposta de 
Jornadas com a “eficácia e espírito 
que tão bem conhecemos”. Orgulhoso 
pelo trabalho que a instituição que di-
rige tem desenvolvido ao longo dos 
seus 47 anos de existência, o diretor 
do ICBAS explicou uma das grandes 
marcas distintivas da instituição. “O 
espírito que estamos a viver, esta liga-
ção entre os docentes e os estudantes, 
posso-vos garantir que é um patrimó-
nio que começou com o início desta 
escola. Portanto, é essa a diferença 
que vamos sempre manter e essa pro-
ximidade na relação, no convívio, nos 
permitirá vencer os próximos desa-
fios”, disse. Após lembrar as figuras 
de Nuno Grande, escolhido como “Fi-
gura Eminente da U.Porto 2022”, e 
Corália Vicente, Henrique Cyrne de 
Carvalho garantiu que as Jornadas 
de Terapêutica “contam muito do que 
é a história do ICBAS”, bem como a 
sua importância para a instituição. 
“As Jornadas permitiram ao ICBAS 
alcançar a posição de diferenciação 
que hoje ocupamos e que todos temos 
a responsabilidade de manter. Tenho 
a certeza que isso vai acontecer por-
que o espírito do ICBAS continua e as 
Jornadas mostram que esse espírito 
está bem vivo”, concluiu. n



Com mais de quatro décadas de 
existência, o Curso Pós-Graduado 
de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo teve, entre os 
dias 12 e 14 de maio, a sua 27.ª 
edição. A sessão de abertura ficou 
marcada por uma homenagem 
a Conceição Saldanha, que foi a 
Presidente de Honra desta edição 
do Curso.

“A Medicina é feita  
de multidisciplinaridade”

MAIOR 
COLABORAÇÃO E 
DINAMISMO
Davide Carvalho, presidente da Co-
missão Organizadora do evento, deu 
as boas vindas aos participantes, na 
manhã do dia 12 de maio, e conside-
rou ser essencial uma maior cola-
boração entre os cuidados de saúde 
primários e os cuidados hospitala-
res em matérias tão sensíveis como 
a diabetes e a obesidade, defendendo 
um trabalho de equipa entre todos os 
profissionais de saúde. O diretor do 
Serviço de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo do CHUSJ salientou 
ainda que “vivemos momentos que 
nos desafiam para uma maior flexi-
bilidade e dinamismo”, enumerando 
os desafios que o Serviço Nacional de 

XXVII CURSO 
PÓS-GRADUADO
ENDOCRINOLOGIA,
DIABETES E
METABOLISMO

A Associação dos Amigos do 
Serviço de Endocrinologia do 
Hospital de São João voltou 

a organizar um evento que se tornou 
uma referência nesta área e que tem 
como objetivo primordial a aproxima-
ção da Medicina Geral e Familiar à 
Endocrinologia. O XXVII Curso Pós-
-Graduado de Endocrinologia, Diabe-
tes e Metabolismo realizou-se de 12 a 
14 de maio, no Centro de Congressos 
do Hotel Porto Palácio. Com a colabo-
ração do Serviço de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo do Centro 
Hospitalar Universitário de São João 
(CHUSJ) e da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP), o 
evento reuniu muitos especialistas 
em conferências, simpósios e mesas 
redondas. 
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TRIBUTO A JOSÉ LUÍS 
MEDINA: “MESTRE E 
MODELO PARA MUITOS 
ENDOCRINOLOGISTAS”

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign



traçou o seu percurso profissional e 
académico. O colega de especialidade 
e de trabalho, para além de destacar 
as distinções que premeiam um per-
curso ímpar na área da Anatomia 
Patológica, sublinhou o percurso de 
vida de Conceição Saldanha. “Na mi-
nha opinião, a Conceição Saldanha 
acabou por apresentar-nos uma tese 
de doutoramento que não é sobre um 
tema de Citologia ou outra área da 
Patologia, mas sobre o percurso de 
vida, que se pode resumir em ‘Como 
Ser Mulher’. Atribuiria a esta tese de 
doutoramento 20 valores, com distin-
ção e louvor”, concluiu. 
Agradecendo a “sentida homena-
gem”, Conceição Saldanha fez uma 
pequena apresentação sobre a sua 
vida profissional na área da Citologia, 
numa carreira que durou mais de três 
décadas. Entre os avanços na forma 
como se faz o diagnóstico dos nódulos 
da tiroide, a diretora médica adjunta 
do Laboratório de Anatomia Patoló-
gica (LAP) da Unilabs assumiu que 
há que continuar a apostar “numa 
formação diferenciada e multidisci-
plinar” dos radiologistas, clínicos e 
patologistas.

“PERCURSO DE RELEVO PARA A 
MEDICINA”

A presidir a mesa, António Araújo 
parabenizou Conceição Saldanha 
pelo seu notável percurso, acres-
centando ser um “enorme gosto ver 
mais uma colega homenageada por 
um percurso com tanto relevo para 
a Medicina portuguesa”. Invocando 
a memória de José Luís Medina, o 
presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), cumprimentou a comissão or-
ganizadora pelas 27 edições do Curso, 
marcadas pela “resiliência” na orga-
nização. “Nestes períodos tão con-
turbados, fazer 27 cursos é de louvar. 
São cursos multidisciplinares, entre 
todos os profissionais de saúde, e a 
Medicina é feita disto, de multidisci-
plinaridade, do entrecruzar de múlti-
plos conhecimentos para, no fim, po-
dermos dar as melhores soluções aos 
nossos doentes”, terminou António 
Araújo. n

alguns dos desafios que 
tenta resolver. A falta 
de condições de trabalho 
e os baixos salários são 
desmotivadores para to-
dos os profissionais”, re-
sumiu Davide Carvalho, 
que anunciou que o 27.º 
Curso Pós-Graduado de 
Endocrinologia, Diabe-
tes e Metabolismo seria 
o último que iria presidir.
Com a data da sessão de 
abertura a coincidir com 
o Dia do Enfermeiro, Ma-
nuela Fonseca foi a repre-
sentante dessa classe de 
profissionais de saúde. A 
enfermeira, membro da 
Comissão Organizadora 
do Curso, destacou “o 
papel do enfermeiro, en-
quanto membro de uma 
equipa multidisciplinar”. 

Homenagem 
a Conceição 
Saldanha
A cerimónia de abertura 
foi ocasião para uma ho-
menagem a Conceição 
Saldanha, especialista 
de Anatomia Patológica 
e que se notabilizou no 
diagnóstico citológico 
da patologia tiroideia. 
“Durante muitos anos, 
foi nossa interlocutora. 
S e mp r e  d i s p o n íve l , 
pronta a esclarecer as 
nossas questões e a esti-
mular-nos para um diag-
nóstico mais preciso. 
Graças à Dr.ª Conceição 
Saldanha, mudámos o 
paradigma do diagnós-

tico dos nódulos da tiroide”, enalteceu 
Davide Carvalho. 
“A Conceição Saldanha, tendo um 
determinado objetivo, não desiste en-
quanto não o alcançar. Ela é muito 
mais do que a parte profissional mos-
tra”, começou por referir Vicente 
Gonçalves durante a apresentação 
da biografia da homenageada, onde 
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Saúde (SNS) tem de enfrentar. “De 
novo, voltamos a ter que lutar pelo 
regresso do ensino, à aprendizagem e 
à investigação. O SNS é confrontado 
com novas exigências, às quais a sua 
estrutura tem tido dificuldade em se 
adaptar. Instalações degradadas por 
falta de investimento, equipamen-
tos obsoletos, emigração médica são 



O Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), 
através de Donzília 
Silva – em representa-
ção do Presidente, An-
tónio Araújo –, marcou 
presença na sessão. 
Com familiares, ami-
gos e antigos colegas 
de curso presentes, 
o evento, que contou 
com casa cheia, co-
meçou com a atuação 
da Tuna Académica 
de Biomédicas, mais a 
visualização de um ví-
deo de homenagem a 
José Pinto da Costa. A 
primeira intervenção 
ficou a cargo de Mar-
celo Rebelo de Sousa, 
que deixou uma men-
sagem de “gratidão 
pela vida profissional 
de sucesso e de serviço 
à comunidade” do es-
pecialista em Medi-
cina Legal, bem como 
o exemplo de devoção” 
que constituiu para as 
gerações que com ele 
conviveram.

LEGADO ÍMPAR
Para Henrique Cyrne 
de Carvalho, diretor 
do ICBAS, José Pinto 
da Costa, responsável 
pela criação do Mes-
trado em Medicina Le-
gal, em 1999, é “um dos 
mais importantes pro-
tagonistas” da história 
da instituição, e toda a 
comunidade estudan-
til e científica respeita 
e honra o trabalho 
do médico-legista. “O 

professor Pinto da Costa queria que 
os estudantes percebessem que ha-
via competências adicionais que de-
vemos aproveitar junto daqueles que 
tinham uma vivência nessas áreas”, 
disse o diretor do ICBAS, acrescen-
tando que a melhor homenagem que 
se lhe podia fazer é “continuar a pen-

Homenagem  
a José Pinto 
da Costa

Foi com casa cheia que o Salão 
Nobre do ICBAS recebeu, a 
8 de junho, uma sessão de 
homenagem a José Eduardo 
Pinto da Costa. Familiares, 
amigos e antigos colegas de 
curso juntaram-se para recordar 
o legado de um dos mais 
reconhecidos médicos legistas, 
perpetuado no livro “Prof. J. 
Pinto da Costa – O Médico, o 
Professor, o Comunicador”, da 
autoria de La Salete Alves.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO: 

“Prof. J. Pinto da Costa – O Médico, 
o Professor, o Comunicador”

Nu m a  i n i -
ciativa con-
junta do Ins-

tituto de Ciências 
Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS) e 
da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas, foi 
realizada no pas-
sado dia 8 de junho 
uma homenagem ao 
Prof. Pinto da Costa, referência in-
contornável da Medicina Legal em 
Portugal. O Salão Nobre do ICBAS 
recebeu uma evocação do homena-
geado e a apresentação do livro “Prof. 
J. Pinto da Costa – O Médico, o Pro-
fessor, o Comunicador”, da autoria 
da médica dentista La Salete Alves. 
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Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign



sar” à José Pinto da Costa. 
O bastonário da Ordem 
dos Médicos Dentistas, 
Miguel Pavão,  desta-
cou que o legado de José 
Pinto da Costa “não será 
esquecido” e relembrou 
uma frase do médico-le-
gista: “Quem se dedica à 
Medicina Legal não fala 
mais de morte do que de 
vida. Fala muito de vida 
e sobre os casos concre-
tos que acontecem em 
vivos”. Nesse sentido, 
considerou que se “deve 
perpetuar a sua memória 
como homem, professor 
e comunicador” e que o 
livro apresentado “espe-
lha a dimensão de Pinto 
da Costa”. Por seu lado, 
o bastonário da Ordem 
dos Médicos, Miguel Gui-
marães, destacou o título 
da obra, referindo que o 
mesmo sublinha o “contri-
buto importante como mé-
dico e professor” de José 
Pinto da Costa, realçando, 
ao mesmo tempo, que era 
um mestre na “transmis-
são de conhecimento e de 
valores”. “Era um líder em 
todas as áreas, não apenas 
no âmbito das ciências 
forenses ou na Medicina 
Legal, mas também na 
defesa dos direitos huma-
nos. Os seus ensinamen-
tos e legado irão perdurar 
para sempre”, salientou 
Miguel Guimarães. Entre 
discursos de antigos co-
legas de curso e amigos, 
Maria José Pinto da Costa, 
mulher do homenageado, 
subiu ao púlpito para ler 
as palavras de Fernando 

Reis Lima, que não pôde estar pre-
sente por motivos de força maior.

“PROVA DE AFETO”
Antiga aluna e colega de trabalho de 
José Pinto da Costa, La Salete Alves 
confessou que a motivação deste livro 
surgiu “do profundo sentimento de 

gratidão” para com o médico-legista. 
De acordo com a presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Medicina Den-
tária Forense, a obra, na sua primeira 
fase, seria para contar o contributo de 
José Pinto da Costa para a Medicina 
Dentária. No entanto, com o desen-
volvimento do projeto, o livro conta, 
para além do contributo científico, 
com testemunhos de pessoas que con-
viveram de perto com o especialista 
de Medicina Legal, tanto em Portu-
gal como no estrangeiro. “A ideia de 
compilar os depoimentos serviu como 
uma prova do afeto e respeito a Pinto 
da Costa”, explicou La Salete Alves, 
deixando um agradecimento “a uma 
pessoa única, que contribuiu para 
uma sociedade melhor” e que “mar-
cou várias gerações de alunos”, entre 
as quais a autora do livro. 

UM COMUNICADOR NATO
Coube a Mariana Pinto da Costa, fi-
lha de José Pinto da Costa, a última 
palavra da sessão. Entre histórias 
pessoais com o seu pai, passando pela 
transmissão de ideias e valores, a psi-
quiatra descreveu o homenageado 
como “um génio e um comunicador 
nato”, que contribuiu para “a difusão 
do saber, de forma fácil e acessível a 
todos”. Durante a sua intervenção, 
Mariana Pinto da Costa destacou 
uma das caraterísticas do pai. “Ele 
costumava dizer que um professor só 
ensina quando os seus alunos ficam 
a saber, pois, caso contrário, um pro-
fessor é apenas um mero ditador de 
palavras. Também dizia que aprendia 
com todos, desde a pessoa menos di-
ferenciada até ao mais sabedor, pois 
todos tinham alguma coisa a acres-
centar ao seu conhecimento”, recor-
dou, agradecendo a todos os que par-
ticiparam na obra por perpetuarem 
para sempre a memória do seu pai, 
num discurso aplaudido de pé pela 
plateia presente no Salão Nobre do 
ICBAS. n
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A AUTORA: Mestre em Medicina Legal e dou-
torada em Ciências Biomédicas pelo ICBAS, 
La Salete Alves é presidente da Associação 
Portuguesa de Medicina Dentária Forense. 
Também é diretora clínica na Clínica La Salete 
Alves e professora no Instituto CRIAP.



O YES (Young 
E u r o p e a n 
S c i e n t i s t ) 

Meeting é uma con-
ferência interna-
cional organizada 
por estudantes da 
Faculdade de Me-
dicina da Univer-
sidade do Porto 
(FMUP) e pretende 
ser uma plataforma 
global de partilha 
científica e cultural para estudantes 
da área biomédica de todo o mundo. 
A 17.ª edição do Yes Meeting decor-
rerá no Porto, de 15 a 18 de setembro. 
Entretanto, a 9 de abril, realizou-se a 
8.ª Yes Talk, que serviu como “aque-
cimento” para o grande evento. Inti-
tulada “A Trip Down GI Lane”, cons-
tituiu uma “oportunidade única” para 
os estudantes ficarem a conhecer as 
mais recentes novidades na especia-
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8ª edição 
dedicada à 
Gastrenterologia
“A INVESTIGAÇÃO 
PERMITE À 
MEDICINA SEGUIR 
O SEU CAMINHO”

“A Trip Down GI Lane” foi 
o tema da 8.ª Yes Talk, 
realizada, a 9 de abril, na 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto. O 
evento centrou-se sobre 
as recentes descobertas 
e inovações na área da 
Gastrenterologia. A sessão 
de abertura contou com 
a intervenção de António 
Araújo, presidente do 
CRNOM.
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lidade de Gastrenterologia. A sessão 
teve lugar no Centro de Investigação 
Médica (CIM) da FMUP e contou com 
as palestras de Ricardo Rio-Tinto e 
Nastazja Pilonis. O primeiro falou do 
trabalho desenvolvido por si e pela 
Fundação Champalimaud, na pales-
tra “MAGUS: A step on the path to 
automated surgery”, enquanto a mé-
dica e investigadora polaca dedicou a 
sua intervenção sobre as abordagens 
endoscópicas e não endoscópicas na 
vigilância de doentes com esófago de 
Barrett.

IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO
A sessão de abertura contou com 
as intervenções de António Araújo, 
presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), Francisco Cruz, subdiretor da 
FMUP, André Moreira, diretor do In-
ternato Médico do Centro Hospitalar 
Universitário de São João (CHUSJ), 
e Beatriz Silva, presidente da comis-
são organizadora do 17.º Yes Meeting. 
Sublinhando o perfil dos oradores, os 
quais aliam a atividade clínica a uma 
intensa atividade de investigação, 
passando ainda pela formação em 
gestão executiva da saúde, António 
Araújo destacou a importância de os 
estudantes adquirirem conhecimen-
tos em outras áreas multidisciplina-
res. “Hoje em dia, a gestão é crucial 
para o funcionamento das institui-
ções, hospitais e cuidados de saúde. 
Por outro lado, a investigação é a área 
que permite à Medicina continuar 
o seu caminho”, afirmou António 
Araújo. 
Para Francisco Cruz, este tipo de 
iniciativas demonstram a relevância 
da “multidisciplinaridade”, “do cru-
zamento da Medicina com outras 
áreas”, enquanto Beatriz Silva salien-
tou que as Yes Talk “são essenciais 
para complementar conhecimento 
científico e inspirar os estudantes a 
seguir carreiras na área da investiga-
ção”. Por fim, André Moreira congra-
tulou a organização do YES Meeting 
pelas “suas abordagens inovadoras” 
e escolha de tópicos de debate, acres-
centando que é “muito importante” 
ouvir especialistas nos aspetos mais 
avançados das mais diversas áreas. n
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tratou as áreas da Neurociência, Bio-
tecnologia, Oncologia e Imunologia, 
através de palestras e oficinas com 
oradores nacionais e internacionais. 
“Os últimos três dias foram o reflexo 
do trabalho de 38 pessoas motivadas, 
que querem mais e melhor. Acredito 
que tenha cumprido o objetivo prin-
cipal, de inspirar os estudantes e de 
aproximá-los ainda mais da ciência 
e lembrar a todos que a Medicina é 
mais do que uma profissão, é uma 
paixão. Espero que tenham sentido 
a Medicina e se tenham inspirado 
enquanto aprendiam junto dos ex-
traordinários oradores”, declarou 
Carolina Pires, membro da direção 

da AEICBAS, na sessão de encerra-
mento, a 3 de abril. A dirigente agra-
deceu ainda à comissão organizadora 
pelo “trabalho árduo” e mostrou-se 
orgulhosa com esta “jornada longa e 
gratificante”. 
Em representação do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM), Dalila Veiga mar-
cou presença nesta sessão e destacou 
o prestígio e qualidade do evento. 
“Além do pensamento crítico e da ne-
cessidade de atualização permanente, 
a atividade na investigação clínica irá 
sempre acompanhar-vos ao longo do 
vosso percurso e, muitas vezes, será 
uma componente indispensável para 
vos ajudar a resolver importantes de-
safios clínicos que vão enfrentar ao 
longo da vossa vida. A Medicina e a 
investigação andarão sempre de mãos 
dadas e a capacidade de permanente 
atualização e até mesmo de sermos 
nós próprios investigadores será de-
terminante na Medicina do futuro”, 
garantiu Dalila Veiga. 

‘SEJAM UMA VOZ ATIVA’ 
A presidente do Conselho Sub-Re-
gional do Porto da Ordem dos Médi-
cos deixou ainda algumas palavras 
sobre o estado da Medicina em Por-
tugal, “que enfrenta um momento de 
viragem”, bem como os desafios rela-
cionados com o SNS, a formação mé-
dica e o papel da Ordem dos Médicos. 
“Numa profissão como esta, em que 
juramos solenemente consagrar a 
nossa vida ao serviço da humanidade, 
a vocação deverá sempre falar mais 
alto. Por isso, o desafio que vos lanço é 
para começarem a lutar pelo vosso fu-
turo, a serem uma voz ativa na defesa 
inabalável pelo exercício da Medicina 
em Portugal, por uma formação mé-
dica de excelência e por um SNS que 
permita continuar a servir o país e 
os nossos doentes sob os elevados pa-
drões de excelência alcançados. Este 
é um dever e missão que todos nós 
devemos assumir, em prol do legado 
de medicina que herdamos e em prol 
da verdadeira missão, enquanto médi-
cos: servir e cuidar dos nossos doen-
tes. Para isso, contem com o apoio da 
Ordem dos Médicos”, assegurou, diri-
gindo-se aos estudantes. n

“Superar barreiras na ciên-
cia” foi o mote da segunda 
edição do Oporto Biome-

dical Summit (OBS). Este evento, 
organizado pela Associação de Es-
tudantes do Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar (AEICBAS), 
surgiu em 2021 como o “novo e inova-
dor congresso médico” da instituição, 
promovendo a importância da mul-
tidisciplinaridade e da inovação face 
aos desafios futuros da Medicina. De-
pois de uma primeira edição em for-
mato virtual, adaptada às restrições 
impostas pela pandemia, o auditório 
do complexo ICBAS/FFUP recebeu, 
de forma presencial, o encontro que 

Foi apresentado como o “novo e inovador congresso 
médico da AEICBAS”. Depois de uma primeira edição em 
formato virtual, em 2021, o Oporto Biomedical Summit 
realizou-se de forma presencial de 1 a 3 de abril no 
auditório do ICBAS. 

“A Medicina e 
a investigação 
andarão sempre de 
mãos dadas”

Oporto 
Biomedical 
Summit 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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Constituída 
formalmente a 
12 de janeiro de 
1982, a Associação 
de Estudantes da 
Faculdade de Medicina 
da Universidade do 
Porto (AEFMUP) é 
a organização que 
representa e defende 
os interesses dos 
cerca de 4000 
estudantes da FMUP. 
Para assinalar os seus 
40 anos de existência, 
entre outras iniciativas 
que a atual direção 
decidiu promover, foi 
inaugurada, no dia 4 de 
abril, uma exposição 
que recorda o percurso 
desta associação 
estudantil, que se 
tornou uma das mais 
importantes do país.

AEFMUP  
celebra  
40 anos
Exposição patente no 
piso 01 do Hospital 
de S. João, recorda a 
história de uma das mais 
importantes associações 
estudantis

a n o s

No dia 4 de abril, 
os mais curio-
sos e alguns 

ilustres membros da 
comunidade académica 
da FMUP dirigiram-se 
ao átrio do piso 01 do 
Hospital de São João 
para assistirem à inau-
guração da exposição 
“40 anos – AEFMUP”, 
a iniciativa com que 
estreou o programa 
cultural da Semana da 
FMUP 2022. Entre do-
centes, funcionários, 
estudantes e médicos 
da FMUP e CHUSJ, 
marcaram presença fi-
guras como Altamiro 
da Costa Pereira, An-
tónio Sarmento, Fer-
nando Araújo, João 
B e r n a rde s,  S ob ra l 
Torres, Hélio Alves 
e Francisco Mourão. 
Margarida Albuquer-
que, presidente da AE-
FMUP, apresentou o 
historial da associa-
ção, desde a sua origem 
até aos tempos atuais, 
recorrendo a teste-
munhos, fotografias, 
documentos vários, e 
outros elementos que 
preservam a memória 
institucional.

UMA HISTÓRIA
Uma grande parte da 
história que a exposi-
ção dá a conhecer pôde 
ser reconstituída com o 
testemunho de antigos 
estudantes, hoje médi-

cos – e alguns até bem conhecidos de 
todos nós – sendo que os mais antigos 
dão conta do contexto e dos factos em 
que, ainda num período de imple-
mentação, crescimento e maturação, 
após o 25 de abril, surgiu uma “Asso-
ciação” que representava os estudan-
tes de Medicina da FMUP, ainda an-
tes do seu nascimento formal como 
AEFMUP, associação constituída le-
galmente em 1982.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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eles depois com carreiras profissio-
nais muito variadas. A formalização 
da AEFMUP e alguns marcos como 
a criação da revista Arquivos de Me-
dicina, a organização de eventos de 
relevo e as celebrações dos aniversá-
rios mais simbólicos foram também 
recordados ao longo da exposição. 
Altamiro da Costa Pereira enalte-
ceu as “boas relações” entre FMUP 
e AEFMUP, “o que tanto nos orgulha 
e prezamos por manter”. “A todos os 
membros e dirigentes da AEFMUP,  
passados ou presentes, sem vós a 
FMUP não seria o que é. Uma facul-
dade que ambiciona ser sempre um 
exemplo dentro da Universidade do 
Porto e no país de promoção e prática 
de valores de natureza humanista, de 
defesa da verdade e rigor científicos, 
de persecução de princípios éticos e 
de compaixão pelos doentes, de pro-
moção do ensino, investigação, assis-
tência e inovação em saúde, a bem 
da Medicina”, realçou o Diretor da 
FMUP. 
A terminar, Margarida Albuquerque 
lamentou o atual estado da saúde em 
Portugal, mas deixou uma mensagem 
de esperança num futuro melhor. “Do 
passado trazemos os bons exemplos 
e um formidável legado, bem como 
alguns problemas que parecem ser 
crónicos. Fica o desejo de que este re-
viver da história nos dê o engenho e 
arte para enfrentar estes problemas 
que herdamos e fazer mais e melhor. 
Parabéns à AEFMUP e a todos vocês, 
que dela fazem parte e integram esta 
história”, concluiu. A exposição es-
tará patente até ao final de 2022.

Este vídeo, partilhado pela AEFMUP por 
ocasião do seu 40.º aniversário, é um autêntico 
baú de memórias em que se vislumbram 
pedaços da história mais íntima da associação, 
através de fotos antigas e o testemunho dos 
ex-presidentes Roberto Pinto (2006-2007) e 
Hélio Alves (2011). n

Presidentes e  
mandatos da AEFMUP
1982/84 Nuno Delerue 
1985/86 Carlos Ermida
1987 Manuel Sousa
1988 Rui de Sousa
1989 Ricardo Sampaio
1990/92 Pedro Menéres
1993 Nuno Alegrete
1994 John Preto
1995/97 Nuno Bettencourt
1998 Francisco Sampaio
1999/00 Rui Capucho
2001/02 Gil Faria
2003 Ana Calafate
2004 Lara Queirós
2005 Miguel Azevedo
2006/07 Roberto Pinto
2008 Ricardo Rocha
2009 Rui Reis
2010 Pedro Couto
2011 Hélio Alves
2012 Francisco Mourão
2013/14 Francisco Silva
2015 Diana Rodrigues
2016/17 Francisco Sousa Vieira
2018 Inês Azevedo Silva
2019/20 Nuno Ferreira
2021 Henrique Moreira
2022 Margarida  Albuquerque

“Do passado trazemos 
os bons exemplos e um 
formidável legado, bem 
como alguns problemas 
que parecem ser 
crónicos”
Margarida Albuquerque

A mostra iniciou-se com 
um testemunho de Lino 
Navio, que foi o primeiro 
Dux da FMUP e que trouxe 
uma perspetiva de estu-
dante não dirigente mas 
com um papel muito ativo 
na instituição. “Ingressou 
na FMUP na década de 70, 
e conta que no período pós-
25 de abril a atmosfera era 
turbulenta, desorganizada, 
com confronto de opiniões. 

Aponta como principais dificuldades 
sentidas pelos estudantes (sendo que 
algumas se fazem sentir ainda nos 
dias de hoje) o facto de as aulas prá-
ticas terem demasiados estudantes, o 
curso de Medicina ser bastante teó-
rico e ainda a precariedade das insta-
lações”, revela Margarida Albuquer-
que. Seguiu-se a apresentação de uma 
lista com o nome dos presidentes e 
ano dos respetivos mandatos, todos 

Aniversário 40 Anos AEFMUP (Youtube)
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“A arte está 
em tudo o que 
fazemos”



“A Arte Médica atin-
giu a sua 19ª edi-
ção, o que se traduz 

numa aposta que temos vindo 
a consolidar nos últimos anos, 
apresentando uma oferta mais 
qualificada e diversificada, ca-
paz de apelar a uma participa-
ção crescente dos associados. 
Também a Arte Fotográfica 
assinala, este ano, a sua 13ª 
edição, e  já conquistou público 
e artistas. Estes eventos cons-
tituem um marco de prestígio 
na agenda cultural da Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, que, ano após 
ano, convida todos os médicos 
a mostrarem o seu trabalho e 
talento numa exposição espe-
cial. Este ano foi possível vol-
tar ao formato presencial, algo 
desejado por todos nós. Mais 
uma vez, provamos que a arte 
e a criatividade terão sempre 
lugar na Casa do Médico”. Foi 
desta forma que o CRNOM 
convocou os colegas para mais 
uma edição de sucesso. 

5 maio :: Inauguração
Ao todo, 120 obras, de cerca de 
63 médicos artistas compuse-
ram esta mostra que é já mais 
do que uma tradição. Este ano, 
a inauguração aconteceu no 
dia 5 de maio e reuniu mui-
tos médicos, acompanhados 
por familiares e amigos, no 

hall, galeria e corredores do Centro 
de Cultura e Congressos da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM). Após uma mostra 
em formato virtual, em 2021, devido 
aos constrangimentos provocados 
pela pandemia, o evento voltou este 
ano aos moldes habituais. E reve-

lou-se mais uma vez uma excelente 
oportunidade para encontrar amigos, 
conviver num ambiente de grande 
simbolismo e qualidade artística, rea-
firmando a forte participação da co-
munidade médica do Norte. 
Carlos Mota Cardoso, vogal do CR-
NOM, sublinhou que esta mostra 
“eleva a cultura a nível nacional”, e 
elogiou o papel da SRNOM na pro-
moção deste tipo de eventos culturais: 
“Estivemos dois anos praticamente fe-
chados, sem iniciativas deste género, 
pelo que me deixa muito contente ver 
esta inauguração acontecer. É já uma 
tradição da SRNOM, da cidade do 
Porto e até dos médicos portugueses. 
Seja na área da pintura, da escultura, 
da fotografia e até do artesanato, da-
mos palco a estes médicos para ex-
pressarem a sua arte, que tão bem 
desempenham. É uma mostra muito 
rica e diversificada, com grande valor 
cultural. A dimensão cultural é de-
cisiva para a amplitude do Homem, 
que se ergue aos patamares da trans-
cendência através dos degraus da 
cultura, da arte e do amor”, realçou. 
Uma vez que o médico “deve ter di-
mensão cultural e humana”, também 
este “encontro vivo e dinâmico entre 
todos pela partilha da arte” torna-se 
decisivo na dimensão médica, acres-
centou o psiquiatra na inauguração 
do evento. 

NOVA VOCAÇÃO
Apesar de ser já uma tradição para 
a maioria dos médicos presentes, 
esta edição foi uma estreia para Ana 
Cunha. A especialista em Medicina 
Geral e Familiar já expôs uma cole-
ção em nome individual na sede da 
sub-região de Viana do Castelo e, no 
ano passado, integrou a lista de par-
ticipantes da mostra virtual. Agora 
apresentou duas obras em óleo pela 
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XIX Arte Médica e 
XIII Arte Fotográfica
O regresso da Arte Médica 
e Arte Fotográfica à SRNOM 
foi a oportunidade de “voltar 
a dar alma aos médicos 
artistas”. A partilha e o 
convívio uniram-se em 
volta das artes, em mais 
uma edição de eventos 
que são já uma tradição na 
Casa do Médico. A pintura, 
a escultura, a fotografia e 
até o artesanato foram as 
manifestações artísticas 
que estiveram em principal 
destaque entre os dias 5 de 
maio e 9 de junho. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



explicou a autora. Dividida 
entre a Medicina e as Be-
las Artes, Ana Cunha en-
controu nesta partilha pela 
arte uma forma de encon-
trar a felicidade. Depois de 
um diagnóstico de doença 
de Parkinson, “tive neces-
sidade de ir buscar aquilo 
que eu sempre gostei, e a 
arte foi uma salvação. Vol-
tei a desenhar, a pintar, o 
que para mim é mais do 
que uma terapia”, confes-
sou. Para esta mostra, Ana 
Cunha transformou ainda 
molduras antigas, em ma-
deira maciça e trabalha-
das à mão, com o objetivo 
de reaproveitar materiais 
e valorizar ainda mais as 
obras. 
Quem também encontrou 
na arte, mais concreta-
mente no artesanato, uma 
nova vocação foi Paula 
Branco. Obrigada a refor-
mar-se “demasiado cedo” 
por motivo de doença, co-
meçou por dedicar-se à 
costura e, mais tarde, às 
bonecas de tecido. Frida 
Kahlo, Anne Shirley, da 
série “Anne with an A”, ou 
Maria Docinho são algu-
mas das personagens re-
presentadas nestas figuras 
que estiveram presentes na 
mostra. Todas diferentes, 
porque não existem duas 
bonecas iguais, exceto em 
casos de encomenda. “Já 
faço bonecas há quase 5 
anos mas é a primeira vez 

que as trago à Arte Médica. Decidi ar-
riscar e inscrever-me na mesma, ape-
sar da maioria das obras serem pin-
tura ou escultura. Trouxe 10 bonecas 
e penso que estas peças marcam pela 
diferença e valorizam o artesanato”, 
declarou a especialista em Ginecolo-
gia e Obstetrícia. Pano cru, fibra sin-
tética antialérgica, tintas para têxteis, 
tecidos 100% algodão e lã são os prin-
cipais materiais utilizados por Paula 
Branco nesta sua “nova terapia”, que 
encanta miúdos e graúdos. 

