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Projetos Inovadores em Saúde
 “Walk with a Doc – Valongo”, do Centro de Saúde de Valongo, e  
“Visão sem Papel”, do Hospital Santa Maria Maior, Barcelos, são 

os projetos em destaque neste trimestre 

Ordens Profissionais
 Dirigentes do norte reuniram na SRNOM para consensualizar 

posições na resposta aos projetos de lei que visam alterar o 
regime jurídico das Associações Públicas Profissionais

Medalha de Mérito Municipal
  Intervenção social do presidente do CRNOM, 

António Araújo, na área da saúde, foi reconhecida 
pela Câmara Municipal do Porto

 António Araújo, em entrevista,    
 faz o balanço do seu mandato à frente  

 dos destinos da SRNOM

MostrEM 2021
 Evento regressou ao formato presencial, na sua  

17.ª edição, na SRNOM, para dar a conhecer aos jovens 
internos as especialidades médicas

‘Sentimento de  
dever cumprido’

EM DESTAQUE
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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.
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DESTAQUE:
ANTÓNIO ARAÚJO 
RECEBEU MEDALHA 
MUNICIPAL DE MÉRITO 
– GRAU OURO
No passado dia 9 de julho, o 
presidente do CRNOM, António 
Araújo, recebeu a Medalha 
Municipal de Mérito – Grau 
Ouro da Câmara Municipal 
do Porto. A sua postura e 
dedicação ao bem comum na 
área da saúde na cidade Invicta 
foram reconhecidas numa 
sessão solene que distinguiu 
ainda outras entidades e 
personalidades, entre as quais  
os médicos Jaime Milheiro, 
Rui Sarmento e Castro e José 
Eduardo Pinto da Costa, este a 
título póstumo. pág. 06

06 DESTAQUE:
ENTREVISTA AO 
PRESIDENTE DO 
CRNOM 
É com sentimento de missão 
cumprida que António Araújo 
termina o seu mandato 
enquanto presidente do 
CRNOM. Ao longo dos 
últimos anos, assumiu, 
atravessaram-se “tempos 
difíceis” no setor da saúde. 
Atualmente o cenário não 
é muito diferente, apesar 
dos esforços da Ordem dos 
Médicos em apontar soluções 
para corrigir os principais 
problemas do SNS. Em 
entrevista à Nortemédico, 
António Araújo fez um balanço 
do seu trabalho à frente dos 
destinos da SRNOM. “Termino 
o meu mandato muito 
satisfeito, porque cumprimos 
o que nos propusemos, 
mesmo em tempos muito 
difíceis. Vou deixar o cargo 
com o sentimento de dever 
cumprido, deixando o CRNOM 
rejuvenescido, em termos 
estruturais, e muito estável, em 
termos financeiros”. pág. 10

10
18

DESTAQUE:
PROJETOS 
INOVADORES EM 
SAÚDE 
Iniciativa resultante de uma 
parceria entre a SRNOM e as 
respetivas sub-regiões do 
Porto, Braga, Viana do Castelo, 
Vila Real e Bragança 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: 
“Walk with a Doc  – Valongo”, 
do Centro de Saúde de 
Valongo, apresentado por 
Catarina Metelo Coimbra e 
Francisco Santos Coelho, e 
“Visão sem Papel”, do Hospital 
Santa Maria Maior, Barcelos, 
apresentado por Olívia da 
Silva Lopes e Natacha Moreno. 
pág. 18

58

62

CONCERTO DE VERÃO
Os jardins da SRNOM voltaram a 
ser palco do tradicional Concerto 
de Verão. Este ano, no dia 15 de 
julho, o maestro José Ferreira 
Lobo orquestrou um espetáculo 
“muito eclético”, aliando a música 
clássica à música popular, 
incluindo o fado. pág. 58

11º CICLO DE CINEMA
Sob o mote “nestes longos 
dias por entre a Palavra…”, a 
exibição de mais quatro filmes 
ao longo do mês de julho 
concluiu mais uma edição do 
Ciclo de Cinema na SRNOM. O 
programa percorreu quase 80 
anos de cinema com obras que 
tratam um tema intemporal:  a 
fé e o divino. O tema, os filmes 
e os realizadores selecionados 
motivaram uma grande adesão 
dos médicos. Mais uma edição 
de sucesso.  pág. 62
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   TRIBUNA DO CRN

  
 23 «Em Oncologia mantém-

se sempre a esperança» 
  Artigo de opinião do Prof. 

António Araújo, no suplemento 
«Perspetiva Atual», do 
semanário «Nascer do Sol»

  ENTREVISTA

  
 25 Rui Capucho fala da sua 

missão na Guiné-Bissau 
  O especialista em Saúde Pública 

tem já vasta experiência em 
missões de cooperação. Desta feita 
teve a seu cargo a coordenação 
clínica do “Projeto de Reforço 
dos Serviços de Saúde Materna 
e Infantil na Guiné-Bissau”. 
Uma iniciativa que terminou 
em julho de 2022 e que aqui 
relata à «nortemédico»

  NOTÍCIAS

 
 
 

  
 28 Ordens Profissionais 

reuniram na SRNOM
  Consensualizar posições na 

resposta aos projetos de lei que 
visam alterar o regime jurídico das 
Associações Públicas Profissionais 
foi o principal objetivo

 30 Reunião do GPNA
  O Gabinete para a Prova Nacional 

de Acesso apresentou na SRNOM 
a análise dos resultados da PNA de 
2021, uma reunião que contou com 
a presença da Secretária de Estado 
da Saúde, Maria de Fátima Fonseca

  
 32 Inscrição na SRNOM 
  Entre julho e setembro, foram 

muitos os jovens médicos que 
se deslocaram à sede da SRNOM 
para oficializarem o pedido da 
sua cédula profissional e verem 
o seu sonho concretizado: 
serem oficialmente médicos

 04 EDITORIAL
  António Araújo,  

Presidente do CRNOM 

  DESTAQUE:
	 	 MEDALHAS	MUNICIPAIS	

DE	MÉRITO	–	PORTO

  

 06 No passado dia 9 de julho, o 
presidente do CRNOM, António 
Araújo, recebeu a Medalha 
Municipal de Mérito – Grau 
Ouro da Câmara Municipal 
do Porto. Os médicos Jaime 
Milheiro, Rui Sarmento e 
Castro e José Eduardo Pinto da 
Costa, este a título póstumo, 
foram também distinguidos 

  DESTAQUE:
	 	 ENTREVISTA	A		

ANTÓNIO	ARAÚJO 

  
 10 Presidente do CRNOM 

faz balanço do seu 
último mandato

  “Termino o meu mandato muito 
satisfeito, porque cumprimos o 
que nos propusemos, mesmo 
em tempos muito difíceis. 
Vou deixar o cargo com o 
sentimento de dever cumprido”

  DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

  

 18 “Walk with a Doc – Valongo”, da 
USF Santa Justa, USF Valongo 
e UCC Vallis Longus (ACeS 
Maia/Valongo), apresentado 
por Catarina Metelo Coimbra 
e Francisco Santos Coelho, 
e “Visão sem Papel”, do 
Hospital Santa Maria Maior, 
Barcelos, apresentado por 
Olívia da Silva Lopes e Natacha 
Moreno, são os projetos em 
destaque neste trimestre
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 50 Catarina Aguiar Branco em 
importante cargo europeu 

  Fisiatra foi eleita presidente 
do “Professional Practice 
Committee” da Secção de 
Medicina Física e de Reabilitação 
da União Europeia de Médicos 
Especialistas (UEMS)

 52 Janssen Neuroscience 
RWE Award 2022

  1.º prémio para o trabalho 
“Hospitalizations Readmission 
Rates in Patients with 
Schizophrenia: a Nationwide 
Analysis”, de uma equipa da 
FMUP e do CHTS, liderada por 
Manuel Gonçalves Pinho

 

 
 
 

  
 54 40 anos AEFMUP
   A Associação de Estudantes 

da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto comemora 
40 anos da sua fundação. 
A Nortemédico foi ouvir o 
testemunho de alguns dos seus 
mais ilustres ex-dirigentes

  CULTURA

  
 58 Concerto de Verão
  A tradição voltou aos jardins 

da SRNOM com um programa 
“muito eclético” que aliou a 
música clássica à música popular, 
passando pelo fado 

 

 
 
 

  
 62 11.º Ciclo de Cinema
  Percorrendo quase 80 anos de 

cinema com obras que tratam 
um tema intemporal – a Fé 
e o divino –, os quatro filmes 
exibidos em julho encerraram 
mais uma edição

  
 34 MostrEM 2022
  A assinalar a sua 17.ª edição, 

a Mostra de Especialidades 
Médicas voltou à SRNOM para 
auxiliar os jovens internos de 
Formação Geral no processo 
de escolha da especialidade

 38 Visita do Bastonário 
OM Cabo Verde 

  Danielson Veiga reuniu-se com o 
presidente do CRNOM, António 
Araújo, e partilhou as suas 
preocupações sobre a prática e 
formação médicas no seu país

  
 40 Conferência de Imprensa
  Bastonário e presidentes dos 

Conselhos Regionais reagiram 
ao parecer da PGR sobre o 
Regulamento da Constituição 
das Equipas Médicas nos 
Serviços de Urgência

  
 42 Assembleia de 

Representantes da OM
  Reunião realizou-se no passado 

dia 19 de setembro e ficou 
marcada pela aprovação da 
proposta de Regulamento da 
Constituição das Equipas Médicas 
nos Serviços de Urgência 

 44 Debate APEGSaúde
  No dia 12 de julho, a Associação 

Portuguesa de Engenharia e 
Gestão da Saúde trouxe à SRNOM 
o debate “Finanças Públicas e 
Gestão de Dívida na Saúde” 

 46 17.º YES Meeting
  De 15 a 18 de setembro a FMUP 

voltou a ser o palco do mais 
antigo congresso universitário 
na área biomédica em Portugal

 48 32.º Encontro de Cirurgia Geral 
   Serviço de Cirurgia Geral do 

CHVNGE retomou ‘Encontros’ 
após interregno de dois anos. Uma 
inciativa que privilegia a partilha 
de experiências e conhecimentos

  
 66 Porto Revisitado
  Joel Cleto voltou a guiar os 

médicos pelas ruas do Porto. A 
iniciativa trouxe a continuação 
do percurso “Pelos Caminhos 
de Santiago”, a partir da Rua 
das Flores até à Praça Carlos 
Alberto, e recordou os “200 anos 
da revolução de 24 de agosto 
de 1820”, iniciada no Campo de 
Santo Ovídio, atual Praça da 
República

 70 “Anódino”
  Exposição de pintura e escultura 

de Iara Magalhães, com destaque 
para peças de fusão entre o vidro 
e o arame

 71 “Segundo os Segundos”
  Exposição de pintura de Pedro 

Oliver, um “poeta visual”, cujos 
trabalhos se distinguem pela 
fluidez criada pelo movimento de 
traço único

 72 “Antes do Amanhecer”
  Exposição de Josete Fernandes 

trouxe à SRNOM 41 obras, entre 
telas e peças em aço, com temas 
em torno da mulher

 73 “Freud e a Neuropsicanálise das 
Memórias Emocionais”

  Livro de Filipe Arantes Gonçalves 
foi apresentado na SRNOM pela 
psicoterapeuta Susana Lêdo

 74 Torneio de Bridge na SRNOM
  Aprendizes e jogadores mais 

experientes juntaram-se para 
uma pequena competição que 
encerrou o Curso promovido pela 
SRNOM

  LEGISLAÇÃO 

  
 76 Diplomas mais relevantes 

publicados entre 1 de julho 
e 30 de setembro de 2022

  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
 78 Atividades na Sub-Região 

de Viana do Castelo
 78 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos 
 80 Benefícios Sociais