TRADIÇÃO
Já as obras de Ana Maria Brazão, Isa-
bel Bartosch e Joana Macedo têm po-
dido ser vistas na Arte Médica há vá-
rios anos. “Trouxe uma paisagem de 
uma zona muito bonita em Vidago, 
que eu pintei com detalhe. O meu ob-
jeto de pintura é óleo sobre tela, mas 
em detalhe, gosto da pintura mais 
realista e de natureza. Opto pela mis-
tura de cores, que dão sempre mais 
vida à obra. Também gosto muito de 
retratar o Porto e por isso trouxe uma 
outra obra sobre a cidade do Porto, 
também realista”, revelou Ana Ma-
ria Brazão. A especialista em Gas-
troenterologia e Medicina Nuclear 
só faltou à mostra virtual por não se 
identificar com o modelo e preferir vi-
venciar a “energia que só o contacto 
direto com a obra proporciona”. Este 
ano voltou a expor, uma prática re-
corrente desde o início da iniciativa, 
elogiando a partilha da arte. “Todos 
nós, médicos, temos uma veia artís-
tica que deve ser valorizada. Porque 
a arte está em tudo o que fazemos”, 
assegurou.
De uma obra da cidade do Porto pas-
samos para o retrato da ponte D. Luís 
I, com espátula e cores quentes, des-
mistificando a ideia de que a cidade 
tem apenas “tons frios e gélidos”. A 
autora, Joana Macedo, iniciou-se no 
caminho das artes aos 12 anos e en-
controu na pintura “um refúgio”. 
“Primeiro a carvão, depois passei 
para óleo e agora utilizo óleo sobre 
tela com espátula. As minhas obras 
não são pintadas a pincel, são espa-
tuladas, é uma técnica diferente e a 
que mais aprecio”, contou enquanto 
mostrava também a obra “Intimi-
dades”. Em declarações à Nortemé-
dico, a especialista em Medicina Ge-
ral e Familiar destacou o facto deste 
evento elevar as dimensões artísticas 
dos médicos, além da parte clínica. 
“Sou filha de um médico e tenho isso 
muito presente desde criança. Mui-
tos colegas têm uma veia poética 
ou de escrita, mas a arte da pintura 
ou da fotografia também devem ser 
reconhecidas”. 
A partilha e o convívio são aspetos 
muito valorizados nas sucessivas edi-

primeira vez nas paredes da SR-
NOM. “Lady Ly” e “Gueiko Zenabu” 
representam a beleza da mulher e 
integram a coleção “Transculturali-
dade”. “Significa que nós não somos 
apenas de um lugar, somos uma mis-
tura de um todo. Estamos em cons-
tante evolução e aprendizagem, seja 
no local onde estamos inseridos, seja 
no local de onde viemos e onde estão 
as nossas raízes. Passamos por mo-
mentos de sofrimento e renascemos 
para alcançar a paz e tranquilidade”, 
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cima e o resultado correu 
bem. Esta técnica deu mais 
realce ao desenho e também 
mais movimento. Uma vez 
que retrato bailarinas, faz 
sentido que tenha essa com-
ponente”, explicou Isabel 
Bartosch. A especialista em 
Cirurgia Plástica já recorria 
a outros materiais para dar 
volume, como tecido, flores,  
papel crepe e até purpuri-
nas. “Já é um clássico para 
mim, e tudo fica melhor 
com brilho”, confessa. Além 
disso, prova que as bailari-
nas não têm que ser sempre 
clássicas, e estes elementos 
dão outra graça às obras. 
“Tenho uma grande cole-
ção de bailarinas mas é um 
tema que nunca se esgota. 
Por isso adiciono novos ele-
mentos para fazer essas ex-
periências, transformando 
e  d ando  mov i mento, ” 
acrescentou. 

FOTOGRAFIA 
Enquanto alguns médicos 
artistas criaram peças no-
vas para apresentar nesta 
mostra, outros reúnem um 
largo portfólio, tornando-se 
difícil selecionar. É o caso 
de Clara Ramalhão, que 
conta com vários projetos 
fotográficos, e desta vez re-
solveu levantar a ponta do 
véu de “A Voz da Forma”. 
Depois de estarem em ex-
posição na Reitoria da Uni-
versidade do Porto, dois dos 

32 dípticos foram expostos na XIII 
Arte Fotográfica, acompanhado por 
uma descrição de Mia Couto. Após 
uma viagem à Namíbia, onde foto-
grafou o deserto e as tribos, a espe-
cialista em Neurorradiologia criou 
uma narrativa poética que une a 
forma ambiental e humana. “Trouxe 
este par, denominado “Enlaces”, um 
díptico em grande formato, de forma 
a honrar a beleza e ligação emocional 
que tenho com a gentes deste territó-
rio que me prende. Escolhi este par 
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resultado final na inauguração, para 
não estragar o elemento surpresa. 
Isto porque mesmo as bailarinas de 
Isabel Bartosch, apesar de serem já 
um “clássico” da Arte Médica, distin-
guem-se pelos elementos inovadores 
e arrojados que a autora vai acres-
centando. “Tinha um quadro muito 
antigo em casa da minha avó que era 
feito com areia e sempre me desper-
tou muita curiosidade. Por isso, de-
cidi inovar e experimentar misturar 
areia com cola, e voltar a pintar por 

ções da XIX Arte Médica e da XIII 
Arte Fotográfica. Ao longo dos anos, 
vários médicos artistas mostraram a 
sua arte, conheceram outras técnicas 
e fizeram amizades que perduram. É 
o caso de Joana Macedo e Isabel Bar-
tosch, que se conheceram há quase 10 
anos numa sessão de encerramento, 
por se identificarem com a lingua-
gem estética das obras apresentadas. 
Desde essa altura incentivam-se mu-
tuamente a criar quadros novos para 
expor na Arte Médica e só revelam o 



pela fase de desuma-
nização que estamos 
a passar, e achei que 
estas imagens pode-
riam resultar como 
um apelo à união, ao 
enlace, ao abraço, ao 
encruzamento. É importante que nos 
abracemos de uma forma genuína, 
na ligação à terra, à humanidade, à 
pele. Aquilo que realmente importa, 
a nossa génese, o que há de mais na-
tural e simples”, descreveu a autora. 
Para Clara Ramalhão, as fotografias 

“contam uma história e 
um momento vivido” e de-
vem ser partilhadas pela 
mensagem subliminar que 
transmitem.
Também José Ramada 
apresentou mais duas fo-
tografias em primeira mão 
nesta mostra. Depois de vá-
rias exposições conjuntas 
na SRNOM e a participar 
na Arte Fotográfica desde 
o início, ainda consegue 
surpreender os visitantes. 
Desta vez trouxe uma onda 
captada na Praia do Norte, 
na Nazaré, e uma paisagem 
de uma manhã gélida atra-
vés do vidro do carro. “A 
primeira foi difícil de con-
cretizar porque para apa-
nhar o plano da onda tive 
que ir para um penhasco. 
Esperei pacientemente 
pela melhor onda e captei-a 
no pico. Depois, na produ-
ção, dei a alma que ela me-
rece, porque é possante. A 
fotografia deve transmitir 
a verdadeira força, deve-
mos intensificar, valorizar 
o jogo de luzes, que é muito 
importante”, descreveu. Já 
a segunda aconteceu quase 
ao acaso, junto ao Rio Lima. 
“Ia fotografar o amanhecer 
daquele dia e acabei por 
encontrar sentido naquilo 
que via através do vidro 
do carro. Resultou numa 
imagem abstrata muito in-
teressante”, comentou. O 
especialista em Gastrente-
rologia assumiu a felicidade 
de estar de volta à Casa do 
Médico para esta iniciativa 
de excelência. “Foram dois 
anos em que praticamente 
nada se passou, apesar das 
soluções virtuais. Mas é im-

portante voltar a dar alma aos médi-
cos artistas. É aqui que promovemos 
o convívio, revemos pessoas que já 
não víamos há muito tempo e par-
tilhamos processos criativos e troca 
de conhecimento”, reforçou José 
Ramada.

5 maio :: 
Encerramento
Num regresso muito am-
bicionado, os participantes 
comprovaram, mais uma 
vez, o sucesso desta ini-
ciativa que não deixa nin-
guém indiferente. Nesse 
sentido, no dia 9 de junho, 
a SRNOM promoveu a ses-
são de encerramento da 
XIX Arte Médica e XIII 
Arte Fotográfica. As me-
dalhas de participação fo-
ram entregues aos 63 mé-
dicos artistas à entrada do 
Salão Nobre, onde o Coro 
da SRNOM inaugurou a 
noite com uma atuação 
que fez recordar o Con-
certo de Primavera. Se-
guiu-se a intervenção de 
António Araújo, que ini-
ciou o seu discurso por 
agradecer a cada um dos 
presentes o facto de terem 
permitido que fosse o atual 
presidente do CRNOM. A 
terminar o mandato no fi-
nal do ano, o dirigente rea-
firmou que “tem sido uma 
honra poder representar a 
classe médica no Norte do 
país e poder cuidar des-
tas instalações”. António 
Araújo agradeceu ainda à 
equipa de colaboradores 
da SRNOM, na pessoa da 
Eng.a Susana Borges, dire-
tora de serviços, pela “leal-
dade, empenho e cuidado 
que colocam em cada ati-
vidade organizada”. 
Dirigindo-se aos médicos presentes, 
António Araújo lamentou o estado 
da saúde e da Medicina no nosso país. 
“Nós vivemos tempos muito difíceis 
na saúde em Portugal. Todos vocês 
sabem, por experiência própria, tão 
bem quanto eu, a dificuldade que é 
exercer bem a ‘Arte Médica’, a Medi-
cina. Por isso é que a arte pode ser-
vir para extravasar as nossas frus-
trações, os nossos sentimentos de 
tristeza por não conseguirmos fazer 
aquilo que realmente gostamos. A 
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ríodo de pandemia como o que en-
frentamos. Foi com o vosso trabalho, 
abnegação e empenho que atingimos 
os melhores resultados nesta luta. É 
um orgulho poder representar-vos e 
espero que continuem a ter orgulho 
em serem médicos e a vir à casa de 
todos os médicos. Vocês são o orgulho 
de todos os portugueses”, terminou 
António Araújo. n

arte permite-nos exprimir, ser 
nós próprios, ter um escape”, de-
clarou. Ao recordar estes 19 anos 
de Arte Médica e 13 anos de Arte 
Fotográfica, o presidente do CR-
NOM descreveu estas iniciativas 
como um ponto de encontro de 
colegas que, para além de serem 
médicos, revelam um outro lado. 
“Exprimem-se de várias formas, 
desde a pintura, à literatura, à 
escultura, fotografia e música. 
É importante podermos, aqui na 
casa de todos os médicos, reunir 
esses colegas e as suas facetas, 
mostrando o lado artístico de 
cada um. Representamos algo 
mais na sociedade, o que deve ser 
valorizado. Por isso, agradeço a 
todos os que, ano após ano, estão 
aqui a expor. Infelizmente, em 
2020, este encontro foi interrom-
pido pela pandemia, optamos 
por realizá-lo de uma forma vir-
tual mas hoje cá estamos todos 
de novo, em corpo e alma, a co-
memorar a faceta artística que é 
tão essencial na nossa atividade”, 
concluiu António Araújo. 

ORGULHO
A sessão de encerramento coin-
cidiu ainda com a entrega de 
medalhas aos médicos que co-
memoraram 25 anos de inscrição 
na Ordem dos Médicos em 2021 
e que, por força da pandemia, 
não foi possível entregar nesse 
ano. Por isso, o presidente do 
CRNOM ampliou o seu discurso, 
elogiando o desempenho dos co-
legas durante estes “tempos difí-
ceis” que a saúde enfrenta. Du-
rante a sua reflexão sobre o estado 
atual do Serviço Nacional de Saúde 
e da falta de condições de trabalho, 
destacou que, apesar de tudo, exer-
cer Medicina continua a ser a melhor 
profissão do Mundo. “Lidamos com o 
bem mais essencial para os cidadãos: 
a saúde. Não temos é condições para 
a exercer nem os meios necessários 
para responder às necessidades da 
população. Mas temos sem dúvida a 
melhor profissão do Mundo”, subli-
nhou António Araújo. 

Antes de pedir um aplauso para os 
cerca de 280 medalhados, o diri-
gente reforçou o sentido de orgulho 
nos colegas. “Vocês são um orgulho 
da nossa classe. Vocês cumprem as 
quatro características do que defendo 
do que é ser um médico completo: as 
competências técnicas e científicas, 
de conhecimento e ensino, de inves-
tigação e ainda de gestão. Vocês exer-
cem a vossa profissão com dignidade 
e foi através do vosso contributo que 
demos a melhor resposta num pe-
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Novas 
páginas 
da história 
Portuense

Dois anos depois, 
os já tradicionais 
percursos 
guiados por Joel 
Cleto voltaram 
para fascinar os 
médicos mais 
curiosos pela 
história do nosso 
país. Neste 
trimestre, o 
historiador levou 
grupos de médicos 
a conhecer o 
legado de João 
e Francisco de 
Almada, no Porto 
e, num segundo 
encontro, as 
histórias de 
Santiago e dos 
caminhos que 
passam pela 
Cidade Invicta 
em direção a 
Compostela.

ALMADAS E 
CAMINHOS DE 
SANTIAGO

15 MAI ::  
O Porto dos 
Almadas

Interrompida a edi-
ção de 2020 do “Porto 
Revisitado”,  logo 
após “Um percurso 
pelo Centro Histó-
rico e pela identi-
dade portuense” (ver 
NM82, pág. 52), a ini-
ciativa da SRNOM 
que  p rop o rc io n a 
aos médicos visitas 
guiadas pela Cidade 
Invicta na compa-
nhia de Joel Cleto, 
foi retomada, a 15 
de maio, com “Porto 
dos  Almadas”, um 
percurso dedicado 
a João de Almada e 
Melo (1703-1786) e a 
seu filho, Francisco 
de Almada e Men-
donça (1757-1804), 
que evidenciou al-
gumas das mais re-
levantes e decisivas 
intervenções destas 
figuras na cidade.

A REVOLTA DOS 
TABERNEIROS
O percurso, que re-

uniu cerca de 40 médicos, começou 
no Jardim da Cordoaria, próximo 
do edifício da Cadeia e Tribunal da 
Relação do Porto. Nesse local, Joel 
Cleto falou sobre a “Revolta dos Ta-
berneiros”, em 1757, desencadeada 
pela criação de um organismo cha-
mado “Companhia Geral da Agricul-
tura das Vinhas do Alto Douro”, que 
veio impedir o livre comércio do vi-
nho do Porto. O Marquês de Pombal, 
percebendo a gravidade da situação, 
chamou João de Almada e Melo, en-
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carregando-o de garantir a ordem pú-
blica na cidade. Após conseguir por 
cobro à situação com “pulso de ferro”, 
João de Almada passou, por decreto 
de 27 de fevereiro desse ano, a ocupar 
o importante lugar de Governador de 
Armas do Porto. 

RECONSTRUÇÃO DO PORTO
A visita continuou pelos resquícios 
das Muralhas Fernandinas do Porto, 
com passagem pela Rua da Vitória – 
e paragem no Miradouro da Vitória. 

“Um passeio pelo mundo das ruas es-
treitas que caraterizava a cidade nos 
meados do século XVIII. É para este 
Porto que vem João de Almada”, ex-
plica Joel Cleto, descrevendo o mili-
tar e político como “um homem do ab-
solutismo, mas também influenciado 
pelo iluminismo”. O historiador con-
tou que uma das primeiras medidas 
de João de Almada foi o derrubar, 
de forma progressiva, das Muralhas 
Fernandinas, abrindo, dessa forma, 
a cidade. O Governador de Armas do 

Porto vai aproveitar a 
demolição para cons-
truir uma série de 
novos edifícios, pra-
ças e arruamentos,  
como a Rua de Cedo-
feita, a Rua de Santa 
Catarina e a Rua de 
São João. Com o pas-
sar do tempo, João de 
Almada foi promo-
vido a Governador da 
Justiça e Relação do 
Porto (1764) e ganhava 
mais importância na 
cidade. “João de Al-
mada, que tem em si 
o poder militar abso-
luto, vai depois ter po-
der jurídico e político. 
Ou seja, tem o poder 
absoluto. vai-se tornar 
o Governador ‘Todo-
-Poderoso’ do Porto, 
não por um curto pe-
ríodo de tempo, mas 
durante quase trinta 
anos”, lembrou Joel 
Cleto.
Após uma paragem 
no Largo de São Do-
mingos,  seguiu-se 
para a Rua das Flo-
res, um local que, no 
século XVIII, des-
pertou o interesse de 
muitas instituições, 
como a Misericórdia 
do Porto. Na primeira 
metade do século 
XVIII, a exportação 
de vinho do Porto era 
uma fonte importante 
de receitas. Só que, 

com o passar dos anos, as exporta-
ções começaram a cair, já que se foi 
verificando que o vinho andava a ser 
adulterado. Percebendo a situação, o 
Marquês de Pombal demarcou partes 
da região do Douro onde poderia ser 
produzido vinho do Porto. “Para isso, 
ele vai ter que criar uma instituição 
que fiscalize, que certifique que o vi-
nho foi ali produzido. Cria, então, em 
1756, a Companhia Geral da Agri-
cultura das Vinhas do Alto Douro”, 
a também denominada Real Com-
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panhia Velha, como recordou Joel 
Cleto, acrescentando que, mais tarde, 
aquela instituição viria a  instalar-se 
ali, na Rua das Flores.

CONTINUAÇÃO DO LEGADO
De São Bento até à Igreja de Santo 
Ildefonso – através da Rua 31 de Ja-

neiro, o historiador con-
tou que, em 1761, João de 
Almada apresentou o seu 
“Plano de Melhoramento 
da Cidade”, algo que foi 
seguido à risca por mais 
de um século. Marcado 
pela criação de eixos que 
ligam determinados pon-
tos da cidade, foi seu filho, 
Francisco de Almada, 
a dar continuidade ao 
projeto do pai. “Por isso 
é que falamos do “Porto 
dos Almadas”, lembrou 
Joel Cleto. Francisco de 
Almada é o responsável 
pela construção do Quar-
tel de Santo Ovídio, na 
então chamada Praça de 
Santo Ovídio (atual Praça 
da República), mandada 
abrir pelo seu pai, e da 
Ponte das Barcas, bem 
como a criação de eixos 
que ligam o Porto a cida-
des como Matosinhos e 
Braga. 
A última paragem trou-
xe-nos à Rua da Batalha. 
Francisco de Almada 
tinha o sonho de edifi-
car um grande teatro na 
cidade do Porto. Desejo 
que se tornou realidade 
em 1794, com a constru-
ção do Real Teatro de São 
João – inteiramente pago 
pelo juiz desembargador 
do Porto. No entanto, a 
história não tem um fi-
nal feliz, já que Francisco 
de Almada gasta toda a 
sua riqueza na constru-
ção deste edifício, tendo 
morrido na miséria dez 
anos depois, sendo se-
pultado na Igreja da 
Misericórdia.

22 DE MAIO: 
“Pelos Caminhos de 
Santiago no Porto”

O percurso seguinte, em 22 de maio, 
explorou os caminhos mais “tradicio-
nais” por onde os peregrinos passam 
na cidade do Porto para se dirigirem 
a Santiago de Compostela, bem com 
a história do Apóstolo Santiago, um 
dos três discípulos mais próximos de 
Jesus Cristo. Recorde-se que, excecio-
nalmente, devido às circunstâncias 
especiais provocadas pela pandemia, 
o Papa Francisco prorrogou, através 
da Penitenciária Apostólica, o Ano 
Santo Jacobeu de 2021 para incluir 
todo o ano de 2022.

HISTÓRIA E DEVOÇÃO
A visita começou no Largo da Sé, 
onde Joel Cleto explicou que a Sé Ca-
tedral do Porto sempre foi um local de 
referência do ponto de vista religioso, 
incluindo também quando falamos 
da devoção a Santiago. Segundo a tra-
dição, São Basileu foi ordenado bispo 
pelo próprio Santiago, ficando respon-
sável pela Catedral de Portus Cale. O 
historiador chamou a atenção para 
as setas amarelas que indicam o ca-
minho para Santiago de Compostela, 
e referiu que da cidade do Porto par-
tem pelo menos três caminhos. “Há 
lugares da cidade que estão marca-
dos como caminhos de Santiago por 
devoção ao apóstolo, que coincidem 
com antigas estradas”, afirmou Joel 
Cleto, acrescentando que a Igreja de 
Santiago, no Largo da Maternidade 
de Júlio Dinis, “não é uma igreja ca-
tólica, mas anglicana” e que foi a pri-
meira igreja dedicada ao Apóstolo no 
Porto.
De seguida, os visitantes desceram a 
Calçada Dom Pedro Pitões até ao Mi-
radouro da Rua das Aldas, com vista 
para o Convento dos Grilos, onde Joel 
Cleto conta a missão de Santiago de le-
var o Cristianismo aos locais mais re-
motos do mundo, sendo que é a partir 
de Braga que o Apóstolo vai organizar 
a sua igreja e difundir o Cristianismo 
e onde vai ter um encontro miracu-
loso com Maria, no que é conhecido 
como o Milagre da Bilocação, em que 
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Passando pela Rua de Sant’Ana e su-
bindo a Rua da Bainharia em direção 
à Mouzinho da Silveira, o historiador 
continuou o relato da história de San-
tiago. Salvos por vários milagres, Teo-
doro e Atanásio conseguiram final-
mente velar o corpo do Apóstolo no 
local que é hoje Santiago de Compos-
tela. Joel Cleto conta que, na cidade 
do Porto, passam dois caminhos: o 
Caminho Central, maioritariamente 
utilizado pelos peregrinos a partir 
do século XIV e XV, e o Caminho 
da Costa, com passagem por Matosi-
nhos, para além de um mais antigo, 
com saída da Muralha Fernandina, 
que seguia pela mais importante via 
do Império Romano, a estrada que li-
gava Olisippo (Lisboa) a Bracara Au-
gusta (Braga).

HOSPITALIDADE
O percurso guiado terminou na Rua 
das Flores e de um modo que não po-
dia ser mais apropriado. Joel Cleto 
chamou a atenção para o local onde 
em finais do século XVI foi cons-
truído o Hospital de D. Lopo, insti-
tuição que durante os dois séculos 
seguintes desempenharia um papel 
muito importante na assistência aos 
portuenses, e recordou como os “hos-
pitais” ficaram, desde cedo, ligados à 
devoção religiosa, já que era nesses 
espaços que se dava ‘hospitalidade’ 
aos peregrinos. “Na Idade Média, 
eram estruturas criadas por associa-
ções religiosas de leigos, que eram as 
confrarias. Com o objetivo de promo-
ver o culto a um santo (padroeiro), 
essas instituições, dentro do espírito 
cristão, desenvolveram iniciativas de 
apoio social. Muitas dessas confra-
rias vão criar hospitais, ou seja, sítios 
onde se dava hospitalidade aos pere-
grinos”, explicou o historiador, acres-
centando que estes locais ficaram li-
gados, desde muito cedo, à ideia que, 
hoje em dia, temos de um “hospital”. 
“Nas regras destes hospitais, era obri-
gatório a passagem diária de um fí-
sico pelo estabelecimento, que iria, 
na companhia de um boticário e de 
um responsável pelo hospital, ver as 
condições de saúde dos viajantes”, de-
talhou Joel Cleto. n
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Maria está em dois locais 
ao mesmo tempo, Jerusa-
lém e Península Ibérica. 
“Este encontro de Maria 
com Santiago vai dar ori-
gem à mais forte devoção 
mariana que existe em 
Espanha: a representa-
ção de Maria aparece em 
quase todas as igrejas es-
panholas com ela a falar 
com Santiago do alto de 
uma coluna”, recordou 
Joel Cleto. 

MILAGRES DE 
SANTIAGO
Daí continuou-se pelos 
caminhos estreitos da 
Rua das Aldas, local que 
Joel Cleto destaca como 
“um bom exemplo de 
como a cidade nasce neste 
morro alto de granito, e 
se vai empoleirando nes-
tes afloramentos”. Com 
passagem pela Rua da 
Pena Ventosa – descrita, 
na representação medie-
val, como a Rua da Pa-
lha –, chegamos ao Largo 
da Pena Ventosa, ponto 
onde podemos ver o Arco 
de Sant’Ana das Aldas, 
uma das quatro portas 
da velha cidade do Porto. 
Entre a visualização das 
setas que indicam o ca-
minho até Compostela, 
Joel Cleto volta à história 
de Santiago. Condenado à 
morte, dois dos seus dis-
cípulos, Teodoro e Ata-
násio prometem trazer o 
corpo de Santiago até à 
Península Ibérica. Histo-
ricamente descrito como 
“Translatio” (a transla-
ção do corpo do Apóstolo 
para a Galiza), os discípu-
los vão, em sete dias, de 
Jerusalém até Iria Fla-
via, Padrón. A lenda diz 
que o corpo de Santiago 

foi transportado pelos seus discípu-
los numa barca, sem leme nem vela, 
guiada por anjos. 



11.º CICLO DE 
CINEMA NA SRNOM

Após dois anos de 
interregno, o Ciclo de 
Cinema regressou à 
SRNOM para a sua 
11ª edição. Durante 
os meses de maio e 
junho foram exibidas 
obras cinematográficas 
produzidas entre 
as décadas de 40 e 
60, e que abordam 
perspetivas diferentes 
sobre um tema comum: 
Deus e a fé humana.

SÉTIMA ARTE 
REGRESSOU À 
SRNOM COM 
CLÁSSICOS QUE 
ABORDAM A FÉ 
E O DIVINO

“nestes 
longos dias 
por entre a 
Palavra...”

Para o 11º Ciclo de 
Cinema, que co-
meçou a 31 de 

maio e terminará a 28 
de julho, foram selecio-
nados sete filmes que 
abordam o tema da “pa-
lavra divina”, esperando 
proporcionar aos médi-
cos amantes do cinema 
serões intimistas onde, 
uma vez mais, a fruição 
da sétima arte e as ter-
túlias são atrativos es-
senciais. Tendo como 
mote “nestes longos dias 
por entre a Palavra...”, o 
ciclo exibiu já ao longo 
dos meses de maio e ju-
nho, quatro filmes no 
Salão Nobre do Centro 
de Cultura e Congressos 
da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM). Na pri-
meira sessão, António 
Vieira Lopes, membro 
da Comissão Regional 
de Atividades Culturais 
e de Lazer da SRNOM,  
responsável pela organi-
zação do ciclo de cinema, 
não escondeu a alegria 

de voltar a ver o grupo de cinéfilos na 
SRNOM, após dois anos de ausência 
devido à pandemia. Logo de seguida, 
explicou o porquê da escolha do tema 
proposto para este 11.º Ciclo. “Trata 
os problemas dos homens, os nossos 
medos. Há uma coisa que sempre me 
fascinou, sobre os primeiros homens, 
os primeiros sapiens. Desde tem-
pos remotos que os antepassados da 
nossa espécie pensam no além, nas 
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divindades. O que nos distingue dos 
animais é uma noção da própria exis-
tência e de vida para além da morte. 
Todos os homens se preocupam com 
a sua existência e aí, necessaria-
mente, desde os primeiros homens, 
há divindade, há Deus, há deuses”, 
constatou. Fazendo alusão ao mote 
deste ciclo, “nestes longos dias por 
entre a Palavra ...”, o organizador in-
dicou que todos os filmes “são sobre 
a palavra de Deus”. “Uma 
palavra e tudo está salvo. 
Uma palavra e tudo está 
perdido. É isto que dis-
tingue a nossa espécie”, 
comentou, após citar o es-
critor André Breton.
Os filmes exibidos du-
rante esta iniciativa “fa-
lam sobre pessoas que 
interrogam ou que vão 
interrogar a fé”, uns de 
forma mais séria, outros 
de um modo mais satí-
rico, com as escolhas a 
abrangerem realizadores 
que continuam a ser uma 
referência na sétima arte.

31 MAIO:
“O Milagre” 
e “Simão do 
Deserto”
O Ciclo de Cinema co-
meçou com a exibição de 
“O Milagre”. A curta-me-
tragem de 1948, dirigida 
por Roberto Rossellini, 
representa o segundo epi-
sódio do filme “O Amor”. 
Inspirado na obra “Flor 
de Santidade” de Ramón 
María del Valle, o filme é 
uma homenagem à atriz 
Anna Magnani, que faz o papel de 
Nanni, uma pobre e religiosa mulher 
de uma aldeia do interior de Itália. A 
narrativa aborda a jornada de uma 
simples pastora, uma “tola mística”, 
que, por consequência de sua intensa 
religiosidade e forte devoção apaixo-
nada a São José, acredita que o pró-
prio santo a visitou e lhe concedeu a 
graça de carregar seu filho. Para An-
tónio Vieira Lopes, este filme é “uma 

obra-prima” e de “uma beleza incrí-
vel”, descrevendo, ao mesmo tempo, 
as inspirações de Rossellini: “É um 
homem que começou a sua carreira 
no tempo do fascismo. Logo após o 
fim da guerra, apaixonou-se pelo 
neorrealismo. Fez três filmes contra 
o fascismo, todos eles fantásticos”, 
apontou, acrescentando que é nessa 
altura que conhece Anna Magnani, 
com quem teve um romance. 

A segunda parte da ses-
são, realizada a 31 de 
maio,  foi dedicada à vi-
sualização do filme “Si-
mão do Deserto”. Rea-
lizado pelo “surrealista” 
Luis Buñuel, em 1965, 
a obra cinematográfica 
fala sobre o Santo Si-
mão (Claudio Brook), 
que passa os dias a rezar 
e a abençoar os fiéis em-
poleirado numa coluna 
erguida no meio do de-
serto. O diabo, através 
das suas encarnações 
terrenas, usa diversos 
subterfúgios para o ten-
tar, sem sucesso. No 
entanto, no final da pe-
lícula, as constantes ten-
tações quebram Simão. 
Um avião sobrevoa o céu 
e leva Simão e o Diabo 
para um bar, onde a 
dança da Carne Radioa-
tiva, o “baile final”, deve 
ser suportado pelo santo 
“até ao fim”. Um dos no-
mes incontornáveis da 
história do surrealismo 
como corrente artística, 
Buñuel, nesta sátira reli-
giosa, brinca com a ques-
tão do Apocalipse e co-
loca toda a humanidade 
no deserto mexicano e 
Nova Iorque às portas do 
seu próprio desejo. Da 
passagem de músicas 
religiosas ao rock’n’roll, 
a dança dos corpos – que 
se remexem em agonia – 
mostra-se como o último 
refúgio da humanidade.