O médico é muito mais do 
que apenas um profissio-
nal da saúde, diria o Prof. 
Abel Salazar no seu céle-

bre aforismo: “um médico que apenas 
sabe Medicina, nem Medicina sabe”.
É evidente que o primeiro e principal 
papel do médico é o de ser Médico. 
Temos o dever de exercer a nossa ac-
tividade, segundo a legis artis, sem-
pre em prol do doente, mantendo-nos 
constantemente actualizados e a par 
da evolução do conhecimento cien-
tífico, o que nos permitirá buscar e 
propor as melhores opções terapêuti-
cas. A Ética e a Deontologia têm aqui 
um papel fundamental, de forma a 
balizar as nossas acções e a serem o 
garante destas perante o cidadão e a 
sociedade. Mas tudo isto tem de ser 
baseado na relação médico-doente, 
na empatia e na confiança, que se de-
vem estabelecer entre o indivíduo e o 
médico.
Mas o Médico tem também a obri-
gação de ter competências de en-
sino, pois muito do conhecimento 
médico é transmitido entre colegas. 
Se os manuais, os livros de texto e 
as revistas científicas nos ensinam 
os conhecimentos teóricos, desprovi-
dos de muita da variabilidade que a 
vida condiciona aos seres humanos, 
são os nossos mestres que, com a sua 
sabedoria de experiência vivida, nos 
transmitem a sabedoria e a pondera-
ção que devemos ter para enfrentar 
os problemas dos casos clínicos diá-
rios. E, nós, temos também o dever 
de ensinar aos colegas mais novos, de 
sermos os seus mestres, de participar 
nas suas avaliações, de deixar a pró-
xima geração de médicos mais bem 

António Araújo
Presidente do CRNOM

O papel do médico 
na sociedade

ed
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formada e melhor preparada para os 
desafios que se vão colocando.
O Médico deve ter, ainda, competên-
cias na área da investigação, de co-
nhecer os princípios do método cien-
tífico. Seja qual for a especialidade 
e o local do exercício da profissão, 
todos temos o dever de fazer progre-
dir a Medicina, de 
investigar, seja a ní-
vel de bancada ou na 
clínica diária, de pu-
blicar os resultados 
do nosso trabalho, 
de tentar trazer novo 
conhecimento ou da-
dos que afirmem ou 
infirmem o conheci-
mento já existente. 
É progredindo em 
pequenos passos que 
se consolida o cami-
nho da evolução na 
Medicina.
Nos dias que correm, 
o Médico tem de ad-
quirir, cada vez mais, 
aptidões em gestão. 
Muitos de nós somos 
chamados a exercer cargos de gestão 
a nível do serviço, do departamento 
ou de áreas das unidades de saúde 
onde exercemos, e temos de estar 
preparados para tal. Na nossa óptica, 
devemos estar dotados ainda com as 
capacidades para assumir cargos de 
direcção ao mais alto nível, nomeada-
mente em conselhos de administra-
ção, porque quando as unidades de 
saúde são dirigidas por médicos ten-
dem a ter, salvo as devidas excepções, 
melhor produtividade e a responde-
rem de forma mais adequada às ne-
cessidades dos cidadãos e dos profis-
sionais de saúde.
Mas o papel do Médico não se extin-
gue no mero exercício da sua profis-
são. Pelos conhecimentos que adqui-
rimos, pela formação que possuímos, 
pela cultura que muitos de nós fomos 
ampliando, temos a obrigação de de-
senvolver uma consciência social, 

que se traduza em acções concre-
tas, em proveito dos doentes e da 
sociedade em geral. É assim que, 
além de termos muitos colegas ar-
tistas (escritores, pintores, músicos, 
escultores), de uma elevadíssima 
qualidade e profundamente reco-
nhecidos, também assistimos à 

participação de muitos 
colegas em actividades 
políticas e sociais.
Neste contexto muito 
nos orgulha ver um 
médico assumir o 
cargo de Ministro da 
Saúde, concordemos 
ou não com a sua área 
política, e, indepen-
dentemente das consi-
derações que podemos 
realizar sobre o papel 
da recém-criada Direc-
ção Executiva do SNS, 
ver outro médico ser 
nomeado para o cargo 
de Director Executivo. 
São duas personali-
dades que eu muito 
estimo e que, apesar 
de não concordarmos 

sempre, tenho a certeza de que ten-
tarão fazer tudo o que lhes for pos-
sível para revitalizar e robustecer o 
SNS e incrementar o grau de satis-
fação dos seus profissionais e dos 
cidadãos. Tememos é que não lhes 
sejam dadas as necessárias condi-
ções para tal. Por isso, deixo aqui 
os meus votos das maiores felicida-
des para o exercício dos respectivos 
cargos, porque se forem bem suce-
didos todos nós teremos a ganhar.

A todos os colegas e suas famílias 
estimo que tenham um Feliz Natal 
e umas Excelentes Entradas em 
2023. Que o próximo ano, apesar 
das perspectivas, seja repleto de 
coisas boas para todos nós e para 
Portugal.

António Araújo

O papel 
do Médico 

não se extingue no 
mero exercício da 
sua profissão. Pelos 
conhecimentos 
que adquirimos, 
pela formação que 
possuímos, pela 
cultura que muitos de 
nós fomos ampliando, 
temos a obrigação 
de desenvolver uma 
consciência social, que 
se traduza em acções 
concretas, em proveito 
dos doentes e da 
sociedade em geral.

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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T odos os anos, a Câ-
m ara  Mu n ic ip al 
do Porto distingue 

“pessoas singulares ou co-
letivas, nacionais ou estran-
geiras, que se notabilizam 
pelos seus méritos pessoais 
ou feitos cívicos e ainda 
funcionários do município, 
pelo desempenho das suas 
funções”. A cerimónia de 
imposição das medalhas 
da cidade aconteceu no dia 
9 de julho, nos jardins da 
Casa do Roseiral, no Palá-
cio de Cristal e contou com 
cerca de 46 homenageados. 
Num dia carregado de sim-
bolismo para os portuen-
ses – 9 de julho de 1832, em 
que o exército libertador de 
D. Pedro entrou na cidade 
e aqui viveu, com os por-
tuenses, o Cerco do Porto –, 
o presidente da Câmara do 
Porto não deixou de evocar 

a “estrutura social e a proverbial re-
sistência” dos seus habitantes, que 
impede que “Portugal seja uma soma 
de duas parcelas desiguais: a capital 
e a província”. “Não podemos aceitar 
que o centralismo dominante subju-
gue a nossa voz. Não seremos cigar-
ras, mas não queremos ser formigas 
ao serviço de uma voz de comando 
que não escolhemos, que não nos re-
conhece, que nos abafe”, sublinhou 
Rui Moreira, durante a sessão solene. 
Citando um dos medalhados – o Pre-
sidente da Assembleia da República, 

Médicos
distinguidos
pela Câmara
Municipal do
Porto

António Araújo
Medalha Municipal
de Mérito – Grau Ouro Te
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No passado dia 9 de 
julho, o presidente do 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos, António Araújo, 
recebeu a Medalha 
Municipal de Mérito–
Grau Ouro da Câmara 
Municipal do Porto. A sua 
postura e dedicação ao 
bem comum na área da 
saúde na cidade Invicta 
foram reconhecidas 
numa sessão solene 
que distinguiu também 
várias outras entidades e 
personalidades.



nenhum poder hegemónico: é uma 
concordância invulgar mas, para os 
portuenses, natural. Porque esta ci-
dade tem essa característica invulgar, 
resulta do reconhecimento comum, 
da afirmação irresoluta da sua cida-
dania”. “A cidade quer-vos agradecer. 
E isso não resulta da amizade de um 
ou de outro, de uma teimosia, de um 
qualquer protecionismo, de uma paga 
de outro favor. E quem está verdadei-
ramente de parabéns é o Porto, por 
ter tantas e tantos em que se revê”, 
frisou Rui Moreira.

Augusto Santos Silva –, acrescentou: 
“O Porto também tem de entrar na 
equação de Portugal. O Porto que não 
quer ser capital de nada, mas que exi-
girá sempre o seu justo quinhão”.
Referindo-se aos homenageados, 
bem como às instituições agraciadas 
com as medalhas municipais, o au-
tarca lembrou que “não é vulgar que 
cada uma das escolhas, e a plenitude 
da lista, tenham sido aprovadas por 
unanimidade”, por todas as forças 
políticas com representação nos ór-
gãos autárquicos. “Isto não resulta de 

Homenagem
Este ano, na presença do 
Executivo Municipal, o Pre-
sidente da Assembleia da 
República, Augusto San-
tos Silva, e a ex-ministra 
da Cultura, Isabel Pires de 
Lima, receberam a Meda-
lha de Honra da Cidade das 
mãos do presidente da Câ-
mara do Porto, Rui Moreira, 
e do presidente da Assem-
bleia Municipal, Sebastião 
Feyo de Azevedo. Entre vá-
rias outras personalidades, 
os médicos Jaime Milheiro, 
Rui Sarmento e Castro e 
António Araújo foram dis-
tinguidos com a Medalha 
Municipal de Mérito, Grau 
Ouro. “É um orgulho e uma 
grande honra receber este 

reconhecimento por parte da Câmara 
Municipal do Porto pelo nosso per-
curso pessoal e profissional em prol 
da cidade. Foi um gosto comprovar 
o número de médicos e instituições 
de saúde que foram agraciadas nesta 
sessão. Isto revela que a classe mé-
dica e as entidades médicas compõe 
uma parte fundamental da sociedade 
e contribuem para melhorar o dia 
a dia dos cidadãos do Porto”, desta-
cou o presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM). 

“Foi um gosto 
comprovar o número 
de médicos e 
instituições de saúde 
que foram agraciadas 
nesta sessão. Isto 
revela que a classe 
médica e as entidades 
médicas compõe uma 
parte fundamental 
da sociedade e 
contribuem para 
melhorar o dia-a-
dia dos cidadãos do 
Porto.”
António Araújo
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Médico, professor, 
dirigente e humanista, 
António Araújo é uma 
figura reconhecida na 
saúde em Portugal e 
foi agora agraciado 
pelo órgão máximo 
da sua cidade 
nesta cerimónia 
de imposição de 
medalhas. 