8 JUNHO: 
“Diário de um Pároco  
de Aldeia”
A viagem pela “Via Sacra” continuou 
com o filme “Diário de um Pároco da 
Aldeia”, do realizador Robert Bres-
son. A película de 1951 é a adaptação 
do romance – com o mesmo nome – 
de Georges Bermanos e é visto pela 
crítica cinematográfica como a obra 
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prima de Robert Bresson, que se in-
titulava, segundo António Vieira 
Lopes, como um “cristão ateu”. O ro-
mance descreve a existência discreta 
de um jovem padre católico (André 
Guibert) de uma pequena paróquia 
da região de Ambricourt, no norte de 
França. O padre sofre de dores do es-
tômago e espiritualmente desespera 
com a falta de fé da população da sua 
aldeia. No seu diário, o jovem relata 
uma crise de fé que ameaça afastá-
-lo da aldeia e de Deus. Descrito pelo 
organizador do ciclo como “uma fi-
gura referencial do cinema”, Robert 
Bresson começou apenas no mundo 
da sétima arte a partir dos 40 anos. 
Neste filme, o realizador primou por 
um “estilo muito caraterístico”, já que 
gostava de filmar “pequenas pessoas 
e poucos planos”, com o foco artístico 

30 JUNHO: 
“A Palavra”
A terceira sessão do Ciclo do Ci-
nema foi dedicada à película “A 
Palavra”.  Dirigido por Carl The-
dor Dreyer, em 1955, o filme di-
namarquês foi adaptado de uma 
peça de 1925 do teatrólogo e pas-
tor luterano Kaj Munk. A histó-
ria aborda a vida do fazendeiro 
viúvo Morten Borgen e dos seus 
três filhos. Mikkel, o filho mais 
velho, abdicou da crença e é ateu 
ou, no mínimo, agnóstico. O filho 
mais novo, Anders, nada ques-
tiona, fruto da sua tenra idade. 
Já o filho do meio, Johennes, 
aparentemente enlouqueceu, de 
tanto estudar o filósofo Kierke-
gaard, numa tentativa para res-
ponder às expetativas paternas 
de se tornar um pastor. No outro 
lado do espetro, o alfaiate Peter 
Petersen transita na esfera da 
comunidade, fora do núcleo da 
fazenda, como líder religioso. A 
aproximação entre ambas as fa-
mílias acontece quando Anders 
se apaixona por Anne, filha do 
alfaiate. A pretendida união é o 
fio que dá andamento à narra-
tiva e que expõe as fraturas que 
o roteiro aborda. A loucura de 
Johennes, que acredita ser Je-
sus Cristo, é motivo de incomodo 
para toda a família.
“É um filme que mostra uma 
maravilhosa ressurreição, a 
única que eu conheço em ci-
nema, sem correr o risco de cair 
no ridículo. Aborda o ‘silêncio de 
Deus’ e este realizador explora 
mais a melancolia, com uma fo-

tografia de grandes planos. Este filme 
tem dos maiores planos em sequência 
da história do cinema e sempre com 
tons muito próximos do cinzento, 
sempre com as mesmas divisões, um 
tipo de decoração leve”, destacou o 
promotor do evento. Carl Theodor 
Dreyer nasceu em 1889 e é conside-
rado por muitos críticos como um dos 
maiores cineastas de todos os tempos 
e o mais importante do cinema dina-
marquês. n

de “não separar a lin-
guagem do cinema 
da linguagem do tea-
tro”, ou seja, os ato-
res eram submetidos 
a vários ‘takes’ das 
mesmas cenas até 
que os sentimentos 
viessem à tona, dando, dessa forma, 
um registo mais naturalista. Para An-
tónio Vieira Lopes, Robert Bresson 
nunca teve como objetivo entreter as 
pessoas, mas sim ensiná-las. “O pro-
pósito de Bresson era fazer-nos gostar 
da grande arte e provar que o cinema 
pode ser uma arte ao nível das outras 
grandes artes, como a pintura e a lite-
ratura”, explicou, acrescentando que 
os filmes apresentados nesta inicia-
tiva “fazem-nos começar a gostar de 
cinema”.
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APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO

Da autoria de Maria do Céu 
Machado e Leonor Duarte de 
Almeida, “O Estranho Mundo 
do Confinamento” conta a 
história de quatro gerações de 
uma família lisboeta, com as 
questões dos confinamentos a 
serem o tema central da obra. A 
Sala Braga da SRNOM recebeu, 
a 27 de maio, a apresentação do 
livro, que ficou a cargo de Júlio 
Machado Vaz.

‘O Estranho 
Mundo do 
Confinamento’
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Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign

“Esta estranha 
história desen-

rola-se de meados do 
século XX aos nos-
sos dias. Emoções, 
paixões escondidas, 
incoerências, evolu-
ção civilizacional e o 
seu retrocesso cons-
tituem a trama do 
livro”. “O Estranho 
Mundo do Confina-
mento”, da autoria 
de Leonor Duarte de 
Almeida e Maria do 
Céu Machado, conta 
a história de quatro 
gerações de uma fa-
mília lisboeta. Desde 
as memórias dos 
mais velhos aos pe-
sadelos dos mais frá-
geis, a obra aborda 
questões de «confina-
mentos» vários (so-
ciais, políticos, econó-
micos, educacionais 
e de cultura), “tendo 
como pano de fundo 
a pulseira electró-
nica da pandemia”. 
A apresentação da 
obra ocorreu, a 27 de 
maio, na Sala Braga 
do Centro de Cul-
tura e Congressos da 
Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM). 

LEVANTAMENTO DE 
EXPERIÊNCIAS

Para Teresa Martins Marques, inves-
tigadora do Centro de Literaturas e 
Culturas Lusófonas e Europeias da 
Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, a obra é “um belo docu-
mento da experiência individual e co-
letiva, até à constatação de um vírus 
interclassista”. Elogiando o valor da 
obra pelo despertar de sentimentos 
no ser humano, Teresa Martins Mar-

ques referiu qual a mensagem subli-
minar do livro. “O amor passa pelos 
interstícios do segredo”, afirmou. Por 
seu lado, Júlio Machado Vaz, que to-
mou a seu cargo a apresentação da 
obra, levantou algumas questões, 
como as relações através da tecnolo-
gia, as máscaras e os confinamentos. 
Para o especialista em Psiquiatria, 
nós “estamos a aprender a viver com 
o vírus ainda em pandemia”, e o livro 
é “extremamente oportuno”. “A obra 
recorda-nos situações que vivemos 
com esforço e liga-as com a vida em 
geral”, sintetizou.
Maria do Céu Machado revelou que 
“O Estranho Mundo do Confina-
mento” começou a ser trabalhado a 
partir de março de 2020, momento 
em que desafiou Leonor Duarte de 
Almeida a aceitar escrever um li-
vro a duas mãos. Ao mesmo tempo, 
explicou qual foi o processo criativo 
da obra. “Pensamos noutros confi-
namentos, vidas sufocadas nos seus 
segredos, culpabilidades, esperan-
ças e desesperos. É assim que surge 
esta história de quatro gerações, com 
base numa história real, acrescida da 
nossa criatividade”, resumiu a ex-pre-
sidente do Infarmed. Por fim, Leonor 
Duarte de Almeida considerou que 
esta “idiossincrasia e diferentes ex-
periências de vida” se articularam 
muito bem. A oftalmologista desta-
cou a importância das emoções para 
a construção narrativa desta obra. 
“Não deixei de recriar certas histó-
rias e processos de discriminação das 
pessoas e penso que isso é importante 
para que se fizesse o choque terapêu-
tico dessas questões”, concluiu.

«A memória é 
uma caixa de 
surpresas…»

AUTORAS:
Maria do Céu Machado: Professora Cate-
drática jubilada da Faculdade de Medicina 
de Lisboa, membro do Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida, vice-presi-
dente da Academia Portuguesa de Medicina e 
da European Federation of the Academies of 
Medicine. Foi presidente do INFARMED (2017-
19), vice-presidente do Conselho Nacional 
de Saúde (2016-17), e Alta Comissária para a 
Saúde (2006-11).
Leonor Duarte de Almeida: Oftalmologista 
em Lisboa. Mestre e Doutorada em Bioética, 
lecionou na Faculdade de Medicina de Lisboa 
como Professora Auxiliar de Oftalmologia. É 
membro da Associação Portuguesa de Escri-
tores. n



O Salão Nobre do Centro de Cul-
tura e Congressos da Secção 
Regional dos Médicos (SR-

NOM) recebeu, no dia 18 de maio, a 
apresentação do livro “Saponárias”, 
da autoria de Jaime Milheiro e Joa-
quim Pinto Vieira. A obra, dividida 
em oito capítulos, conta, num híbrido 
entre texto e ilustração, o perfil social 
de um ‘portuga’, misturando aven-
turas do passado e do presente, com 
uma dose “(des)equilibrada” de ironia 
e sarcasmo.
A apresentação ficou a cargo de Ar-
naldo Saraiva, que explicou que o li-
vro visa, conforme demonstrado na 
narrativa e imagem, uma “limpeza de 
costumes”, na qual passa “uma onda 
de nostalgia por o mundo não ser 
tão perfeito como nós o queremos”. 
Nesse sentido, o professor catedrá-

tico jubilado da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto sublinha o 
trabalho de ilustração realizado por 
Joaquim Pinto Vieira. “Trabalhando 
a partir dos textos de Jaime Mi-
lheiro, ele expõe-nos a uma variedade 
enorme de sapos, em diversas postu-
ras e contextos. Há uma grande sa-
bedoria por parte do pintor por ajus-
tar, de forma brilhante, o texto com a 
imagem”, referiu.

COMPLEMENTARIDADE E AMIZADE
Prefaciador da obra, Manuel Sobri-
nho Simões sentiu, desde o primeiro 
momento, que os autores “estavam 
a fazer algo bom”. Confessando ser 
“sensível a pessoas que gostam de fa-
zer coisas com qualidade”, o funda-
dor do IPATIMUP deu os parabéns 
aos autores pela fusão de dois estilos 
diferentes. “É muito difícil fazer uma 
coisa destas a duas mãos. São técni-
cas complementares, mas têm a sua 
lógica própria. Não é nada fácil”, sub-
linhou. Noutra perspetiva, Joaquim 
Pinto Vieira recordou que esta obra 
começou a ser pensada há cinco anos, 
em conversas com Jaime Milheiro, e 
que ela permitiu a construção de uma 
amizade duradoura. “É uma coisa 
importante, a criação da amizade. 
Foi uma experiência reconfortante. 
Nunca pensei que ela viesse através 
dos sapos”, ironizou o professor ca-
tedrático aposentado de desenho da 
Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade do Porto. Por fim, Jaime Mi-
lheiro falou sobre o cuidado de se fa-
zer uma narrativa humorística sem se 
descurar a vertente histórica. Nesse 
sentido, o especialista em Psiquiatria 
garantiu que, nesta obra, não se está 
a “destruir” a história, mas sim a fa-
zer uma crítica. “A história não se in-
venta e não se deturpa. Quando faze-
mos esta criatividade, não estamos a 
fugir dela. Podemos rir-nos de nós, da 
história, mas não alterá-la”, concluiu.
A última palavra coube a Carlos Mota 
Cardoso. Em representação do CR-
NOM, o psiquiatra descreveu o livro 
como “uma lição lindíssima”, sub-
linhando que a publicação de uma 
obra “é como o nascimento de uma 
criança” e que nos cabe a nós “alimen-
tar essa vida”. n

“Saponárias”, da autoria de 
Jaime Milheiro e Joaquim 
Pinto Vieira foi formalmente 
apresentado ao público, no 
passado dia 18 de maio, com 
o Salão Nobre da SRNOM a 
ser o palco de honra. Um livro 
singular, na qual se faz, através 
da quimera entre texto e 
ilustração, uma sátira às pessoas 
e aos costumes, numa viagem 
ao passado e ao presente de 
Portugal. 

‘Saponárias’
APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO

UMA VIAGEM PELA 
SAPOLÂNDIA

OBRA DE JAIME 
MILHEIRO E JOAQUIM 
PINTO VIEIRA
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““Estou convencido que, relati-
vamente ao tema do cancro, há 

a necessidade de dar maior e melhor 
resposta de tratamento aos doentes. 
No exercício da Medicina, eu prometi 
a mim mesmo que iria escrever este 
livro”, afirmou Camilo Alves Mota, 
autor de “Vírus e Bactérias na Cura 
do Cancro – Grito de Alerta”. O lança-
mento do livro ocorreu no dia 14 de ju-

nho, na Sala Braga do Centro de 
Cultura e Congressos da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM).
A obra, que começou a ser tra-
balhada em 2014, conta a expe-
riência de Camilo Alves Mota ao 
longo de quatro anos de carreira 
no contacto e tratamento de doen-
tes com cancro. O especialista 
em Medicina Geral e Familiar 
pretende “descodificar os mitos” 
sobre os vírus e bactérias e abrir 
à discussão a importância e uti-
lidade da imunoterapia no trata-
mento do cancro. O conceito por 
detrás do uso de vírus e bactérias 
no tratamento do cancro baseia-
-se na possibilidade de fazer “des-
pertar” o sistema imunológico, 
o qual acaba depois por destruir 
as células tumorais. Essa foi a hi-
pótese avançada para explicar o 
caso recente de um indivíduo, no 
Reino Unido, diagnosticado com 
linfoma de Hodgkin em estadio 
III, que teve remissão da doença 
após contrair infeção com SARS-
-CoV-2 (Challenor S. SARS-CoV-
-2-induced remission of Hodgkin 
lymphoma. Br J Haematol. 2021)
Nesse sentido, o autor faz refe-
rência ao título da obra e deixa 
um “grito de alerta” para as no-
vas gerações de profissionais de 
saúde. “Hoje em dia, ainda não 
temos uma resposta cabal no 
tratamento do cancro. Há dados 
que podem ser aperfeiçoados e 
que podem dar um grande con-
tributo no tratamento das doen-
ças cancerosas”, considerou Ca-
milo Alves Mota, acrescentando 
que o objetivo do livro é ajudar a 
“recuperar vidas e aliviar o sofri-
mento” dos doentes.

Camilo Alves Mota: Licenciado em Medicina 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto em 1979, especializou-se em Me-
dicina Geral e Familiar. Entre 2012 e 2015, foi 
diretor executivo do ACES Tâmega III. Após a 
aposentação em 2018, continuou a exercer no 
Serviço de Urgência do Hospital de São João 
até 2020. Foi Vereador da Câmara de Paredes 
entre 1989 e 1993. Em 2017, foi condecorado 
com a “Medalha de Ouro do Município de Pa-
redes por Serviços Relevantes Prestados e 
Dedicação à Causa Pública. n

APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO

‘Vírus e 
Bactérias na 
Cura do Cancro 
–Grito de Alerta’
OBRA DE CAMILO 
ALVES MOTA

“Vírus e Bactérias na Cura 
do Cancro” é a nova obra 
de Camilo Alves Mota. O 
lançamento ocorreu no dia 
14 de junho, na SRNOM. O 
livro relata a experiência 
de 40 anos de carreira do 
autor e pretende abrir a 
discussão sobre o potencial 
da imunoterapia com recurso 
a vírus e bactérias no 
tratamento do cancro.
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‘Hidrologia 
Médica’
O Salão Nobre da SRNOM 
recebeu, a 12 de maio, a sessão 
de apresentação do livro 
“Hidrologia Médica – Princípios 
Gerais”, da autoria de Frederico 
Teixeira. Apresentada pelo 
Professor Walter Osswald, a 
obra foi descrita como “uma 
das grandes referências da 
literatura médica nesta área de 
conhecimento”.

Entre concei-
tos gerais e 
a explica-

ção pormenori-
zada de modalida-
des terapêuticas 
como a Crenote-
rapia, Climatolo-
gia Médica ou a 
Talassoterapia, o 
livro, dividido em 
seis partes, retrata 
o termalismo por-
tuguês, as suas 
raízes, desenvolvi-
mento e realidade 
atual. Do mesmo 
modo, descreve 
as estâncias ter-
mais em Portugal, 
as suas águas, a 
sua história e tra-
dição, e os seus 

tratamentos. Uma obra que tem um 
objetivo claro: “levar a todos, profis-
sionais de saúde ou não, tudo o que se 
sabe da hidrologia médica”. 
A apresentação teve lugar no Salão 
Nobre do Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM, no dia 12 de 
maio. Moderada por Susana Vargas, 

APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO

OBRA DE 
FREDERICO TEIXEIRA
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Tesoureira Nacional da Ordem dos 
Médicos, em representação do Bas-
tonário Miguel Guimarães, a sessão 
contou com intervenções de Walter 
Osswald, Ana Gaspar, responsável da 
editora, e Pedro Cantista, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Hidrolo-
gia Médica e Climatologia.

OBRA ÍMPAR NA HIDROLOGIA
Coube ao professor catedrático apo-
sentado da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP), 
Walter Osswald, a apresentação da 
obra. O especialista em bioética disse 
acreditar que “a obra é inseparável 
da pessoa que a faz”. Nesse sentido, 
elogiou o trabalho realizado por Fre-
derico Teixeira. “É um livro ímpar 
e não tenho dúvida em classificá-lo 
como uma obra monumental, no que 
diz respeito à Hidrologia em Portu-
gal”, salientou. Enquanto explicava a 
estrutura da obra, a nível conceptual, 
o Professor Walter Osswald enalteceu 
a informação “real e crítica” da obra e 
voltou a sublinhar o alcance prático 
da mesma.
“Impunha-se a partilha da sua expe-
riência e competência nos domínios 
do ensino, da investigação e da ativi-
dade clínica no âmbito da hidrologia 
médica. As novas gerações ficar-lhe-
-ão gratas e saberão, por certo, re-
conhecer-lhe os mais altos méritos 
neste domínio”, referiu Pedro Can-
tista, prefaciador do livro.
Entre agradecimentos a antigos cole-
gas no curso de Medicina da FMUP, 
amigos e mestres – nos quais incluiu 
Walter Osswald –, Frederico Teixeira 
apontou que, nestes momentos, “é 
bom sentir o interesse, a considera-
ção e a amizade” das pessoas. O pro-
fessor catedrático jubilado da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Coimbra (FMUC) relembrou que 
esta obra “não nasceu de repente”, 
antes resulta de “lições proferidas 
numa estrada que fui percorrendo no 
mundo da Hidrologia”. Um conjunto 
de retalhos, unidos nesta compilação, 
num legado que Frederico Teixeira 
deseja partilhar com todos e que seja 
entendida como “a de um professor 
universitário e a de um médico hidro-
logista”, concluiu. n
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que precisam?”, foi lançado, no dia 11 
de abril, na Casa do Médico. “É uma 
honra receber aqui, na casa de todos 
os médicos, os autores deste livro. É o 
local certo para o apresentar, rodeado 
de amigos e de tão ilustres personali-
dades que acompanharam estes avan-
ços científicos”, inaugurou António 
Araújo, presidente do CRNOM. 
A apresentação ficou a cargo de Pe-
dro Teixeira Bastos. “Estamos na pre-
sença de uma belíssima obra, magni-
ficamente editada e que, na realidade, 
traduz uma história de vida de um 
grupo de pessoas que se dedicaram, de 

alma e coração, ao desenvolvimento e 
concretização de um projeto: o trata-
mento de um grupo de doenças neu-
rológicas pela técnica da estimulação 
cerebral profunda”, descreveu o pre-
sidente da Mesa da Assembleia Re-
gional do Norte. O primeiro capítulo 
revela “Como tudo começou”, com a 
notificação da Associação Portuguesa 
de Doentes de Parkinson, daqueles 
que tinham deixado de responder à te-
rapêutica médica, as deslocações dos 
especialistas ao estrangeiro para obter 
“formação prática e imprescindível”, 
a aquisição de material e sistemas de 
neuro navegação, dando início à via-
gem, onde sempre imperou o “bom 
senso e a segurança dos utentes”. 

“ESTAMOS A OPERAR TODOS OS 
DOENTES QUE PRECISAM?”
O também especialista em Cirurgia 
Cardiotorácica focou parte da sua in-
tervenção no subtítulo do livro “Esta-
mos a operar todos os doentes que pre-
cisam?”. “No que diz respeito ao nosso 
país, estima-se que, em cada ano, se-
jam operados apenas 37% dos poten-
ciais candidatos cirúrgicos de novo, 
o que tem provocado, de ano para 
ano, uma acumulação progressiva de 
doentes nesta situação. Neste caso, o 
atraso no tratamento não se deve à 
existência de longas listas de espera 
cirúrgicas, mas sim a uma deficiente 
referenciação dos doentes”, esclare-
ceu Pedro Teixeira Bastos. 
Presente no lançamento da obra, Pe-
dro Moradas Ferreira, na qualidade 
de doente, partilhou o seu testemunho 
e agradecimento profundo. “Fui diag-
nosticado com Parkinson aos 47 anos 
e após uma avaliação cuidada, reuni 
as condições fisiológicas e cognitivas 
para ser operado pela equipa do Dr. 
Rui Vaz”, revelou o investigador, enal-
tecendo a sua “capacidade autónoma” 
como exemplo das técnicas cirúrgicas 
de que ele próprio beneficiou. 
Entre vários agradecimentos, Rui Vaz 
e Maria José Rosas destacaram o tra-
balho da equipa que os acompanha ao 
longo dos anos, de várias especialida-
des, “que diariamente dão o seu me-
lhor”. n

Recordar técnicas inovadoras que perduram 
até hoje e que permitem melhorar a 
qualidade de vida de muitos doentes é 
uma forma de evidenciar como os avanços 
na Medicina têm sido uma constante ao 
longo da história. A SRNOM foi palco para a 
apresentação, no dia 11 de abril, do livro “20 
Anos de DBS em Portugal”, da autoria de 
Rui Vaz e Maria José Rosas.

Foi há 20 anos, pela mão de Rui 
Vaz, que se realizou em Portu-
gal a primeira cirurgia à Par-

kinson. A partir de então inaugu-
rou-se um percurso de liderança e 
inovação na área da estimulação cere-
bral profunda. O reconhecido neuroci-
rurgião do Hospital de São João é dos 
poucos médicos portugueses a quem 
é permitido mexer num cérebro vivo 
– tantas vezes com o doente acordado. 
Escrito pelo próprio, em coautoria 
com a neurologista Maria José Rosas, 
o livro “20 Anos de DBS em Portugal 
– Estamos a operar todos os doentes 

APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO

OBRA DE RUI VAZ  
E MARIA JOSÉ ROSAS

‘20 anos 
de DBS em 
Portugal’
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“As Marias” e “Mundo Paralelo” 
deram vida ao hall e Galeria do 
Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM entre 14 e 28 de 
abril. Inseridas na exposição 
“EuSouMaria”, as coleções de 
Mónica Lacerda tiveram a sua 
estreia na Casa do Médico e deram 
a conhecer melhor a soprano, 
que se aventurou na pintura. A 
inauguração contou com um recital 
de canto lírico e com a partilha das 
histórias que deram origem às 
obras expostas.

Marias” e “Mundo Paralelo”, apre-
sentadas no dia 14 de abril, no hall 
e Galeria do Centro de Cultura e 
Congressos da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM). 
“Durantes os últimos dois anos, 
passei por vários processos pes-
soais e fui assistindo em mim a 
uma necessidade de resolver esses 
problemas emocionais. Percebi que 
não era só eu que estava a passar 
por esse turbilhão de emoções e a 
identificar os mesmos problemas 
em pessoas próximas com quem 
falava, principalmente mulheres. 
Percebi que “As Marias” somos to-
das nós, mulheres que trazem os 
seus segredos escondidos”, parti-
lhou Mónica Pais. Através de cores 
vivas, representou as Marias que 
lhe fizeram companhia na pande-
mia e encheu a sua casa de “pes-
soas”, numa altura em que estive-
mos todos tão sós. Desde a “Maria 
Noite e Dia”, que aparentava estar 
bem durante o dia e desabava à 
noite a chorar, revelando as fragili-
dades de cada um, à “Maria Renas-
cida”, que mostra os seus sonhos e o 
desejo de liberdade e esperança em 
dias melhores. 
A exposição “EuSouMaria” foi 
inaugurada com um recital de 
canto lírico, preparado especial-
mente para esta ocasião, interpre-
tado pela própria e acompanhado 
por Sofia Sarmento ao piano. As 
músicas apresentadas estão rela-

cionadas com os quadros e contaram 
a história dos protagonistas. “Todas 
as obras têm canções associadas, e 
enquanto pintava já atribuía a per-
sonagem principal de determinada 
música. A menina que vem cantar à 
janela está aqui representada, a me-
nina secreta. Para mim, só assim faz 
sentido”, acrescentou. 
Além da ligação à música, Mónica 
Pais trouxe o mar, a terra, os animais 
e a natureza às cerca de 47 obras apre-
sentadas nesta mostra. Pela primeira 
vez a expor, escolheu a Casa do Mé-
dico para “abrir o coração aos amigos 
e pessoas próximas que admiram” a 
sua arte e destacou a importância de 
“viver e continuar a sonhar”. n

Para Mónica 
Pais, “a mú-
sica pode 

curar o mundo” e 
dá ainda mais vida 
a qualquer obra 
de arte. Como so-
prano, assume que o canto faz parte 
da sua vida há mais de 30 anos e que 
a sua cabeça “está constantemente a 
produzir música”, mas agora decidiu 
lançar-se numa nova aventura: a pin-
tura. Sem dominar a técnica e apenas 
com algumas referências do pai, que 
tem nos quadros a carvão e na escrita 
a sua expressão artística, Mónica pais 
encontrou na pintura um “refúgio”. 
Tudo começou no ano de 2019 e inten-
sificou-se durante o período de confi-
namento, como um projeto “íntimo 
e pessoal”. Era quando segurava no 
pincel e dava cor às telas que a artista 
conseguia “parar, desligar a mente e 
estar apenas em silêncio e só”, conta. 
O resultado foram as coleções “As 

Mónica
Lacerda 
Pais

EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA

‘EuSouMaria’

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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Desde 2016 a patentear a 
expressão artística através da 
pintura, Paulo Ponte expôs, de 
14 a 28 de abril, várias das suas 
coleções na Galeria da SRNOM. 
Estando bem presente, nos 
seus 19 quadros, a paixão pela 
música e pela filosofia, conseguir 
estimular os sentimentos de 
quem vê as obras é o objetivo 
fulcral dos trabalhos de Paulo 
Ponte.

Paulo Ponte

A Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SR-
NOM) continua a ser palco 

para a divulgação das artes plásticas 
no Norte. Entre 14 e 28 de abril, a Ga-
leria do Centro de Cultura e Congres-
sos da SRNOM recebeu as mostras de 
Paulo Ponte. 
Natural do Porto, com formação em 
Comunicação Visual, na área de De-
sign Gráfico, pela Escola Superior de 
Artes e Design de Matosinhos, em 

1989, desde a infância que a ex-
pressão artística exerceu um 
grande fascínio na vida de Paulo 
Ponte. E do desenho à pintura, 
passando pela fotografia, a mú-
sica esteve também sempre pre-
sente na sua vida, e consequen-
temente na sua obra. Em 2016, 
regressa a uma das formas de 
expressão prediletas, a pintura. 
“Comecei, precisamente, por fa-
zer um quadro, e a intenção era 
que representasse a minha pai-
xão pela música e no que é, para 
mim, o seu expoente máximo, 
Mozart. Esse trabalho chama-se 
“Por Amor”. Depois, não parei 
mais de pintar”, contou Paulo 
Ponte, durante a explicação de 
“Por Amor”, uma das series ex-
postas na SRNOM, onde o autor 
homenageia os seus dez com-
positores favoritos,  composito-
res que, através da sua música, 
glorificam o imenso prazer de 
viver. 
“9LvB”, “Expressões” e “Sines-
tesia” foram as outras coletâ-
neas que o autor trouxe e esta 
sua exposição. Para além da 
materialização das sensações 
e estímulos criados por obras 
musicais, com destaque para 
Beethoven – a quem dedica 
uma coleção por inteiro –, dei-
xou bem representado o outro 
tema que marca a sua vida, a 
filosofia, onde figuras históricas 
como Sophia de Mello Breyner 
e Jean-Jacques Rousseau são 
glorificadas. Relativamente ao 
processo criativo, Paulo Ponte 
confessou que o trabalho de um 
artista plástico pode ser “solitá-
rio”, mas que é fulcral conseguir 

despertar sentimentos a quem vê as 
obras. “Embora os quadros possam 
parecer abstratos, não o são de ma-
neira nenhuma. Gosto imenso de ou-
vir o que as pessoas veem e sentem 
nos meus trabalhos. Podem não ser 
coincidentes, já que cada pessoa pode 
ver um momento da sua vida que eu 
nunca experienciei, mas, para mim, 
isso é importante, porque consegui 
passar uma mensagem para a pes-
soa”, explicou. n

Despertar 
sentimentos

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign
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11º Ciclo de 
Jazz  na Ordem 

Da  
tradição 
ao estilo 
eclético 
Com o objetivo de representar o jazz nacional 
e vencer o estigma do jazz associado à música 
contemporânea, revelando uma visão mais ampla, 
o Ciclo de Jazz na Ordem está de volta à SRNOM 
para a sua 11ª edição. Neste trimestre, os alunos da 
Escola de Jazz do Porto inauguraram o palco, a 1 de 
abril, seguidos de Daniel Bernardes e José Valente 
+ Rui Rodrigues, a 6 e 27 de maio, respetivamente. 

1 ABR ::  
ESCOLA DE JAZZ  
DO PORTO
Desde as primeiras edições do Ciclo 
de Jazz na Ordem que a Escola de 
Jazz do Porto tem sido presença as-
sídua, com concertos temáticos, ba-
seados em standards de Jazz. Este 
ano não foi exceção e para Rui Ro-
drigues, da Comissão de Atividades 
Culturais e de Lazer da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM), faz todo o sentido 
que assim seja. “A Escola de Jazz do 
Porto é uma presença assídua nestes 
ciclos, a única que participou em to-
das as edições, e queremos manter 
esta colaboração”, adiantou. Nestas 

apresentações, o palco 
pertence aos alunos que 
mais tarde farão parte 
da “nova geração de mú-
sicos” de Jazz em Portu-
gal. Foi o que aconteceu 
no passado dia 1 de abril, 
na SRNOM, em que a 
tradição permaneceu 
inalterada. 
Sob tutela de Pedro Bar-
reiros, os alunos da Es-
cola de Jazz do Porto 
subiram ao palco para 
demonstrar o que se 
aprende na “escola mais 
importante de ensino de 
Jazz no norte do país”. 
Apesar de ser um con-
certo “habitual”, todos os 
anos são expostos novos 
reportórios e desafios. 
Divididos em sete com-
bos/projetos musicais, os 
24 estudantes da Escola 
de Jazz, apresentaram 
temas de compositores 
do século XX. “Este ano, 
propus que fossem mais 
longe e tentassem criar 
letras do século XXI, 
através da literatura 
existente ou da própria 
criatividade. Ou seja, 
para que possam abor-
dar problemas atuais, 
que apresentem durante 
o concerto”, explicou o 
professor Pedro Barrei-
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ros. Durante o processo de formação, 
os alunos são desafiados a ir mais 
além do estudo do reportório e in-
terpretação do que já existe. “Temos 
alguma composição escrita, mas a 
maioria é improvisado. Logo implica 
que estudem a precursão harmónica, 
um compasso adaptado e diferente. 
Cada combo tem arranjos diferentes 
em função do nível dos estudantes”, 
acrescentou ainda o músico. 
A instituição gerida pela família Bar-
reiros há mais de 30 anos, tem um pa-
pel fundamental na história do Jazz 
em Portugal, tendo contribuído para 
a formação de alguns dos maiores 
valores musicais da atualidade. Foi 
também nos corredores da Escola 
que se começou a planear o primeiro 
curso superior de Jazz, lecionado na 
ESMAE, no Porto. “O objetivo da es-
cola é fomentar a produção criativa 
de cada pessoa que pretende apren-
der música de uma forma interativa”, 
explicou Pedro Barreiros. Assim, o 
Salão Nobre do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM recebeu um 
reportório variado para complemen-
tar a formação de cada projeto musi-
cal e relembrou os primórdios do Ci-
clo de Jazz na Ordem. 
“Nós não somos uma casa de espetá-
culos, mas sim de cultura. Conside-
ramos que o médico deve ser culto. 
Quando começamos, há 11 anos atrás, 
fazíamos concertos temáticos sobre 
um determinado autor/compositor. E 
hoje fazemos uma renovação baseada 
naquilo que foi a história do Jazz e da-
mos mais cor às atuações. Esta união 
e sinergia entre instituições com re-
levo na nossa sociedade faz todo o 
sentido. Nós, enquanto Ordem dos 
Médicos, devemos dar palco a jovens 
músicos que vão constituir o nosso 
futuro”, admitiu Rui Rodrigues na 
abertura. Descrevendo este como um 
“concerto especial”, o dinamizador 
dos Ciclos de Jazz na Ordem recor-
dou a sua ligação histórica à Escola 
de Jazz do Porto, bem como o seu pro-
cesso de formação “enquanto músico, 
pessoa e médico”. Em declarações à 
Nortemédico, elogiou o método de 
ensino da instituição. “O facto de os 
combos serem temáticos e rotativos 
também torna o concerto mais inte-

ressante para o público. 
Além disso, acaba por 
ser uma montra daquilo 
que se faz em termos de 
formação em Portugal. 
A tradição mantém-se e 
acredito que vamos ter 
uma noite agradável de 
música, jazz e partilha”, 
desejou Rui Rodrigues.  