Dedicação  
exemplar
Desde que tomou posse da presidên-
cia da SRNOM, em 2017, António 
Araújo sempre assumiu o compro-
misso de “afirmar a medicina em 
que acredita”, bem como “dignificar 
os médicos e o ato médico”. Ao longo 
destes anos, a sua ação e trabalho 
tem-se pautado por uma dedicação 
exemplar, reconhecida por todos os 
colegas, doentes e representantes de 

várias entidades. Sempre 
com o objetivo de contribuir 
para o bem comum e zelar 
pela saúde dos cidadãos, que 
tanto confiam nos médicos, o 
presidente do CRNOM man-
teve uma postura de preo-
cupação e humanismo sem 
medida. Desde o seu per-
curso profissional, enquanto 
médico e especialista em 
Medicina Interna e Oncolo-
gia, António Araújo alcan-
çou uma posição de relevo 
e prestígio, atualmente di-
rige o serviço de Oncologia 
Médica do Centro Hospita-
lar Universitário do Porto 
(CHUP) e é professor auxi-
liar convidado do Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS), também no 
Porto. 
A sua ligação à cidade In-
victa intensificou-se ainda 
mais nos últimos anos atra-
vés de algumas iniciativas 
que desenvolveu, em nome 
do CRNOM, em parceria 
com a Câmara Municipal do 
Porto. O projeto “Hospital de 

Campanha Porto.”, que nasceu em 
2020, no Pavilhão Rosa Mota, com o 
objetivo de prestar cuidados de saúde 
aos doentes infetados com COVID-19, 
foi reconhecido pela sua importância 
e sucesso no contexto pandémico. 
António Araújo assumiu a direção 
clínica deste hospital pioneiro, que 
contribuiu para a diminuição da pres-
são nos restantes hospitais da cidade, 
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e liderou equipas de 
médicos, enfermeiros e 
auxiliares de saúde, que 
de forma totalmente vo-
luntária se envolveram 
nesta iniciativa, sempre 
pelo bem dos doentes. 
Depois da pandemia, 
António Araújo voltou 
a abraçar um novo de-
safio em prol da huma-
nidade e bem comum. 
Com o conflito armado 
que se instalou na Eu-
ropa em 2022 e conse-
quente chegada de re-
fugiados ucranianos a 
Portugal, o presidente 
do CRNOM estabeleceu 
um protocolo de coope-
ração com a Diocese do 
Porto e a Ordem dos 
Enfermeiros. Assim, 
com o objetivo de aco-
lher e prestar cuida-
dos de saúde aos refu-
giados ucranianos que 
procuraram apoio no 
nosso país, cerca de 250 
médicos integraram a 
campanha de volunta-
riado e avaliaram estas 
pessoas no Seminário 
do Bom Pastor, em Er-
mesinde. Desta forma, 
dirigido por António 
Araújo, o CRNOM in-
tegrou mais uma “mis-
são especial” para aju-
dar quem mais precisa 
e assegurou respostas 
clínicas aos deslocados 
acolhidos no norte do 
país, realizando uma 

primeira avaliação médica da condi-
ção dos refugiados após vários dias a 
viverem em situações precárias. 
Além destas iniciativas, António 
Araújo mantém ainda uma postura 
atenta e ativa em relação aos proble-
mas que o Serviço Nacional de Saúde 
enfrenta atualmente, bem como as 
consequências que estes constrangi-
mentos podem provocar neste setor. 
Nesse sentido, tem reforçado a sua po-
sição na defesa da formação médica, 
do papel dos profissionais de saúde e 

Medalhas  
Municipais 2021
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Medalha Municipal de Honra da Cidade:
Augusto Santos Silva 
Isabel Pires de Lima 

Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro:
Pessoas singulares: Alexis Tam, Álvaro 
Domingues, Ana Cristina Pereira, 
António Alberto Xavier Guimarães, 
António Roquette, António Araújo, Carlos 
Prata, Francisco Ribeiro da Silva, Jaime 
Milheiro, Max Oliveira, João Paulo, Jorge 
Constante Pereira, José Leite Pereira, 
Julieta Guimarães, Lydia Silva, Manuel Dias 
Pinheiro, Manuel Monteiro, Manuel Ulisses, 
Fátima Campos Ferreira, Maria José Ribeiro, 
Maria Teresa Lago, Mário Barbosa, Nuno 
Botelho, Nuno Ferrand, Paulo Magalhães, 
Rui Sarmento e Castro, Tomás Jervell, 
Wilson Faria.
A título póstumo: Ernesto Santos, Eugénio 
dos Santos, José Eduardo Pinto da Costa, 
Raúl Castro.
Pessoas coletivas: Associação das Escolas 
de Jesus, Maria e José, CASO, Centro 
Comunitário Cirilo, Centro Hospitalar 
Universitário de São João, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, Colégio de Nossa 
Senhora do Rosário, Confeitaria Petúlia, 
Ramaldense Futebol Clube, Relojoaria 
Mendonça, Tasca da “Badalhoca”.

Medalha Municipal de Bons Serviços:
Maria do Céu Moreira,  
Raul Matos Fernandes 
n

ainda apontado “caminhos alternati-
vos e soluções” para prevenir e me-
lhorar o funcionamento do sistema 
de saúde. Médico, professor, dirigente 
e humanista, António Araújo é uma 
figura reconhecida na saúde em Por-
tugal e foi agora agraciado pelo órgão 
máximo da sua cidade nesta cerimó-
nia de imposição de medalhas. 
A cerimónia contou com dois mo-
mentos musicais, interpretados por 
alunos da Academia de Música de 
Costa Cabral. Já a leitura dos resu-
mos curriculares dos homenageados 
foi feita por dois ex-alunos da Acade-
mia Contemporânea do Espetáculo.

“A cidade quer-
vos agradecer. E 
isso não resulta 
da amizade de 
um ou de outro, 
de uma teimosia, 
de um qualquer 
proteccionismo, 
de uma paga 
de outro favor. 
E quem está 
verdadeiramente 
de parabéns é 
o Porto, por ter 
tantas e tantos 
em que se revê.”
Rui Moreira
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É  com sentimento 
de missão 
cumprida que 
António Araújo 

termina o seu mandato 
enquanto presidente 
do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos. Ao longo dos 
últimos anos, assumiu, 
“atravessaram-se 
tempos difíceis” na saúde 
em Portugal. Atualmente 
o cenário não é muito 
diferente, apesar dos 
esforços da Ordem dos 
Médicos em apontar 
soluções para corrigir 
os principais problemas 
do SNS. Em entrevista à 
Nortemédico, o dirigente 
fez um balanço dos dois 
mandatos à frente da 
SRNOM e continua a 
defender que ser médico 
é “a melhor profissão do 
mundo”.  

ENTREVISTA 
AO PRESIDENTE 
DO CRNOM 
ANTÓNIO ARAÚJO

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

(nortemédico) – “Afirmar a Medicina 
em que acreditamos. Dignificar os 
médicos e o ato médico. Pelos doen-
tes” foi o mote da campanha eleitoral 
para o triénio 2017-2019. Foi um obje-
tivo concretizado?
António Araújo – Pensamos que sim, 
porque, apesar das contingências, ten-
tamos cumprir aquilo em que acredi-
tamos, todos os dias. Antes, durante o 
mandato e depois, vamos continuar 
a acreditar. Este último mandato foi 
muito condicionado pela pandemia, 
mas mesmo nessa altura nunca duvi-
damos que tínhamos que fazer mais 
pelos doentes. E fizemos, estivemos 
na linha da frente no combate à pan-
demia. Portanto, esse é o lema que 
rege toda a nossa vida profissional. 

Conseguiu manter o fio condutor que 
a SRNOM seguia nos últimos anos 
com a mesma excelência?
Tentamos manter o que vinha a ser 
desenvolvido nos mandatos anterio-
res e, dentro do possível, fazer sem-
pre mais e melhor. Tal como espero 
que o meu sucessor 
consiga fazer mais e 
melhor. Mas sempre 
limitados pelos acon-
tecimentos e pelo pa-
norama atual, em que 
estivemos sob a al-
çada de governos que 
nem sempre agiram 
em conformidade 
e tendo contactado 
com três ministros 
da Saúde diferentes 
neste período. Se com 
Adalberto Campos 
Fernandes o diálogo 
era simples, cordial e existia uma es-
tratégia e objetivos definidos para a 
Medicina em Portugal, já com a mi-
nistra Marta Temido verificamos que 
o diálogo foi sempre muito difícil e 
nunca houve estratégia. Foi um man-
dato também condicionado pela pan-
demia, mas mesmo no combate a esta, 
não existiu um fio condutor ajustado e 
percetível aos profissionais de saúde. 
Estamos neste momento a lidar com 
um terceiro ministro da Saúde, Ma-
nuel Pizarro, que, felizmente, já deu 
provas do seu trabalho e tem ideias 
para a evolução do sistema de saúde 

português e do SNS. Isto deixa-nos 
uma réstia de esperança para o fu-
turo, no sentido de estabelecer um 
maior entendimento, diálogo e solu-
ções concertadas entre a Ordem dos 
Médicos e o Ministério da Saúde. 

Até porque tentaram sempre apontar 
soluções e antecipar cenários...
A Ordem dos Médicos tem várias fun-
ções, consagradas nos seus Estatutos e 
sobejamente conhecidas. Mas, funda-
mentalmente, para lá das funções dis-
ciplinares e regulatórias da Medicina, 
a Ordem dos Médicos tem que ser o 
garante técnico dos atos em saúde 
praticados pelos médicos. Ou seja, 
garante que a Medicina praticada em 
Portugal é de qualidade. E este é mui-
tas vezes um problema grande para os 
políticos, que não entendem determi-
nadas limitações. Para eles é simples 
fazer contas de merceeiro e conside-
rarem, por exemplo, que se faltam 10 
médicos, a solução é formar mais 10 
estudantes de Medicina para colma-
tar a falha, e que são esses 10 médi-

cos que vão integrar 
o SNS. E a realidade 
é completamente 
distinta e muito mais 
complexa. (…) É fun-
damental haver uma 
Ordem dos Médicos 
que garanta a quali-
dade de formação dos 
médicos, a qualidade 
dos atos médicos 
praticados, que possa 
prevenir o exercício 
ilegítimo da Medi-
cina de forma a que 
os nossos cidadãos 

possam ter um excelente sistema de 
saúde em Portugal e confiar nos mé-
dicos. E muitas vezes esta garantia de 
qualidade conflitua com as necessida-
des imediatas dos dirigentes políticos 
em agradar aos cidadãos. Isso cria al-
guns pontos de confronto entre esses 
dirigentes e a Ordem dos Médicos. 
Mas muito mais do que isso, é funda-
mental que o Ministério da Saúde e os 
políticos entendam quais são as atri-
buições da OM, para que face a esses 
pontos de confronto, tentem arranjar 
soluções em colaboração, que sejam 
discutidas e entendidas por todos e 

“Termino o meu 
mandato muito 
satisfeito, porque 
cumprimos o que 
nos propusemos, 
mesmo em 
tempos muito 
difíceis”
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  ‘Pretendemos  
  afirmar o CRNOM  
  na cidade do Porto  
  e no Norte’ 



o CRNOM mostrou-se sempre muito 
ativo, e o maior exemplo foi a criação 
do Hospital de Campanha Porto. Era 
inevitável tomar uma posição?
Quando a pandemia surgiu em Por-
tugal, logo na primeira quinzena de 
março de 2020, fomos confrontados 
com aquelas imagens dos hospitais 
de Itália e Espanha, completamente 
lotados. Vimos macas nos corredores, 
doentes que recorriam ao hospital 
com complicações e vimos as condi-
ções em que muitos profissionais de 
saúde estavam a trabalhar. Fomos 
atingidos logo a seguir com alguns 
casos, os números de internamento 
nos principais hospitais do Norte su-
biam diariamente e atingiram níveis 

preocupantes. Por isso, nesse mo-
mento, percebemos que tínhamos 
de agir. Contactamos o presidente 
da Câmara Municipal do Porto, o Dr. 
Rui Moreira, que se mostrou disponí-
vel de imediato para colaborar com a 
criação de um hospital de Campanha. 
Falamos também com os presiden-
tes dos Conselhos de Administração 
do Centro Hospital Universitário do 
Porto (CHUP) e do Centro Hospitalar 
Universitário de São João (CHUSJ) 
para avaliar as necessidades e pedir 
colaboração na organização deste pro-
jeto. Em tempos de crise precisamos 
sempre de colaborações para atingir 
os melhores resultados e levar a cabo 
um projeto desta dimensão. Mas em 
menos de duas semanas abrimos o 
Hospital de Campanha Porto.

Para isso contaram com diversos 
apoios e a união foi a principal chave 
desta iniciativa de sucesso, certo?
Sem dúvida. Contamos com a colabo-
ração do Exército Português no for-
necimento de estruturas, divisórias e 
camas e decidimos lançar uma cam-
panha para angariação de fundos, 
tendo recebido donativos de inúmeros 
parceiros que quiseram juntar-se a 
nós e ajudar. Recebemos cerca de 50 
doentes até meados de junho, altura 
em que os números da primeira vaga 
começaram a diminuir e encerramos 
definitivamente em julho, por sentir-
mos que já não havia necessidade de 
continuar. O Hospital de Campanha 
teve uma importância muito grande 
na cidade do Porto porque além do 
apoio aos doentes infetados, todos os 
cuidados foram assegurados por vo-
luntários. Tivemos uma forte adesão 
de pessoas que nem estavam ligadas 
à área da saúde, com múltiplas profis-
sões, e que apesar do clima de medo 
do desconhecido, decidiram ajudar e 
mostraram-se disponíveis para parti-
cipar, pelo bem comum. Fizemos vá-
rias formações a todos os voluntários, 
mesmo médicos, enfermeiros e auxi-
liares, para prevenir infeções e que 
cuidados ter com os equipamentos 
de proteção individual e como pres-
tar cuidados de saúde nesse contexto. 
Tentamos dar os melhores cuidados 
aos doentes internados, muitos fica-
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que realmente respondam às necessi-
dades dos profissionais de saúde e da 
população. 

Tinha também proposto descentra-
lizar as atividades e dinamizar as 
sub-regiões. Foi também um objetivo 
alcançado?
Tentamos sempre cumprir essa des-
centralização. Particularmente no 
primeiro mandato, pré-pandemia, 
em que percorremos as sub-regiões 
com múltiplas iniciativas e estimu-
lamos os conselhos sub-regionais a 
criar atividades, de forma a dinami-
zar as sedes e a trazer os médicos à 
“sua casa”. Além dessa promoção 
com iniciativas conjuntas, aprovei-
tamos também para visitar, por vá-
rias vezes, os hospitais e unidades de 
saúde, estando presentes e atentos 
aos principais problemas das sub-re-
giões. Tivemos particular atenção às 
regiões do interior, como Bragança, 
em que chegamos a desenvolver um 
estudo com o Instituto Politécnico de 
Bragança, sobre quais as motivações 
que poderiam levar à fixação de jo-
vens médicos no interior do país. E 
agora, prestes a terminar o mandato, 
cumprimos uma promessa que tínha-
mos anunciado desde o início e sem-
pre trabalhamos nesse sentido, que foi 
a abertura de uma sede da Ordem dos 
Médicos na cidade de Bragança. Era 
a única sub-região a Norte que não ti-
nha instalações próprias, e consegui-
mos cumprir esse objetivo com muita 
satisfação nossa e motivo de orgu-
lho para todos os médicos da região. 
É também uma forma de incentivar 
uma participação ativa nas atividades 
programadas, como reuniões, confe-
rências, exposições que se fazem nas 
outras sedes das sub-regiões. (…) Já no 
segundo mandato tivemos que adap-
tar algumas das iniciativas, face ao 
contexto que atravessámos, como as 
Festas de Natal, Receção aos Internos 
e outras reuniões e conferências, de 
forma a estar presentes junto dos co-
legas. Penso que foi uma aposta con-
seguida da nossa parte. 

O segundo mandato foi fortemente 
marcado pela pandemia de CO-
VID-19, mas mesmo nesse contexto, 

Estimulamos 
os conselhos 

sub-regionais a criar 
atividades, de forma a 
dinamizar as sedes e 
a trazer os médicos à 
“sua casa”. Além dessa 
promoção com iniciativas 
conjuntas, aproveitamos 
também para visitar, 
por várias vezes, os 
hospitais e unidades de 
saúde, estando presentes 
e atentos aos principais 
problemas das sub-
regiões. 

É fundamental 
haver uma Ordem 

dos Médicos que garanta a 
qualidade de formação dos 
médicos, a qualidade dos 
atos médicos praticados (…) 
E muitas vezes esta garantia 
de qualidade conflitua com 
as necessidades imediatas 
dos dirigentes políticos em 
agradar aos cidadãos”



Os médicos uniram-se sem medida e 
foi das alturas em que mais se veri-
ficou a união da sociedade como um 
todo, que numa altura de crise e re-
ceio, mobilizou múltiplos voluntários 
que quiseram ajudar. Ficarei sempre 
agradecido a todas essas pessoas por 
terem acreditado no projeto. 

Além desta experiência, durante este 
ano desenvolveu uma outra inicia-
tiva, de apoio aos refugiados ucrania-
nos. Mais uma vez, o CRNOM quis 
estar presente e ajudar?
O CRNOM tem uma forte consciên-
cia social e tentou estar sempre junto 
dos médicos e dos cidadãos, prin-
cipalmente em alturas de crise. E 

numa crise como a 
Guerra da Ucrânia, 
que ninguém estava 
à espera, quando 
Portugal começou a 
receber os primeiros 
refugiados, quisemos 
ajudar também. Por 
isso, estabelecemos 
um protocolo tripar-
tido com a Diocese 
do Porto, que rece-
bia refugiados ucra-
nianos no Seminá-
rio do Bom Pastor, e 
desafiamos também 
a Ordem dos Enfer-
meiros a participar, 
no sentido de avaliar 
clinicamente essas 
pessoas e reencami-
nhar as que neces-
sitassem de inter-
venção médica para 
os nossos hospitais 
e centros de saúde. 
Muitos chegavam a 
Portugal completa-
mente desampara-
dos, com algumas 
doenças e a precisa-
rem de tratamento 
e medicação para as 
suas comorbilidades 
ou outros tratamen-
tos especializados. 
Assim, fizemos uma 
avaliação inicial a 
cada refugiado que 

estava nesse centro e tentamos agili-
zar da forma mais fluida a prestação 
de cuidados mais direcionados nas 
unidades de saúde. Mais uma vez, 
criamos um regime de voluntariado 
e os médicos e enfermeiros voltaram 
a unir-se e a disponibilizar-se para 
ajudar. Acredito muito que nestas si-
tuações de crise, quando é necessário 
dar apoio, por consciência cívica e de-
ver de ajudar o próximo, as pessoas 
não hesitam. Acho que o resultado foi 
muito positivo, conseguimos mino-
rar o sofrimento dessas pessoas que 
chegavam em condições precárias 
e fazer a diferença no encaminha-
mento de doentes que necessitavam 
de tratamento.

Quando a 
pandemia 

surgiu em Portugal, 
logo na primeira 
quinzena de março 
de 2020, fomos 
confrontados com 
aquelas imagens 
dos hospitais de 
Itália e Espanha, 
completamente 
lotados. (…) Fomos 
atingidos logo a 
seguir com alguns 
casos, os números 
de internamento 
nos principais 
hospitais do Norte 
subiam diariamente 
e atingiram níveis 
preocupantes. Por 
isso, nesse momento, 
percebemos que 
tínhamos de agir”.
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vam mais de um mês, e foi doloroso, 
tendo sido necessário gerir também a 
componente psicológica. (…) Foi uma 
experiência que correu muito bem, 
conseguimos encerrar sem nenhuma 
infeção ocorrida dentro do hospital de 
campanha entre voluntários, e isso é 
de louvar. O feedback de todos não 
podia ser mais positivo e só dignifi-
cou as estruturas que levaram a cabo 
um projeto desta dimensão e acre-
ditaram sempre que seria possível. 
Recordo que asseguramos cuidados 
de saúde 24h por dia e era necessá-
ria uma grande envolvência e sentido 
de entreajuda. Foi também um ob-
jetivo conseguido, na perspetiva do 
CRNOM, estar perto dos cidadãos. 

O CRNOM 
tem uma forte 

consciência social e 
tentou estar sempre 
junto dos médicos 
e dos cidadãos, 
principalmente em 
alturas de crise”.



Pretendemos 
afirmar o 

CRNOM na cidade 
do Porto e na zona 
Norte para que depois 
se consiga afirmar e 
ser reconhecido a nível 
nacional”.
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dível da cidade do Porto sempre que 
é necessário. (…) Estamos também a 
tentar estreitar relações com outras 
Ordens Profissionais, no sentido de 
afirmarmos a nossa posição e refor-
çarmo-nos como parceiro. O CRNOM 
está presente não só para os médicos, 
mas também tem consciência social e 
é um parceiro na cidade.

O que acaba também por reforçar a 
posição do Norte do país?
Sim, pretendemos afirmar o CRNOM 
na cidade do Porto e na zona Norte, 
para que depois se consiga afirmar 
e ser reconhecido a nível nacional. 
Acreditamos que funcionamos de 
uma forma integrada, em que pri-
meiro somos um marco e uma força 
viva da cidade do Porto, depois somos 
reconhecidos pelas outras instituições 
de referência da cidade como parcei-
ros com quem podem contar e, mais 
tarde, transcender a cidade, a zona 
Norte e sermos reconhecidos a nível 
nacional.

Afirmou várias vezes estarmos a 
atravessar “tempos difíceis” na Medi-
cina e na saúde em geral. É uma ideia 
que persiste. Quais foram os princi-
pais desafios? 
É verdade, estamos a atravessar tem-
pos difíceis e fomos alertando muito 
para essa realidade na área da saúde, 
nos últimos anos. Entre os vários pro-
blemas, destacamos a questão da de-
sertificação dos médicos no interior 
do país e agora assistimos à deserti-
ficação do próprio Serviço Nacional 
de Saúde. É um problema ainda mais 
grave e hoje começa a ser reconhecido 
por toda a gente. O maior problema é 
a falta de soluções por parte da tutela 
para, por um lado dar autonomia às 
instituições, por outro dar financia-
mento necessário a essas instituições 
e, por fim, criar condições para que os 
profissionais de saúde se sintam rea-
lizados, profissional e pessoalmente 
dentro do SNS. Esta questão é funda-
mental para que se possa fixar profis-
sionais de saúde, de forma a fortalecer 
o SNS. (…) As instituições não são as 
paredes, são as pessoas. E hoje isso 
nota-se muito no SNS. Mas não nos 
esqueçamos que para haver pessoas 

tem que haver paredes, se não elas 
não ficam. Nos últimos anos, os nos-
sos dirigentes políticos esqueceram-
-se disso e estiveram mais preocupa-
dos com investimentos que têm sido 
ruinosos para o país, esquecendo-se 
de investir na saúde, na educação, na 
justiça. E esses são os pilares funda-
mentais de qualquer sociedade. Nós, 
enquanto Ordem dos Médicos, fomos 
mostrando a nossa preocupação, aler-
tamos inúmeras vezes os nossos di-
rigentes e tentamos sempre apontar 
soluções para que se possam minorar 
os problemas e encontrar caminhos 
que fortaleçam o SNS. Infelizmente, 
as nossas palavras parecem não ter 
sido ouvidas e chegamos a este ponto 
crítico, em que as soluções encontra-
das continuam a não ser as melhores. 

O CRNOM foi desconstruindo tam-
bém algumas ideias como a questão 
da falta de médicos, por exemplo? 
Qual foi o real impacto?
Ao longo deste tempo, tentamos des-
montar algumas falácias que foram 
sendo propaladas pela tutela e comu-
nicação social. Uma delas é a questão 
da falta de médicos. Em Portugal, te-
mos um número de médicos acima da 
média da União Europeia. Portanto, 
teoricamente temos médicos suficien-
tes no país. O problema é que, neste 
momento, mais de metade já não es-
tão no SNS, estão no setor privado ou 
no estrangeiro. Em vez de criarem 
condições atrativas no SNS para fi-
xarem os profissionais, os dirigentes 
resolvem o problema aumentando o 
número de médicos, seja de que forma 
for. Haja ou não critérios de qualidade 
ou condições para os formar. Daí que 
tenha existido uma pressão grande 
para serem criadas novas escolas de 
Medicina. Temo que isso não vá resol-
ver o problema da falta de recursos, 
até mesmo de especialistas, que de-
vem ser formados com qualidade. (…) 
Além disso, nos últimos anos temos 
assistido também a uma tentativa de 
“silenciar” as funções das Ordens Pro-
fissionais. De diminuir o seu prestígio 
e valor, rever os estatutos das Ordens 
e minimizar o seu carácter de coleti-
vidade profissional, vendo as Ordens 
como contrapoder.  