6 MAI ::   
DANIEL 
BERNARDES
Da tradição passamos 
para a estreia de Daniel 
Bernardes na Casa do 
Médico. Depois de ver 
adiada a sua vinda na edi-
ção de 2020 do Ciclo de 
Jazz na Ordem, o pianista 
atuou a solo na quarta 
sessão da edição de 2022, 
no dia 6 de maio. Consi-
derado um dos pianistas 
mais influentes do país, 
passou por Paris e tor-
nou-se o primeiro licen-
ciado em Piano Jazz da 
Escola Superior de Mú-
sica de Lisboa. Neste reci-
tal de piano no Salão No-
bre da SRNOM prometeu 
trazer algumas surpresas 
pela “ligação especial” 
à cidade do Porto. “Um 
concerto a solo é sempre 
um concerto muito exi-
gente porque temos de 
assegurar o reportório, 
bem como a intensidade 
e a dramaturgia que tem 
que ser toda nossa. Nor-
malmente faço muitas 
gravações e tento simular 
um concerto em casa, em 
que gravo, ouço, critico, analiso e faço 
esse diálogo comigo próprio”, contou 
Daniel Bernardes. A liberdade para 
criar é também considerada uma 
mais-valia pelo músico que trouxe 
reportório novo. “Os concertos a solo 
permitem isso. Como eu ensaio so-
zinho, posso ir buscar música a dife-
rentes discos, a diferentes contextos 
e juntá-la num alinhamento que fun-

cione a solo”, acrescentou o também 
compositor que procura mesclar os 
universos do jazz e da música erudita. 
A sua forma tão característica de 
abordar a música foi elogiada por Rui 
Rodrigues, que lembrou a sua von-
tade em receber o convidado há mais 
tempo nesta iniciativa para um con-
certo inédito. “Cada vez que o ouço 
sinto que o disco traduz o percurso e 



o trabalho que ele faz. A forma como 
aborda o piano exprime essa imagem 
que a música deve ter. Ou seja, a mú-
sica do Daniel tem imagem, tem ci-
nema, tem filme, tem uma sucessão 
e não é fácil fazer um concerto que 
tenha essa linha de orientação e que 
nós, enquanto espetadores, sintamos 
essa mesma direção”, reforçou, diri-
gindo-se à plateia. 
Em declarações à Nortemédico, Rui 
Rodrigues e Daniel Bernardes rele-
varam ainda a ligação do jazz à Me-
dicina, que “sempre existiu”. O pro-
motor do Ciclo de Jazz na Ordem 
confirmou que a iniciativa pretende 
também “homenagear os médicos 
que gostam de jazz e que o interpre-
tam de forma brilhante”, revelando 
a “mistura entre a improvisação e a 
música escrita”. Visivelmente entu-
siasmado por atuar na Casa do Mé-
dico, o artista convidado destacou a 
“proximidade ao público”, facilitada  
numa atuação a solo, bem como as 
condições do espaço, que garantiram 
a autenticidade do recital. 

27 MAI ::  
JOSÉ VALENTE +  
RUI RODRIGUES
A última sessão deste 11º Ciclo de 
Jazz na Ordem traduziu a índole eclé-
tica que o caracteriza. Rui Rodrigues 
associou ao seu papel de dinamiza-
dor o de intérprete e subiu ao palco, 
acompanhado pela sua bateria, para 
atuar em dueto com José Valente. O 
compositor e violinista português re-
gressou ao Salão Nobre da SRNOM 
no dia 27 de maio, depois de se ter 
estreado nesta sala no Ciclo “Cultura 
em Quarentena”, em 2020, num con-
certo virtual, a solo.  
Apaixonado por música desde 
criança, José Valente encontrou no 
jazz uma “oportunidade de ser livre”. 
Reconhecido nacional e internacio-
nalmente como um músico eclético, 
arrecadou diversos prémios e títu-
los e tem vindo a apresentar os seus 
mais recentes projetos, entre eles o 
disco “Serpente Infinita”, disco do 
ano 2018 pela Revista Jazz.pt. “Da 
mesma forma que faço concertos e 
projetos que têm uma índole com-
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rer, do ponto de vista 
artístico. E assim foi, 
começámos a cons-
truir repertório para 
podermos apresen-
tar e chegámos aqui”, 
contou José Valente. 
Nesta estreia em du-
pla, surpreenderam 
a plateia com ritmos 
variados e uma com-
binação harmónica 
ideal para encerrar o 
Ciclo de Jazz, contra-
riando a ideia de que 
o jazz deve ter uma 
estrutura formal . 
“Esse tipo de frontei-
ras é cada vez mais 
ténue. Foi um ciclo de 
música que contem-
plou vários concertos 
e estilos e este é ainda 
mais importante por-
que marca o reiní-
cio pós-pandemia. 
Depois de estarmos 
tanto tempo isolados 
e sem atividades, é 
de realçar que a SR-
NOM tenha assu-
mido o compromisso 
de manter a cultura 
ativa e viva. Ao longo 
da primeira metade 
deste ano, recebemos 
um ciclo consistente 
que celebrou a cul-
tura e aproximou as 
pessoas”, sublinhou 
Rui Rodrigues. 
Relembrando ainda 
que o Salão Nobre 
não é uma “sala de 

espetáculos” nem um “palco conven-
cional”, o dinamizador da iniciativa 
destacou a “felicidade de voltar a ver 
o sorriso das pessoas” que assistem, 
provocado pelas sensações que “a 
arte desperta”. “Esta é uma sala na 
qual se faz ciência e arte. Pretende-
mos manter toda a atividade artística 
porque a arte torna-nos iguais. É isso 
que nos aproxima enquanto pessoas. 
A  Casa do Médico está aberta à arte, 
à união e à cultura sã”, concluiu Rui 
Rodrigues. n

pletamente clássica, também faço 
outras coisas em que improviso. Ou 
seja, é muito diversa a multiplicidade 
de recursos que utilizo na minha mú-
sica e no meu caminho”, revelou o ar-
tista convidado. Por esse mesmo mo-
tivo, não poderia recusar a proposta 
de Rui Rodrigues para criarem uma 
combinação musical e atuarem em 
duo. “Encontrámo-nos, conversámos, 
produzimos música e compreende-
mos que tínhamos interesses comuns 
e que havia um caminho a percor-
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Pedro Cardoso e Ángel 
González Casado interpretaram 
os quinze temas do recital de 
canto e piano que decorreu no 
dia 4 de junho no Salão Nobre 
da SRNOM, interrompidos 
apenas pelos aplausos, de pé, 
no final de cada uma das partes, 
que lhes foram retribuídos 
por uma plateia com cerca de 
uma centena de médicos e 
amigos. “As duas Escolas de 
Viena” foi o programa escolhido 
pelo médico ortopedista para 
mostrar o resultado de mais 
uma formação em música, nesta 
que é também “a sua casa”.

“As duas Escolas de Viena têm 
uma diferença temporal de 

mais de um século. Os seus composi-
tores marcaram um lugar na história 
pela inovação estilística e pela atitude 
livre e revolucionária de romper com 
os respetivos passados teórico-estéti-
cos da música”. Foi desta forma que 
Pedro Cardoso e Ángel González Ca-
sado apresentaram o recital de canto 
e piano realizado no Salão Nobre do 
Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM, a 4 de junho. O programa 
percorreu obras de compositores re-
conhecidos, como Beethoven, Haydn 
ou Schubert, entre outros, recordando 

RUTURA E 
INOVAÇÃO NA 
“CASA DE SEMPRE”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

RECITAL CANTO 
E PIANO

‘As duas 
Escolas de 
Viena’

ainda outros “génios” que, apesar de 
não terem formado uma “escola”, es-
tiveram “à frente do seu tempo” na 
inovação. Mostrar esta rutura com o 
tradicional e ilustrar a inovação no 
estilo dos compositores de ambas as 
Escolas, foi o motivo que levou Pedro 
Cardoso a selecionar este reportório. 
“Este é um programa muito interes-
sante, que reúne as Duas Escolas de 
Viena e foi também o escolhido para 
apresentar no concerto final do meu 
mestrado. Voltei à ‘escola’ e aprovei-
tei para mostrar aqui, na Casa do Mé-
dico, o resultado desta formação que 
muito me orgulha”, declarou Pedro 
Cardoso. O assistente hospitalar gra-
duado de Ortopedia do Centro Hospi-
talar e Universitário do Porto (CHUP) 
e professor auxiliar no Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS) encontra-se a frequentar o 
último ano do Mestrado em Música 
- Interpretação Artística, na Escola 
Superior de Música e Artes do Espe-
táculo (ESMAE), no Porto. Habitual-
mente acompanhado por Rui Soares 
da Costa ao piano, neste concerto Pe-
dro Cardoso contou com Ángel Gon-
zález Casado, pianista acompanhador 
e professor na ESMAE.
O amor, a família, a desilusão, a es-
perança, o sofrimento espiritual e o 
desespero perante a guerra foram al-
gumas das temáticas interpretadas. 
No final de cada uma das partes do 
concerto, os artistas foram aplaudidos 
de pé por uma plateia composta por 
cerca de 100 pessoas, entre médicos, 
colegas da área musical e amigos. O 
ortopedista confessou-se feliz com a 
prestação e com a reação do público 
nesta que é também “a sua casa”. 
“Atuar aqui é sempre especial, gosto 
muito de cantar nesta casa e dar vida 
a este palco. É com um enorme gosto 
que apresento este programa, tecnica-
mente muito exigente e académico”, 
acrescentou. Pedro Cardoso apresen-
ta-se em inúmeros concertos de canto 
e piano por todo o país e o palco da 
SRNOM não tem sido exceção. De-
pois de várias atuações, a solo ou com 
os grupos Medici Ensemble e Medi-
voce, já cantou com a Orquestra do 
Norte e colabora regularmente com o 
Coro da SRNOM. n
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■■ DESPACHO N.º 4388/2022 – Saúde - Se-
cretaria-Geral. Concessão da Medalha de Ser-
viços Distintos do Ministério da Saúde, grau 
ouro [DR n.º 74/2022, Série II de 2022-04-14]

Por despacho da Ministra da Saúde, de 5 de abril 
de 2022, é concedida, em conformidade com o 
Decreto-Lei n.º 46277, de 16 de abril de 1965, a 
Medalha de Serviços Distintos do Ministério da 
Saúde, grau ouro, a:
Ana Maria da Silva Azenha Pisco; António 
Faria Vaz; António Manuel Netas da Silva 
Graça; António Manuel Palheta Mendes; Bruno 
Trigo Carlos Manuel Marques Ferreira; Carlos 
Manuel Matias Dias; Cesaltina Maria Correia 
Ramos; Emília Martins Nunes; Fernando José 
Ramos Lopes de Almeida; Guilherme Augusto 
Bento Frazão Ferreira; Isabel Palmira Joaquim 
Castanheira; Joana Vilas Boas; João Ribeiro 
Afonso; Jorge Cândido Pinheiro da Costa 
Machado; Judite Neves; Luís Miguel Vieira; Manuel 
Maria de Sousa Ferreira Abecasis; Margarida 
Maria Machado Veloso Gomes Amil Dias; Maria 
Adelaide Belo Alves Parreira; Maria da Conceição 
Barbosa Gomes Bravo Martins; Maria da Graça 
Gregório de Freitas; Maria Fernanda Gonçalves 
Santos; Maria Fernanda Ralha; Nelson Madeira 
Baltazar; Olga de Jesus Batista da Costa; Pedro 
Sá Moreira; Raquel Margarida Mendes Ribeiro 
Nunes Guiomar Moreira; Sara Vieira Baptista.

■■ DESPACHO N.º 5235/2022 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde. Prorroga por um ano o mandato dos 
elementos que integram a Comissão para a 
Elaboração da Proposta de Reforma da Saúde 
Pública e Sua Implementação [DR n.º 84/2022, 
Série II de 2022-05-02]

■■ DESPACHO N.º 5775-B/2022 – Finanças e 
Saúde – Gabinetes do Ministro das Finanças 
e da Secretária de Estado da Saúde. Define as 
zonas geográficas qualificadas como caren-
ciadas para efeitos da atribuição dos incentivos 
aos procedimentos de mobilidade e de recru-
tamento de pessoal médico iniciados a partir de 
1 de janeiro de 2022, por estabelecimento de 
saúde e especialidade médica [DR n.º 91/2022, 
1º Suplemento, Série II de 2022-05-11]

■■ DESPACHO N.º 6091/2022 – Saúde – Di-
reção-Geral da Saúde. Nomeação do diretor 
do programa para a área da diabetes [Profes-
sora Sónia Isabel do Vale Fernandes] [DR n.º 
95/2022, Série II de 2022-05-17]

■■ DESPACHO N.º 6417/2022 – Saúde – Gabi-
nete da Ministra. Define os eixos estratégicos 
da política de recursos humanos do Serviço 
Nacional de Saúde e cria os respetivos meca-
nismos de operacionalização [DR n.º 98/2022, 
Série II de 2022-05-20]

■■ DECRETO-LEI N.º 35/2022 – Presidência 
do Conselho de Ministros. Integra o Laborató-
rio de Análises de Dopagem no Instituto Nacio-
nal de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. [DR n.º 
98/2022, Série I de 2022-05-20]

■■ PORTARIA N.º 151/2022 – Saúde. Altera a 
Portaria n.º 331-B/2021, de 31 de dezembro, 
que define a metodologia de revisão das Redes 
de Referenciação Hospitalar [DR n.º 98/2022, 
Série I de 2022-05-20]

■■ DECRETO-LEI N.º 37/2022 – Presidência 
do Conselho de Ministros. Altera o regime de 
cobrança de taxas moderadoras no Serviço 
Nacional de Saúde [DR n.º 103/2022, Série I de 
2022-05-27]

■■ DESPACHO N.º 6813/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação de elemento 
para coadjuvar o diretor do programa prioritário 
para a área das hepatites virais [Joana Mafalda 
Gameiro Nunes] [DR n.º 104/2022, Série II de 
2022-05-30]

■■ DESPACHO N.º 6814/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação dos elemen-
tos a coadjuvar a diretora do programa prioritá-
rio para a área da atividade física [Cristina Isabel 
Albuquerque Godinho, Romeu Duarte Carneiro 
Mendes, Rute Marina Roberto Santos] [DR n.º 
104/2022, Série II de 2022-05-30]

■■ DESPACHO N.º 6815/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação dos elemen-
tos a coadjuvar a diretora do programa prio-
ritário para a área das infeções sexualmente 
transmissíveis e infeção VIH [José Rogério 
Bernardo Ruas, Joana Mota Bettencourt Melo 
Fonseca, Maria Helena Nogueira Freire Cortes 
Martins, Ricardo Manuel Santini Fuertes] [DR n.º 
104/2022, Série II de 2022-05-30]

■■ DESPACHO N.º 6816/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação da diretora do 
programa prioritário para a área da prevenção 
e controlo do tabagismo [Professora Doutora 
Emília Martins Nunes] [DR n.º 104/2022, Série II 
de 2022-05-30]

■■ DESPACHO N.º 6871/2022 – Presidência do 
Conselho de Ministros, Finanças e Coesão Ter-
ritorial - Gabinetes da Ministra da Presidência, 
do Ministro das Finanças e da Ministra da Coe-
são Territorial. Autorização de lançamento de 
avisos de abertura de candidaturas nas áreas 
da educação e da saúde (cuidados primários) 
para requalificação de infraestruturas e equipa-
mentos pelos programas operacionais regio-
nais do continente [DR n.º 105/2022, Série II de 
2022-05-31]