Estas iniciativas incentivaram ainda 
o estreitamento e o reforço de rela-
ções com alguns dos principais orga-
nismos da cidade do Porto...
Evidentemente que sim. Foi sempre 
um dos nossos objetivos e estreitamos 
laços, quer com a Diocese quer com 
a Câmara Municipal do Porto. Recen-
temente tive a honra de ter sido agra-
ciado com uma Medalha de Mérito 
Grau Ouro da Câmara Municipal do 
Porto, o que veio sublinhar também a 
nossa afirmação como instituição de 
relevo da cidade. Fomos desta forma 
reconhecidos como uma entidade 
forte, que está presente e quer aju-
dar, que tem consciência dos proble-
mas que a cidade enfrenta, por isso 
assume consciência cívica, para lá 
das funções estatutárias. O CRNOM 
tenta transcender as suas obrigações 
e assume-se como um parceiro cre-

Fomos 
reconhecidos 

como uma entidade 
forte, que está presente 
e quer ajudar, que 
tem consciência dos 
problemas que a cidade 
enfrenta, por isso assume 
consciência cívica, 
para lá das funções 
estatutárias. O CRNOM 
tenta transcender as suas 
obrigações e assume-
se como um parceiro 
credível da cidade do 
Porto sempre que é 
necessário.



Em tempos de mudança, 
também as atividades 
na SRNOM tiveram que 
ser reajustadas. Como se 
organizaram? 
Esse período em que esti-
vemos mais parados serviu 
sobretudo para repensar as 
atividades e a forma como 
as poderíamos levar a cabo. 
Tal como nos hospitais, em 
que tivemos que adaptar 
as condições de segurança, 
o atendimento e a forma 
como os doentes vinham 
às consultas e tratamentos, 
também na SRNOM tive-
mos que nos adaptar. Come-
çamos por ajustar as condi-
ções de trabalho dos nossos 
funcionários, privilegiando 
o teletrabalho, e depois 
pensamos em como pode-
ríamos desenvolver as ati-
vidades programadas. Não 
queríamos deixar de as rea-
lizar, por isso tivemos que 
encontrar novos meios de as 
levar aos colegas. Os meios 
digitais foram a solução 
encontrada e tiveram uma 
importância muito grande, 
porque serviram de ligação 
entre a SRNOM e os mé-
dicos numa altura em que 
a presença física era desa-
conselhada. Conseguimos, 
mesmo à distância, levar a 
magia da Festa de Natal a 
casa dos colegas, distribuímos presen-
tes por instituições de acolhimento 
de crianças em situações de risco e 
desenvolvemos uma componente de 
ação social. Mostramos aos colegas 
que estávamos presentes em alturas 
difíceis e transcendemos, mais uma 
vez, a atividade do CRNOM, face aos 
condicionalismos que tínhamos. Foi 
uma iniciativa repensada e conside-
ramos que distribuir essas prendas de 
Natal a quem mais precisa era o mais 
importante, revelando que para nós a 
consciência social é fundamental. 

Fizeram uma “pausa”, mas quando 
as atividades regressaram, tiveram 
sempre “casa cheia”…

Sim, sentimos que os colegas tinham 
muita vontade de reunir-se de novo 
na casa de todos os médicos. Anun-
ciamos o regresso das iniciativas, con-
vidamos os colegas e eles aceitaram 
o regresso em grande número, com-
parecendo e promovendo o convívio. 
Mostraram que queriam vir, estar 
juntos, partilhar ideias. Os meios au-
diovisuais e digitais ajudaram muito, 
foram uma ferramenta importante, 
mas não substituem o contacto hu-
mano. Nós, como médicos, já sabía-
mos, mas constatou-se ainda mais 
quando voltamos a realizar as ativi-
dades presencialmente. O mesmo 
aconteceu nos hospitais e unidades 
de saúde, por exemplo, sentimos 

ainda mais que os doentes precisam 
de estar com os médicos, precisam do 
toque humano. Os meios digitais são 
um bom complemento e têm muitas 
vantagens, no esclarecimento de dú-
vidas e receituário, por exemplo, mas 
as pessoas continuam a preferir a con-
sulta presencial e o contacto humano 
e que existe entre médico e doente. É 
uma das grandes conclusões que re-
tiramos desta pandemia: os doentes 
sentem falta do contacto com o seu 
médico. 

Nesse sentido, aproveitaram também 
para inovar?
Nós tentamos deixar a sede da SR-
NOM no melhor estado possível para 
quem nos suceder. Nesse sentido, 
continuamos a manter a Certifica-
ção de Qualidade, algo importante e 
uma garantia da qualidade dos servi-
ços administrativos prestados. Ten-
tamos renovar as instalações, princi-
palmente da “Casa-Mãe”, no sentido 
de conservar o edifício, que já apre-
sentava sinais de necessidade de uma 
reabilitação. E resolvemos também 
renovar o espaço do restaurante e 
do bar, dando melhores condições 
e melhorando a sustentabilidade do 
negócio. Após estas intervenções, o 
restaurante apresenta uma afluên-
cia elevada por parte dos colegas e 
outras pessoas que o querem experi-
mentar, devido às excelentes condi-
ções do espaço e localização. Quise-
mos também acompanhar a evolução 
dos tempos e criamos quatro postos 
de carregamento de veículos elétri-
cos. O que facilita e traz mais como-
didade aos colegas que optam por so-
luções de mobilidade mais “verdes”. 
Enquanto almoçam ou têm reuniões 
na SRNOM, podem deixar os seus 
carros a carregar. (…) Tivemos a preo-
cupação de deixar as instalações mais 
modernizadas e sustentáveis. Sempre 
tendo em conta os gastos económicos 
nessas remodelações, para garantir o 
equilíbrio financeiro. Nesse sentido, 
restauramos os tetos de alguns gabi-
netes através de um protocolo estabe-
lecido entre o CRNOM e o Curso de 
Restauro da Universidade Católica do 
Porto, em que só pagamos o material 
utilizado nesse processo. Foi sempre 
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uma preocupação ao longo destes dois 
mandatos: modernizar as instalações, 
responder às necessidades dos cole-
gas, mas sempre tendo em atenção o 
equilíbrio financeiro. Deixamos algu-
mas coisas por fazer para os próximos 
dirigentes. Por exemplo, o Centro de 
Cultura e Congressos vai precisar de 
algumas obras de conservação e me-
lhoria da fachada exterior. Os quartos 
e apartamentos que alugamos foram 
modernizados há três anos, fica a fal-
tar o edifício, bem como algum es-
paço de jardim ao redor dos campos 
de ténis, que precisa de intervenção. 
Mas estas obras devem ser pensadas 
e executadas de forma faseada, para 
que sejam soluções a longo prazo. Por 
isso as vamos deixar para quem nos 
suceder, não quisemos fazer tudo du-
rante este mandato para não colocar 
em causa a estabilidade financeira do 
CRNOM. Portanto, foi mais um obje-
tivo plenamente cumprido. 

Que balanço faz deste mandato?
Em termos globais, considero que 
cumprimos grande parte das pro-
messas que fizemos quando nos can-
didatamos. Houve uma que infeliz-
mente não conseguimos cumprir e 
deixo aqui sublinhada a minha tris-
teza por esse incumprimento. No en-
tanto, houve uma observação de que 
não seria legal o CRNOM prosseguir 

esse caminho, que era a constituição 
de uma estrutura mutualista que pu-
desse juntar as economias dos mé-
dicos e dar-lhes juros ou um retorno 
mais atrativo do que os bancos. Ou 
seja, poder prover na sua reforma 
um retorno que lhes garantisse uma 
velhice mais descansada. E nessa es-
trutura criar lares dedicados exclusi-
vamente a médicos que precisassem 
de internamento. (…) De resto, ter-
mino o meu mandato muito satisfeito, 
porque cumprimos o que nos propu-
semos, mesmo em tempos muito di-
fíceis. Não só a nível político como 
social e de saúde. Vou deixar o cargo 
com o sentimento de dever cumprido, 
deixando o CRNOM rejuvenescido, 
em termos estruturais, e muito está-
vel, em termos financeiros. Indepen-
dentemente do panorama atual, que 
se avizinha muito cinzento. Porque o 
dinheiro atribuído à saúde vai conti-
nuar a ser uma fatia muito reduzida 
para as necessidades atuais. Vejo o fu-
turo com muita preocupação porque 
sinto que os problemas que já enfren-
tamos vão continuar a agudizar-se. O 
que dará origem a um SNS mais ma-
gro, menos resiliente e a responder de 
forma deficitária às necessidades dos 
cidadãos. 

Ainda assim, ser médico continua a 
ser a melhor profissão do mundo?

Sem dúvida que sim. Conforme te-
nho dito, lidamos com o bem mais 
precioso dos cidadãos, a saúde. É com 
agrado que eu trabalho diariamente, 
que faço consultas e tento ajudar os 
doentes. Dá-me uma enorme satis-
fação testemunhar o agradecimento 
das pessoas quando sentem que es-
tamos a fazer o melhor para resolver 
os seus problemas de saúde. Quando 
sentem que os médicos se transcen-
dem e ultrapassam as dificuldades 
que os sistemas nos impõem no dia 
a dia para prestarmos os melhores 
cuidados de saúde. Essa gratidão não 
existe em mais profissão nenhuma. 
Normalmente, até nas mensagens de 
Natal, quando desejamos “Saúde, Paz 
e Amor”, a saúde vem sempre em 
primeiro lugar. Porque é realmente o 
bem mais precioso, e sem saúde não 
vivemos bem. É uma profissão que 
deve orgulhar quem a exerce e ser 
também portadora de grande respon-
sabilidade. Se é a melhor profissão do 
mundo, temos também uma respon-
sabilidade acrescida, por forma a pres-
tar os melhores cuidados de saúde e, 
sobretudo, a melhor relação humana. 
Não existe Medicina sem se estabele-
cer uma relação médico-doente, não 
existe Medicina se não criarmos em-
patia com o doente, se não entender-
mos o seu sofrimento, para se encon-
trar o melhor tratamento. Por tudo 
isto, ser médico é realmente a melhor 
profissão do mundo. 

Terminamos com uma frase sua: 
“Em cada novo ciclo, novas esperan-
ças”. Chega ao fim do mandato en-
quanto presidente do CRNOM, qual 
será a nova etapa?
Agora que termino esta missão, vou 
continuar a estar ainda mais presente 
e disponível no serviço que dirijo, a 
dar ainda mais consultas e a fazer 
mais investigação. Pretendo poten-
ciar ainda mais um serviço que conta 
com profissionais excecionais. É evi-
dente que esta minha consciência 
social, e de todos os médicos, cresce 
connosco e nunca nos abandona. Por-
tanto, estaremos preparados para en-
frentar outros desafios que envolvam 
questões sociais, os cidadãos e os mé-
dicos. n
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Tentamos 
deixar a sede 

da SRNOM no melhor 
estado possível para 
quem nos suceder. 
(…) Foi sempre uma 
preocupação ao longo 
destes dois mandatos: 
modernizar as 
instalações, responder 
às necessidades dos 
colegas, mas sempre 
tendo em atenção o 
equilíbrio financeiro.
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

 08H30  Abertura do Secretariado

 09H00  .......................................................................
SESSÃO DE ABERTURA

Mensagem de Sua Excelência  
o Presidente da República 

 09H10  .......................................................................
CONFERÊNCIA

O futuro do Sistema de Saúde Português 
Manuel Pizarro – Ministro da Saúde 

 09H30  .......................................................................
DEBATE

Objeto do Sistema de Saúde  
Português – Saúde ou Doença?  
Henrique Capelas – Presidente do CA do 
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães 
Ricardo Baptista Leite – Deputado do PSD 
Pedro Ramos – Secretário Regional de Saúde 
e Proteção Civil do Governo da Madeira 
MODERADOR: Hélio Alves 

 10H30   .......................................................................
CONFERÊNCIA

O impacto da competitividade da  
economia portuguesa na saúde 
Álvaro Beleza – Presidente da SEDES 

 11H00  Intervalo para café

 11H30   .......................................................................
DEBATE

Que Futuro para a doença  
em Portugal?
– Fundação Portuguesa de Cardiologia 
– Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 
– Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 
– Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública 
– Associação Nacional de Estudantes de Medicina 
MODERADOR: Edgar Lopes 

 13H00   .......................................................................
CONFERÊNCIA

Qual o contributo do sector 
social para a saúde? 
António Tavares – Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto 

 13H30  Almoço

 15H00   .......................................................................
CONFERÊNCIA

A regionalização da saúde em 
Portugal
Rui Moreira – Presidente da Câmara Municipal do 
Porto 

 15H30   .......................................................................
CONFERÊNCIA

Lei de Bases da Saúde 
Maria de Belém Roseira 

 16H00   .......................................................................
CONFERÊNCIA

Quanto custa a doença em Portugal? 
Eduardo Costa – Nova School of Business 

 16H30  Intervalo para café

 17H00   .......................................................................
DEBATE

E a sociedade, como vê a doença? 
Rui Paula – Chef
José Pedro Aguiar-Branco - Sociedade de Advogados 
Lúcia Gonçalves – Jornalista 
MODERADOR: Manuel Gonçalves Pinho

 18H00   .......................................................................
CONFERÊNCIA 

Um contributo para a história da  
Casa do Médico 
Joel Cleto - Historiador

 18H30   .......................................................................
REFLEXÃO FINAL

Que futuro para a Saúde em Portugal? 
Fernando Araújo - Diretor Executivo do SNS
MODERADOR: António Araújo

 19H00   .......................................................................
ENCERRAMENTO



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 Inovado-
res em Saúde” 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. 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 rubrica contamos com a apre-
sentação de mais dois projetos:

i) “Walk with a Doc – Valongo”, da 
USF Santa Justa, USF Valongo e 
UCC Vallis Longus (ACeS Maia/
Valongo);

ii) “Visão sem Papel”, do Hospital 
Santa Maria Maior, Barcelos.

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 experiên-
cias, enriquecer a nossa prática clí-
nica e lançar pontes para desafios fu-
turos. Oportunamente, gostaríamos 
de poder contar com a presença de 
todos 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 #17

Walk with a Doc – Valongo
➜ USF Valongo, USF Santa Justa e UCC Vallis Longus (ACeS Maia/Valongo)

Por: 

 Catarina Metelo Coimbra  e  Francisco Santos Coelho  
Médicos internos de Formação Especializada em Medicina Geral e Familiar da  
USF Santa Justa e da USF Valongo (ACeS Maia/Valongo), respetivamente. 

Quem são os responsáveis/interve-
nientes na organização? 
Os responsáveis são os profissionais de 
saúde da área de abrangência da fre-
guesia de Valongo, que desempenham 
a sua atividade na USF Valongo, na 
USF Santa Justa e na UCC Vallis Lon-
gus, em cooperação com a Câmara Mu-
nicipal de Valongo. A dinamização das 
caminhadas e dos momentos de litera-
cia em saúde ficam a cargo de Catarina 
Metelo Coimbra e Francisco Santos 
Coelho, médicos internos de Formação 
Especializada em Medicina Geral e Fa-
miliar nas referidas USF’s e de Carla 
Marina Ferreira, enfermeira na UCC 
Vallis Longus, frequentemente em co-
laboração com outros profissionais de 
saúde dessas unidades.

Qual é o público-alvo? 
Pretende-se que estas caminhadas se-
jam um momento de prática de exer-
cício físico supervisionado para uten-
tes de qualquer idade, com qualquer 
nível de condicionamento físico, devi-
damente adaptadas aos participantes 
que voluntariamente se juntem em 
cada evento. Em Medicina Geral e Fa-
miliar promove-se a saúde “para todos, 

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

O programa “Walk With a Doc” 
(WWAD) é um projeto internacional, 
iniciado em 2005 por um cardiologista 
americano, o Dr. David Sabgir. Desde 
então, tem vindo a evoluir e a expandir-
-se mundialmente, estando atualmente 
implementado em 38 países, tendo-se 
tornado um modelo de promoção de 
saúde baseado na sustentabilidade e na 
simplicidade. Globalmente, decorrem 
mais de 8500 caminhadas por ano. Em 
Valongo, a WWAD acontece desde ja-
neiro de 2022, nas manhãs do quarto 
sábado de cada mês.

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto?
Com o objetivo de tornar a saúde aces-
sível a todos, como um bem partilhado 
entre profissionais e utentes, esta é uma 
iniciativa segura, divertida e gratuita, 
na qual se promove a saúde, previne a 
doença e se incute a importância da ati-
vidade física. Para além disso, permite 
aprofundar as relações médico-utente, 
aprender mais sobre saúde num con-
texto fora do consultório e conhecer no-
vas pessoas da sua comunidade.

Em Valongo, as caminhadas promovidas pela WWAD 
acontecem desde janeiro de 2022, nas manhãs do quarto 

sábado de cada mês.

“Walk with a Doc – Valongo” 
(WWAD Valongo) é um projeto 
que tem como objetivo principal a 
promoção da prática de exercício 
físico na comunidade, que junta 
utentes e profissionais de saúde e 
os põe, figurada e literalmente, a 
caminhar lado a lado. Trata-se de um 
programa de caminhadas mensais, 
supervisionadas e dinamizadas, 
então, por profissionais de saúde 
(entre os quais pelo menos um 
médico, tal como determinam as 
recomendações internacionais do 
projeto que assume esta designação). 
Em cada caminhada, um profissional 
faz uma breve apresentação sobre 
um tema em saúde, explicado de 
forma dinâmica, simplificada e 
apelativa e, de seguida, acompanha 
os utentes numa caminhada que 
se pretende, para cada um, “ao seu 
próprio ritmo”.

VALONGO
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tipo de iniciativa é fundamental 
para combater esta tendência de 
sedentarismo – e em Valongo es-
tamos determinados a mudar este 
paradigma.
Paralelamente, a WWAD Va-
longo tem sido um espaço privi-
legiado de promoção da literacia 
em saúde, através de pequenas 
palestras sobre temas relevantes 
que marcam de forma já incontor-
nável o início de cada caminhada. 
Até ao momento, alguns dos te-
mas abordados foram a Hiperten-
são Arterial, a Carta dos Direitos 
e Deveres dos Doentes, a Dislipi-
demia, os cuidados de saúde a ter 
no verão e a prevenção do suicídio.

Que balanço fazem? Quais são 
as expetativas para o futuro? 
Até ao momento – e quase a com-
pletar o primeiro aniversário – o 
balanço que fazemos da WWAD 
Valongo tem sido muito positivo, 

já que os objetivos inicialmente traça-
dos têm sido largamente superados. 
Pretendemos, claro, que a iniciativa se 
mantenha, se renove e que continue 
a ser, tal como até aqui, um espaço de 
encontro dos utentes com a sua saúde, 
de uma forma menos tradicional. Para 
que assim seja, as unidades funcionais 
envolvidas continuarão a promover a 
sua realização, contando com o impres-
cindível apoio da Câmara Municipal de 
Valongo.

Qual é a vossa opinião sobre esta 
nova iniciativa do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM)?
Consideramos que é de central impor-
tância que se dê espaço e voz a projetos 
de saúde que não só “vestem a bata”, 
como também “calçam as sapatilhas” e 
caminham lado a lado com a população 
a que se destinam. Entusiasmou-nos 
conhecer outros projetos inovadores 
em saúde através de edições anteriores 
da Nortemédico, por isso, acreditamos 
que este é o espaço ideal para apresen-
tar a WWAD Valongo e os seus propósi-
tos. Assim, esperamos, conseguir moti-
var outros colegas a abraçar iniciativas 
que, tal como esta, promovam a saúde e 
os aproximem dos seus utentes.

‘Walk with a Doc’. No início de cada caminhada realiza-se uma pequena palestra, promovendo a 
literacia em saúde.

em todas as fases da vida” e na WWAD 
Valongo pretende-se precisamente 
que assim seja, de forma transversal e 
inclusiva.

Consideram que este é um projeto 
que se traduz numa melhoria da qua-
lidade, eficiência ou humanização 
dos cuidados de saúde prestados aos 
doentes?
Sim, definitivamente acreditamos que 
este projeto promove a melhoria da 
qualidade dos cuidados prestados a 
nível primário, não só porque coloca o 
profissional de saúde no seio da comu-
nidade que serve, aproximando-o da 
população, como permite uma intera-
ção diferente e mais informal do que 
aquela que acontece em ambiente de 
consulta. Neste sentido, os utentes que 
vêm os profissionais de saúde a pôr em 
prática os conselhos de estilo de vida 
saudável que tantas vezes lhes reco-
mendam, estabelecem com eles uma 
relação terapêutica mais próxima, mais 
humanizada e, acreditamos, também 
mais efetiva.

Qual tem sido o impacto do projeto na 
comunidade médica e sociedade em 
geral? 
A iniciativa tem tido muito boa receção 

e adesão por parte da comunidade de 
Valongo. Em cada evento, mesmo con-
siderando períodos de férias ou de con-
dições atmosféricas tendencialmente 
menos convidativas, temos contado 
com a participação de 30 a 50 utentes 
em cada caminhada. São números que 
nos deixam muito satisfeitos, sobretudo 
por percebermos que se fazem não só 
de pessoas que têm já “lugar cativo”, 
mas também, a cada mês, de pessoas 
novas, que decidem juntar-se e experi-
mentar. Temos tido a perceção clara de 
que o efeito “passa-a-palavra” tem sido 
um dos nossos principais aliados na di-
vulgação da WWAD Valongo, demons-
trando o apreço e o reconhecimento dos 
efeitos que se pretendem promover por 
parte de quem tem acedido a este de-
safio. Foram publicados em setembro 
deste ano os mais recentes resultados 
do Eurobarómetro relativamente aos 
índices de atividade física e desporto 
dos portugueses, e as conclusões não 
podiam ser mais preocupantes: 73% 
dos portugueses nunca fazem exercí-
cio ou praticam desporto. Estes dados 
colocam o nosso país no topo dos paí-
ses europeus incluídos neste estudo, 
seguido da Grécia (68%) e da Polónia 
(65%). Neste sentido, é a própria evidên-
cia científica que nos mostra que este 



 APRESENTAÇÃO                                 

O Hospital Santa Maria Maior 
(HSMM) assumiu, em sintonia com 
as orientações estratégicas de 
ação definidas pelo Ministério da 
Saúde, o compromisso de promover 
uma prestação de cuidados de 
saúde humanizados e de elevada 
qualidade, orientada para a 
obtenção de ganhos em saúde e 
centrada na criação de valor 
para o utente. O projeto 
“Visão Sem Papel” 
trata-se de um 
projeto pioneiro a 
nível nacional, que 
torna o HSMM no 
primeiro hospital 
a implementar a 
desmaterialização 
completa do Serviço 
de Oftalmologia, nas 
vertentes clínica e administrativa, 
bem como na sua interoperabilidade 
com utentes, cidadãos e empresas 
do sector. Financiado pelo 
Sistema de Apoio à Modernização 
Administrativa (SAMA 2020), o 
projeto define-se como um serviço 
administrativo eletrónico, sem papel, 
assente numa plataforma de gestão 
documental e workflow moderna 
e interoperável, em conformidade 
com as melhores práticas e normas 
do mercado. Afirma-se ainda 
como um serviço inovador ao 
utente, através de uma solução de 
mobilidade que permita partilhar 
o processo clínico oftalmológico 
e a prescrição de óculos e lentes 
sem papel, no portal do utente e na 
plataforma MySNS Carteira.
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PROJETO #18

Visão sem Papel
➜ Hospital Santa Maria Maior, Barcelos

Por: 

 Olívia da Silva Lopes  
Vogal Executiva do Conselho de 
Administração

 Natacha Moreno  
Diretora do Serviço de Oftalmologia

Hospital Santa Maria Maior, Barcelos

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

A ideia do projeto nasceu entre 2016 e 
2017, após um diálogo entre os médicos 
da equipa de Oftalmologia, com o obje-
tivo de melhorar o serviço, prestando 
os melhores cuidados aos utentes do 
concelho de Barcelos. Decorrente da 
articulação entre a Direção do Serviço 
de Oftalmologia e a Direção Clínica, 
surgiu em 2018 a oportunidade de sub-
meter a candidatura a financiamento, 
sempre com a ambição de promover 
melhores condições de trabalho e aten-
dimento aos utentes do Serviço de Of-
talmologia do HSMM, bem como uma 
maior eficiência no serviço público. O 
hospital trabalha em condições físicas 
e estruturais deficitárias e o Serviço de 
Oftalmologia não é exceção, havendo 
necessidade de promover a sua mo-
dernidade e funcionalidade. Por outro 

lado, a equipa de Oftal-
mologia é uma equipa 
jovem e motivada e quis 
apostar na transforma-
ção e modernização, 
no sentido de promo-
ver um melhor acesso 
e atendimento aos seus 
utentes.