■■ PORTARIA N.º 154/2022 – Economia e Mar 
e Saúde. Estabelece as regras relativamente 
aos locais onde é permitido fumar nos termos 
das alíneas b) a d) do n.º 1 e do n.º 7 do artigo 
5.º da Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto [DR n.º 
107/2022, Série I de 2022-06-02]

■■ DESPACHO N.º 7047/2022 – Administra-
ção Interna e Saúde - Gabinetes da Secretária 
de Estado da Proteção Civil e do Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde. Determina os sub-
sídios a atribuir pelo Instituto Nacional de Emer-
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gência Médica, I. P., para os postos de emer-
gência médica (PEM) e postos reserva (PR) [DR 
n.º 107/2022, Série II de 2022-06-02]

■■ DESPACHO N.º 7275/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação do diretor do 
Programa Prioritário para a Área das Doenças 
Oncológicas [Dr. José Dinis Bastos Lima da 
Silva] [DR n.º 110/2022, Série II de 2022-06-
07]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 689/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. 
Nomeação da responsável regional do Plano 
das Demências, Dr.ª Maria Cristina de Castro 
Brito Ramos Paz de Amorim [DR n.º 114/2022, 
Série II de 2022-06-14]

■■ DESPACHO N.º 7518-B/2022 – Saúde - 
Gabinete da Secretária de Estado da Saúde. 
Identifica os serviços e estabelecimentos de 
saúde e respetivas unidades funcionais com 
carência de pessoal médico nas áreas hospi-
talar, de medicina geral e familiar e de saúde 
pública e determina a distribuição dos postos 
de trabalho a preencher nos referidos serviços 
e estabelecimentos no desenvolvimento do 
Despacho n.º 7518-A/2022, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, 2.º suplemento, n.º 
115, de 15 de junho de 2022 [DR n.º 115/2022, 2º 
Suplemento, Série II de 2022-06-15]

■■ DESPACHO N.º 7566/2022 – Saúde - Ga-
binete da Ministra. Constitui os grupos técni-
cos para a elaboração das propostas de revi-
são das Redes de Referenciação Hospitalar 
de cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, 
reconstrutiva e estética, hematologia clínica, 
medicina nuclear, oncologia médica, pneumo-
logia, psiquiatria e saúde mental, radioncolo-
gia e reumatologia [DR n.º 116/2022, Série II de 
2022-06-17]

■■ DESPACHO N.º 7701/2022 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra. Constitui o grupo de trabalho 
para a elaboração de proposta de perfil assis-
tencial, área de influência e dimensionamento 
do novo Hospital de Barcelos e do grupo de 
trabalho para a elaboração de proposta de pro-
grama funcional [DR n.º 118/2022, Série II de 
2022-06-21]

■■ DESPACHO N.º 7788/2022 – Saúde - Ga-
binete da Ministra. Constitui a Comissão de 
Acompanhamento da Resposta em Urgência 
de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos, 
cujos membros integram o grupo técnico para 
a elaboração de proposta de criação da Rede 
de Referenciação Hospitalar em saúde ma-
terna e infantil [Prof. Doutor Diogo Ayres de 
Campos, Dr. José Manuel Mira Mendes Fur-
tado, Doutora Ana Luísa Fialho Amaral Areia, 
Dr. Fernando Jorge de Abreu Cirurgião, Dr. Fer-
nando Manuel Ribeiro Fernandes, Dr. Fernando 
Manuel Nogueira Guerreiro] [DR n.º 121/2022, 
Série II de 2022-06-24]

Consulte a listagem completa da legislação 
mais relevante em:  http://nortemedico.pt/
documentacao-legislacao/legislacao

■■ DESPACHO N.º 7912/2022 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra. Designa, em regime de co-
missão de serviço, o licenciado Ricardo Jorge 
Almeida Perdigão Seleiro Mestre para o cargo 
de subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde 
[DR n.º 123/2022, Série II de 2022-06-28]

■■ PORTARIA N.º 165/2022 – Saúde. Procede 
à sétima alteração à Portaria n.º 142-B/2012, 
de 15 de maio, que define as condições em que 
o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura 
os encargos com o transporte não urgente de 
doentes que seja instrumental à realização das 
prestações de saúde [DR n.º 124/2022, Série I 
de 2022-06-29]

■■ PORTARIA N.º 167-B/2022 – Finanças e 
Saúde. Estabelece as regras quanto à elegibi-
lidade, composição, determinação e atribuição 
aos gestores públicos, que exerçam funções 
executivas em entidades públicas empresa-
riais integradas no Serviço Nacional de Saúde, 
de uma remuneração variável associada ao re-
conhecimento e incentivo da boa gestão [DR 
n.º 125/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-
06-30]

■■ DECRETO-LEI N.º 42-A/2022 – Presidência 
do Conselho de Ministros. Altera as medidas 
aplicáveis no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19. [DR n.º 125/2022, 1º Suplemento, 
Série I de 2022-06-30]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINIS-
TROS N.º 51-A/2022 – Presidência do Con-
selho de Ministros. Prorroga a declaração da 
situação de alerta, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. [DR n.º 125/2022, 1º Suple-
mento, Série I de 2022-06-30]

■■ PORTARIA N.º 178/2022 – Saúde. Procede 
à quarta alteração à Portaria n.º 390/2019, de 
29 de outubro (procede à quarta alteração à 
Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho - estabe-
lece o regime jurídico a que obedecem as re-
gras de prescrição e dispensa de medicamen-
tos e produtos de saúde e define as obrigações 
de informação a prestar aos utentes) [Diário da 
República n.º 133/2022, Série I de 2022-07-12]



ACONTECEU

EVENTOS PROFISSIONAIS/ 
CIENTÍFICOS

01 ABR Exame do Curso 
de Pós-Graduação em 
Infeção VIH/SIDA 

06 a 09 ABR 13.º Simpósio 
“Aquém e Além do Cérebro” 
– “The mystery of time”, 
da Fundação Bial

12 ABR Exame do Curso 
de Pós-Graduação em 
Infeção VIH/SIDA

20 ABR Sessão clínica 
subordinada ao tema: 
“Oncologia e Doenças 
Autoimunes”

21 ABR Reunião da 
Comissão Organizadora da 
Semana Digestiva 2022

22 e 23 ABR Reunião 
anual do grupo de trabalho 
de Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN

23 ABR Reunião da 
Associação de Internos 
de Medicina Intensiva

27 ABR I Jornadas de 
Pneumologia para Medicina 
Geral e Familiar

■ 23 JUN
Festa de São João 
em Viana do Castelo
Este ano, a magia do São João 
fez-se sentir também em Viana 
do Castelo. Com o regresso das 
tradições e das festas populares, 
o Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos não quis deixar 
de assinalar esta festividade 
e reunir os seus associados e 
famílias. Assim, no passado dia 
23 de junho, acolheu na sua sede 
a comemoração do São João. 
Neste encontro, que se realizou 
ao final da tarde, não faltaram 
sardinhas, música, cantares ao 
desafio, marteladas e balões. 
O ambiente descontraído e 
de festa alegrou as crianças e 
divertiu também os colegas que 
aproveitaram a oportunidade 
para conviver.

■ 13 MAI
Exposição de 
fotografia do 
médico Arnaldo 
Rego
“Para memória 
futura momentos 
singulares”

O Conselho Sub-
Regional de Viana do 
Castelo da Ordem 
dos Médicos recebeu 
no dia 13 de maio, a 
inauguração de uma 
nova exposição de 
fotografia. Da autoria 
do médico pediatra 
Arnaldo Rego, a mostra 
teve como objetivo 
deixar “para memória 
futura momentos 
singulares”. Os colegas 
e associados foram 
convidados a visitar 
e apreciar estas 
obras, elegendo a sua 
fotografia favorita. 

A exposição esteve 
patente até ao dia 29 de 
julho na sede da sub-
região.

Actividades
Sub-Região de Viana do Castelo

DIA DO MÉDICO / 2022 
Uma já longa tradição na SRNOM, que 
promove o encontro de sucessivas 
gerações de médicos, mais uma vez 
ficou marcado pela homenagem aos 
que completaram 25 e 50 anos de 
inscrição na Ordem dos Médicos. 

PRÉMIO BANCO 
CARREGOSA/SRNOM
Pela quinta vez, desde 2016, as duas 
instituições uniram-se para distinguir 
três trabalhos de investigação, desta 
vez, da autoria de Bruno Carvalho, 
Pedro Gouveia e Joana Monteiro.
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Centro de Cultura e Congressos / SRNOM

28 e 29 ABR Curso Teórico-
prático de Urgência não 
Traumática pela Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia 

29 ABR 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

29 ABR Reunião 
Plenária do Conselho 
Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

29 ABR Cerimónia de 
atribuição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM

02 MAI Ciclo de Conferências 
“Encontros no Norte” – 
sessão subordinada ao tema 
“Violência Obstétrica”

02 e 03 MAI Procedimento 
Concursal Nacional – Grau 
de Consultor da Carreira 
Médica – Reumatologia

06 MAI 1.ª Sessão Pública do 
Fórum Nacional de Medicina

10 MAI Reunião da 
Comissão Organizadora do 
29.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna 

21 MAI SUcorro – Formação 
no âmbito dos cuidados 
de urgência dirigida a 
internos de MGF

27 MAI Exame do Board 
Europeu de Medicina 
Física e Reabilitação

27 MAI 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

02 e 03 JUN XIII 
Congresso da Fundação 
Portuguesa do Pulmão

14 JUN Reunião da 
Comissão Organizadora do 
29.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna

19 JUN Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia

28 JUN Sessão Clínica – 
Academia de nutrição infantil

30 JUN a 02 JUL Curso 
EURACT - Avaliação

CULTURA E LAZER

01 ABR 11.º Ciclo de Jazz – 
Escola de Jazz do Porto 

11 ABR Lançamento do 
livro “20 anos de DBS em 
Portugal - Estamos a operar 
todos os doentes que 
precisam?” da autoria de Rui 
Vaz e de Maria José Rosas

14 a 28 ABR Exposição de 
pintura, por Paulo Ponte

14 a 28 ABR Exposição de 
pintura, por Mónica Pais

18 ABR Assembleia 
de Representantes da 
Ordem dos Médicos

29 ABR Cerimónia de 
atribuição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM e entrega 
de medalhas aos médicos 
com 25 anos de inscrição 
na OM (1995-2020)

05 MAI a 09 JUN XIX 
Exposição Arte Médica e XIII 
Arte Fotográfica, Inauguração 
dia 05 de maio e Sessão de 
Encerramento dia 09 de junho, 
com entrega de medalhas 
aos médicos com 25 anos de 
inscrição na OM (1996-2021)

06 MAI 11.º Ciclo de Jazz 
– Daniel Bernardes

18 MAI Lançamento 
do livro “Saponárias”, 
de Jaime Milheiro

27 MAI 11. º Ciclo de Jazz – José 
Valente + Rui Rodrigues

27 MAI Lançamento do 
livro “O estranho mundo do 
confinamento” da autoria 
de Maria do Céu Machado 
e Leonor Almeida

31 MAI 11.º Ciclo de Cinema 
– “O Milagre”, segunda 
parte de “O Amor”, 1948 
/“Simão do Deserto”, 1965

04 JUN Recital de Canto e 
Piano – As duas escolas de 
Viena por Pedro Cardoso e 
Ángel González Casado

08 JUN 11.º Ciclo de 
Cinema – “Diário de um 
Pároco de Aldeia”, 1951

14 JUN Lançamento do 
livro “Vírus e bactérias na 
cura do cancro” da autoria 
de Camilo Alves Mota 

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

24 JUN Festa de S. João

30 JUN 11.º Ciclo de Cinema 
– “A Palavra”, 1955

VAI ACONTECER

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

05 JUL Reunião da 
Comissão Organizadora do 
29.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna

12 JUL Debate “Finanças 
Públicas e Gestão da 
Dívida na Saúde”

12 JUL Reunião da Comissão 
Organizadora do 29.º 
Congresso Nacional de 
Medicina Interna

15 e 16 SET Congresso 
“Cuidados de Saúde 
Partilhados em Urologia e 
Medicina Geral e Familiar”

19 SET Assembleia 
de Representantes da 
Ordem dos Médicos

22, 23 e 24 SET Curso 
EURACT nível 1

28, 29 e 30 SET 
MostrEM – Mostra de 
Especialidades Médicas

CULTURA E LAZER

07 JUL 11.º Ciclo de Cinema  
– “Luz de Inverno/ 
Nattvardsgasterna”, 1963

11 JUL Torneio do final de 
curso de formação em 
Bridge na SRNOM

12 a 15 JUL Exposição 
de pintura e escultura, 
por Iara Magalhães

14 JUL 11.º Ciclo de Cinema  
– “O Sacrifício/ Offret”, 1986

14 JUL a 05 AGO Exposição 
de pintura, por Pedro Oliver

15 JUL Concerto de Verão 
nos Jardins da SRNOM 

21 JUL 11.º Ciclo de Cinema  
– “Ida”, 2013

28 JUL 11.º Ciclo de Cinema 
 – “Paraíso”, 2016

14 a 30 SET Exposição 
de pintura e peças de aço 
por Josete Fernandes

16 SET Lançamento do livro 
“Freud e a Neuropsicanálise 
das Memórias Emocionais” 
– 2.ª edição da autoria de 
Filipe Arantes Gonçalves 

“AS DUAS ESCOLAS DE VIENA” 
15 obras de compositores 
reconhecidos foram interpretadas 
por Pedro Cardoso e Ángel 
González, no  recital de canto e 
piano que teve lugar no dia 4 de 
junho, no Salão Nobre da SRNOM.

XIX EXPOSIÇÃO ARTE 
MÉDICA E XIII ARTE 
FOTOGRÁFICA / 2022 
A partilha e o convívio uniram-se 
em volta das artes, em mais uma 
edição de eventos que são já uma 
tradição na Casa do Médico. A 
pintura, a escultura, a fotografia 
e até o artesanato foram as 
modalidades artísticas que 
estiveram em destaque entre 
os dias 5 de maio e 9 de junho. 

11.º CICLO DE JAZZ / 2022 
Com o objetivo de representar o 
jazz nacional e vencer o estigma 
do jazz associado à música 
contemporânea, revelando uma 
visão mais ampla, o Ciclo de 
Jazz na Ordem esteve de volta à 
SRNOM para a sua 11ª edição.
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96 BENEFÍCIOS SOCIAIS

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 atualizações, com os respetivos contatos e taxas de 
desconto acordadas.

 HOTÉIS 

Hotel Torre de Gomariz 
Wine & SPA
Av. Sobral-Castelo, nº 76 – Cervães
4730-102 Vila Verde (Braga)
Tel.: 968588166 / 253927344
www.torredegomariz.pt
Desconto de 15%

 EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

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).

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.

A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

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.

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 joia de inscrição, 
no valor de 1.500 euros e desconto de 10% 
na compra de blocos de aulas de equitação.

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.

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

Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos
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

Travessa da Prelada, nº 516
4250 380 Porto
Tel. 22 606 20 57
info@pallco.pt
Desconto de 20% no valor da inscrição

 IMOBILIÁRIO 

SWARK - Consultoria de 
Arquitetura e Avaliação Imobiliária
Beneficiários:  médicos inscritos na SRNOM 
e respetivo agregado familiar 
Condições especiais nos serviços 
prestados na área da assessoria e 
reabilitação - Desconto de 20%

 OUTROS 

EGLO - Portugal Iluminação
Rua Júlio Dinis 386, 4050-318, Porto
Tel.: 226001685 / 926179068
Beneficiários:  médicos inscritos na 
SRNOM.  Desconto de 20% em compras 
exclusivamente na Eglo Brand Store 
(Porto). 

* Sobre os preços de tabela.

Ao serviço de 
todos os médicos

nortemedico
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da SRNOM

Um espaço exclusivo 
com condições ótimas 
para a prática da 
modalidade.
Na Casa do Médico encontra dois courts de 
ténis integralmente renovados, com condições 
ótimas para a prática da modalidade e com 
vantagens de utilização para os médicos e 
respectivos acompanhantes. 

Venha experimentar o seu e o nosso 
serviço e desfrute de uma partida  
sem complicações.

courts de

Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto
Telf. 225070100