Qual é o principal 
objetivo ou inovação 
deste projeto?
O projeto “Visão Sem 
Papel” tem como prin-
cipal objetivo melhorar 
e simplificar os cui-
dados de saúde pres-
tados aos utentes. Isto 
permitiu trazer mais 
qualidade e inovação 
ao Serviço de Oftalmo-
logia do HSMM, tais 
como: implementar 
um sistema de gestão 
documental e arquivo 
único, eletrónico e que 
nos permite concentrar 
informação, facilitar o 
acesso à mesma e evitar 

erros inerentes à circulação/dispersão 
ou extravio de documentos em papel; 
aumentar a produtividade dos recur-
sos humanos e, em consequência, do 
HSMM, num contributo ao SNS sem 
papel; disponibilizar os exames reali-
zados aos utentes em todos os compu-
tadores, podendo ser consultados em 
qualquer altura (através do Ophthal-
Suite). Isto permite um maior aprovei-
tamento do tempo e facilita compara-
ções entre exames realizados para um 
melhor seguimento dos utentes, além 
de criar uma base de dados importante 
na realização de trabalhos científicos; 
diminuir os problemas associados à 
prescrição manual de óculos e/ou len-
tes de contacto (perda da receita, dúvi-
das e/ou erros associados a não perce-
ção da grafia) e diminuir em cerca de 
50% o tempo do preenchimento das 
prescrições; inserir a receita de óculos 
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pamentos de primeira linha usados 
nos grandes hospitais do país, evitando 
assim referenciar doentes para fora da 
sua área de residência.

Qual tem sido o seu impacto na comu-
nidade médica e sociedade em geral? 
Os médicos oftalmologistas têm agora 
à sua disposição um conjunto de ferra-
mentas que facilitam as suas tarefas 
diárias, o que os deixa mais motivados 
e produtivos. Acresce, ainda, o orgu-
lho por terem participado num projeto 
vanguardista e eventualmente replicá-
vel noutros hospitais, o que contribui 
para a sua satisfação enquanto profis-
sionais de saúde. Do ponto de vista do 
utente, com este projeto conseguimos 
aumentar a qualidade e segurança na 
prestação de cuidados, reduzir o tempo 
de permanência no hospital e reduzir 
necessidades de deslocações, facili-
tando a sua vida em sociedade. A ideia 
de enviar a receita de óculos tal e qual 
os medicamentos através da PEM, po-
derá ser utilizada no futuro a nível na-
cional. Isto permitirá um fácil acesso a 
receitas por parte dos utentes e facilita 
a comunicação/entendimento das re-
ceitas por parte das óticas.

Que balanço fazem? Quais são as ex-
petativas para o futuro? 
O balanço é bastante positivo, pois as 
mais-valias são inquestionáveis e acre-
ditamos que com a consolidação do 
projeto, a tendência será uma melho-
ria contínua, no sentido de potenciar 
os resultados obtidos, sobretudo para 
os nossos utentes. A ambição de futuro 
seria que as óticas pudessem ter acesso 
à leitura das receitas de óculos sem ne-
cessidade de impressão de papel.

Qual é a vossa opinião sobre esta inicia-
tiva do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM)? 
Consideramos muito positiva esta ini-
ciativa do CRNOM, na medida em que 
dá a conhecer projetos inovadores, tor-
nando-se numa forma de incentivo à 
replicação de boas ideias em benefício 
dos utentes. A divulgação destes pro-
jetos é uma excelente forma de dar a 
conhecer novas ideias e de incentivar 
a investigação em todos os hospitais e 
centros de saúde, de forma a melhorar 
o nosso SNS. n

e/ou lentes de contacto dentro da PEM 
de forma a que fique disponível, tal 
como os medicamentos, no telemóvel 
e/ou no e-mail dos utentes ou familia-
res responsáveis. Isto permite que te-
nham acesso de forma rápida e fácil à 
sua prescrição.

Quem são os responsáveis/interve-
nientes na sua organização? 
A coordenação do projeto numa pers-
petiva clínico-funcional foi assegurada 
pela Direção do Serviço de Oftalmolo-
gia, que teve sempre o apoio e envolvi-
mento do Conselho de Administração 
ao nível da coordenação geral. Trata-se 
de um projeto complexo que envolve 
várias equipas, tendo participado de 
uma forma muito ativa o Serviço de 
Gestão de Doentes no que respeita ao 
circuito e tratamento documental e o 
Serviço de Gestão de Sistemas de In-
formação na concretização da infor-
matização de todo o processo.

Qual é o público-alvo? 
Este projeto enquadra-se no âmbito 
da transformação digital da Admi-
nistração Pública, tendo subjacente a 
redução de custos e a qualificação da 
prestação do serviço público, indu-
zindo uma melhoria do seu desempe-
nho e da sua capacidade de resposta às 

necessidades dos cidadãos. Por isso é 
um projeto centrado na criação de va-
lor para o utente/cidadão com foco na 
obtenção de ganhos em saúde. Natu-
ralmente que, paralelamente, também 
permite aumentar a motivação dos 
profissionais que operam com melho-
res ferramentas e organização.

Consideram que este é um projeto 
que se traduz numa melhoria da qua-
lidade, eficiência ou humanização 
dos cuidados de saúde prestados aos 
doentes?
Sem qualquer dúvida. Primeiro por-
que nos permite oferecer um serviço 
de alta qualidade. Além disso, conse-
guimos adquirir equipamentos que es-
tavam em falta, reduzir os riscos ine-
rentes ao processo em papel, temos a 
possibilidade de consultar os elemen-
tos clínicos dos utentes em qualquer 
altura e em qualquer computador as-
sociado ao Serviço de Oftalmologia, 
sem qualquer necessidade de impri-
mir os exames realizados, e reduzimos 
o esforço humano, uma vez que deixa 
de ser preciso transportar os processos 
físicos do arquivo quer para o serviço 
quer para o bloco operatório. Tudo isto 
somado, faz com que consigamos pres-
tar um serviço de grande qualidade 
humana e técnica, com o apoio de equi-

Da esquerda para a direita, os oftalmologistas, Dr. Tiago Fernandes, Dra. Inês Casal, Dr. Sérgio 
Monteiro, Dra. Natacha Moreno, Dra. Rita Gentil e Dr. João Queirós.
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ARTIGO DE OPINIÃO DO PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NO SUPLEMENTO «PERSPETIVA 
ATUAL», DO SEMANÁRIO «NASCER DO SOL»  [SET 2022]

Em Oncologia mantém-se 
sempre a esperança

rodeia. Voltou a salientar-se a obri-
gação de todos sermos modelos 
nesta área, porque cada vez mais 
surgem evidências da importân-
cia que a poluição assume no de-
senvolvimento de vários tipos de 
cancro, como o do pulmão, do es-
tômago ou da bexiga. 

Abordou-se a importância da de-
teção precoce e dos rastreios na di-
minuição da mortalidade causada 
por esta doença, particularmente 
através da utilização de técnicas de 
deteção do ADN tumoral circulante. 
As técnicas de rastreio estão a evo-
luir, de forma a facilitar a adesão dos 
cidadãos aos rastreios, aumentar a 
sensibilidade e a especificidade 
destes, com o objetivo último de 

detetar a doença em 
f a s e s  d e  e v o l u ç ã o 
cada vez mais precoce, 
facilitando assim o seu 
tratamento no global e 
aumentando a possi-
bilidade de cura. 

Co m o d es e nvo lv i -
mento das técnicas de 
análise molecular dos 
tumores, da utilização 
de terapias dirigidas a 
essas alterações mo-
leculares e ao uso da 
imunoterapia para os 
tumores com elevada 
expressão de PD-L1 ou 
na presença de insta-
bilidade de microssa-
télites e na disfunção 
dos genes reparado-
res do ADN, verificou-

-se o início da redução da intensidade dos 
tratamentos utilizados, com evidente me-
lhoria da qualidade de vida dos doentes 
oncológicos. 

O desenvolvimento de medicamentos pe-
las novas biotecnologias tem vindo a ter 
um impacto enorme nas designadas tera-
pias celulares de múltiplos tumores. Estas 
terapias celulares, que poderão vir a ser o 

paradigma da individualização do trata-
mento imunoterápico dos tumores, em que 
personalizamos o efeito que pretendemos 
no sistema imunitário do doente de acordo 
com as características do cancro presente e 
potenciamos a ação daquele de forma a ser 
esse a controlar a doença. 

O desenvolvimento de novas drogas di-
rigidas a múltiplos alvos e que permitem 
ultrapassar um número elevado de meca-
nismos de resistência primária ou adquirida 
dos tumores tem vindo a permitir, também, 
a individualização da medicina molecular 
a propor. 

Abordou-se, também, o impacto destes 
novos fármacos nas populações idosas e 
nas mais marginalizadas, assim como o in-
cremento de atenção que vai ser necessário 
ter nos longos sobreviventes oncológicos. 
Porque, cada vez mais, a doença oncoló-
gica está transformando-se numa doença 
crónica, com doentes com uma larga sobre-
vivência, o que levanta toda uma séria de 
novas questões e de novas necessidades 
a que temos de atender. 

Por todos estes motivos, a atualidade em 
Oncologia continua a ser de grande espe-
rança, particularmente em que todas estas 
novas estratégias terapêuticas ou novos 
medicamentos possam trazer sempre 
maior quantidade de vida e melhor quali-
dade de vida a todos os nossos doentes on-
cológicos. Estes devem tentar estabelecer 
sempre uma relação de confiança e de co-
municação aberta e clara com os seus mé-
dicos oncologistas, de forma a explorar todo 
o potencial armamentário terapêutico que 
se possa aplicar a cada caso em concreto 
ou a buscar soluções na participação em 
ensaios clínicos, que possam ser uma pos-
sível mais-valia para o doente e uma fonte 
de conhecimento para todos os doentes 
posteriores. Porque todo este acréscimo 
incessante de saber de que todos os doen-
tes oncológicos vão beneficiando advém 
da participação destes em todos os en-
saios clínicos que são apresentados e que 
permitem retirar conclusões que vêm a ser 
aplicadas na prática clínica diária.  n
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Estou a regressar de 
mais um congresso 
da Escola Europeia de 

Oncologia Médica com a alma 
novamente cheia de esperança. 
É este sentimento, que pretendo 
perene e sempre 
presente, que 
desejo transmitir a 
quem me lê.

Nesta edição foram fo-
cadas várias verten-
tes da oncologia, algu-
mas muito curiosas. 

Sublinhou-se a importância de 
proteger o meio ambiente e a 
responsabilidade que todos os 
médicos que tratam cancro, en-
quanto cidadãos, têm, por exem-
plo, reduzindo a utilização do 
plástico (prescindiu-se do saco 
do congresso, de esferográfi-
cas e utilizaram-se garrafas de 
água sem plástico) e diminuindo 
o consumo de eletricidade (no-
meadamente, na iluminação e no 
ar condicionado). Por outro lado, 
fomentaram-se os percursos 
pedestres e nos transpor tes 
urbanos, com a consequente 
poupança nos gastos em com-
bustíveis fósseis e na melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos. Os hábitos de vida 
saudável e as responsabilidades ambien-
tais aplicam-se a todos nós e os médicos 
devem saber dar um exemplo ativo a toda 
a sociedade. 

Falou-se muito da prevenção do cancro, 
particularmente através do controlo da 
poluição do ar ambiente e do meio que nos 

“Cada vez 
mais, a doença 
oncológica está 
transformando-
se numa doença 
crónica, com 
doentes com 
uma larga 
sobrevivência, o 
que levanta toda 
uma séria de 
novas questões 
e de novas 
necessidades 
a que temos de 
atender.”



Rui Capucho tem já vasta 
experiência em missões de 
voluntariado e cooperação 
entre países. Depois de ter 
estado na Guiné-Bissau e 
em Moçambique, voltou 
à Guiné para assumir a 
coordenação clínica de 
mais um projeto, desta 
vez do Instituto Marquês 
de Valle Flôr, durante 9 
meses. “Projeto de Reforço 
dos Serviços de Saúde 
Materna e Infantil na 
Guiné-Bissau” deu nome 
à iniciativa, que terminou 
em julho de 2022, com 
resultados positivos. 

ENTREVISTA  
A RUI CAPUCHO

MISSÃO NA 
GUINÉ-BISSAU

“O desafio 
vale sempre  
a pena”
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(nortemédico) – Como foi que surgiu 
este projeto?
(Rui Capucho) – Eu já tenho alguma 
experiência em missões deste gé-
nero. As duas primeiras em que par-
ticipei, na Guiné-Bissau, em 2015 e 
2016, eram missões de cooperação 
bilateral  entre o Governo Português 
e a Guiné-Bissau. Em 2019 estive em 
Moçambique, numa missão de volun-
tariado organizada entre a Ordem 
dos Médicos e a Health4MOZ, da 
Prof.ª Carla Rego. Sempre tive inte-
resse e procurei projetos internacio-
nais na área da Saúde Pública. Foi 
nesse sentido que fui desafiado para 
me candidatar à coordenação clínica 
deste projeto, numa altura em que a 
COVID-19 ainda dava algum trabalho 
à Saúde Pública, mas que os ganhos 
em saúde já não eram 
os mesmos dos primei-
ros anos de pandemia. 
Por isso, decidi aceitar o 
desafio e estive lá, como 
coordenador clínico, du-
rante 9 meses. Desem-
penhei essa função, com 
o apoio do Banco Mun-
dial, através do Instituto 
Marquês de Valle Flôr 
(IMVF), uma fundação 
portuguesa que já conta 
com vários anos de pre-
sença e trabalho nos 
PALOP, em várias áreas, 
desde saúde, educação, 
agricultura, desenvolvi-
mento dos países de Lín-
gua Portuguesa, entre 
outras. Este programa 
que eu integrei já está a 
ser implementado pelo 
IMVF desde 2013, ou 
seja, já está no terreno 
há algum tempo. 

Em que consiste?
O IMVF dá o apoio a toda a área de 
saúde materno-infantil da Guiné-
-Bissau. Esse apoio insere-se em dois 
grandes eixos: um eixo de formação, 
em que fazemos a formação de pro-
fissionais de saúde guineenses com 
equipas de profissionais de saúde con-
tratados pelo projeto. Inicialmente 
expatriados, agora já muitos deles 

A
pós um acordo de 
cooperação celebrado 
entre o Ministério da Saúde 
Pública da Guiné-Bissau, a 

União Europeia e o Banco Mundial, o 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) 
ficou responsável pela implementação 
das atividades das subcomponentes 
3.2 – Iniciativa de cuidados de 
saúde gratuitos e 3.3 – Cadeia de 
fornecimento de medicamentos e 
prestação de serviços, em articulação 
com os restantes parceiros, do Projeto 
de Reforço dos Serviços da Saúde 
Materna e Infantil (PSMI), financiado 
pelo Banco Mundial. A implementação 
destas  subcomponentes do Projeto 
teve a duração de 9 meses e procurou 
consolidar os resultados alcançados 
em intervenções anteriores e evitar 
retrocessos nos principais indicadores 
de saúde na Guiné-Bissau. 

Combinando as componentes clínica, 
operacional e financeira, o PSMI/
IMVF procurou abordar problemas 
de disponibilidade, acessibilidade 
e qualidade de cuidados de saúde 
materna e infantil para influenciar 
positivamente a procura e oferta 
de serviços de saúde a mulheres 
grávidas, puérperas e crianças na 
Guiné-Bissau. O objetivo geral 
assumia-se como melhorar a 
cobertura e a qualidade dos cuidados 
essenciais de saúde materna e infantil 
neste país e os beneficiários diretos 
foram mais de 320 mil crianças até 
aos 6 anos de idade, mais de 400 mil 
mulheres em idade fértil na totalidade 
das regiões sanitárias da Guiné-Bissau 
e mais de 1200 profissionais de saúde 
afetos às 132 estruturas sanitárias. O 
projeto decorreu entre outubro de 2021 
e julho de 2022. 

Rui Capucho, especialista em Saúde 
Pública, aceitou este desafio e assumiu 
a coordenação clínica da equipa, 
composta por 36 profissionais de 
saúde, entre médicos, enfermeiros 
e parteiras. Em entrevista à 
Nortemédico, partilhou os principais 
resultados e impacto desta iniciativa 
que fez toda a diferença para a 
população da Guiné-Bissau. 

são guineenses. Ou seja, estamos a 
deixar conhecimento na Guiné e já 
são os profissionais de lá que estão no 
ativo, mesmo para quando o projeto 
acabar. (...) O segundo grande eixo do 
projeto é o financiamento. A Guiné-
-Bissau não tem um Serviço Nacional 
de Saúde gratuito, 98% do orçamento 
de estado para a saúde é para pagar 
salários e não sobra dinheiro para in-
vestir em infraestruturas, material, 
consumíveis, medicamentos ou equi-
pamentos. Os utentes pagam todos os 
custos inerentes às suas patologias. O 
projeto assume esses custos da saúde 
materno-infantil. Portanto, os centros 
de saúde e hospitais, em vez de cobra-
rem às mães e grávidas os medica-
mentos e todo o material utilizado, co-
bram ao projeto que é quem financia.

Como se desenvolveu? 
Temos equipas mó-
veis nos cuidados de 
saúde primários, em 
que todos os centros de 
saúde do país, cerca de 
134 estruturas, foram 
visitadas pelo menos 
de 15 em 15 dias por 
profissionais de saúde 
do projeto. Fazem for-
mação em serviço, dis-
cussão de casos clíni-
cos e garantem que os 
profissionais de saúde 
guineenses que traba-
lham nesses centros 
de saúde sabem atuar 
em 37 intervenções de 
alto impacto, previa-
mente selecionadas. 
Contamos também 
com equipas fixas nos 
hospitais regionais, 
que fazem a prestação 

de cuidados à população e formação 
em serviço aos profissionais guine-
ses desses hospitais. Ensinam todas 
as tarefas necessárias para gerir a 
saúde materno-infantil, quase uma 
tutoria. (...) Rapidamente, o IMVF 
apercebeu-se que não bastava fazer 
o pagamento dos cuidados de saúde 
porque as ruturas de stock de mate-
rial e medicamentos eram muito ele-
vadas. Portanto, assumimos também 

A realidade da 
Guiné-Bissau é 
muito diferente 
da nossa, em que 
uma mulher para 
ir a um centro de 
saúde fazer uma 
consulta pré-natal, 
muitas vezes 
tem de percorrer 
quilómetros 
durante 4 
a 8 horas. 
Ainda assim, 
conseguimos que 
97% das grávidas 
procurassem 
consultas pré-
natais, o que é já 
um grande passo.
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O projecto 
trouxe melhorias 
significativas 
na prestação de 
cuidados, mas 
também acabamos 
por mudar 
mentalidades e são 
cada vez mais as 
mulheres e crianças 
que procuram os 
apoios disponíveis.

uma cadeia de dis-
tribuição para esses 
materiais, o IMVF faz 
a importação do ma-
terial e medicação da 
Europa para a Guiné-
-Bissau e organiza a 
distribuição por todos 
os centros de saúde e 
hospitais. 

Quais foram as princi-
pais mudanças? 
A fase inicial foi com-
plicada, ficou marcada 
por um período de re-
trocessos nos resulta-
dos clínicos, atrasos 
por parte dos finan-
ciamentos, equipas 
mais reduzidas no ter-
reno. Por isso, foi um 
período de arranque e 
avaliação de parâme-
tros mas depois cor-
reu muito bem. Con-
seguimos aumentar o 
número de mulheres 
que confiam nos cui-
dados de saúde. A rea-
lidade da Guiné-Bis-
sau é muito diferente 
da nossa, em que uma 
mulher para ir a um 
centro de saúde fazer 
uma consulta pré-na-
tal, muitas vezes tem 
de percorrer quilóme-
tros durante 4 a 8 ho-
ras. Ainda assim, con-
seguimos que 97% das 
grávidas procurassem 
consultas pré-natais, 
o que é já um grande passo. Normal-
mente, uma mulher que inicia traba-
lho de parto e tenha que andar tan-
tas horas para chegar a um centro de 
saúde ou hospital, pensa duas vezes 
se vai ou se opta antes pela medicina 
tradicional disponível na sua aldeia. 
E neste momento, já conseguimos 
que 50% das mulheres recorram a cui-
dados de saúde para fazer os partos.

Os resultados foram então positivos? 
Sim, além destas melhorias signi-
ficativas na prestação de cuidados, 

acabamos também por mudar men-
talidades e são cada vez mais as mu-
lheres e crianças que procuram os 
apoios disponíveis. Tentamos provi-
denciar e lutamos para que existam 
meios e transporte entre estruturas 
de saúde, caso seja necessária uma 
intervenção hospitalar, apesar de não 
fazer parte do projeto. O feedback é 
muito positivo, principalmente numa 
área como a Saúde Pública, em que 
normalmente não fazemos prestação 
direta de cuidados, fazemos mais a 
gestão de programas e projetos. Em 

Portugal, essa gestão 
consegue resultados 
clínicos, porque te-
mos boas condições 
e um SNS bastante 
bom. Qualquer alte-
ração ou intervenção 
que façamos em Por-
tugal, tem resultados 
pequenos em termos 
de magnitude. Num 
país como a Guiné-
-Bissau, os resulta-
dos são muito mais 
expressivos e senti-
mo-nos muito mais 
úteis e realizados.

Quais são os próxi-
mos passos?
Espero lá  voltar 
ainda no âmbito 
deste projeto por-
que participei no 
desenho da fase se-
guinte e gostaria de 
continuar e ajudar 
na implementação. 
Essa fase tem como 
objetivo continuar a 
melhorar os cuida-
dos de saúde e como 
objetivo secundário, 
a entrega da gestão 
do projeto de saúde 
materno-infantil ao 
Governo da Guiné-
-Bissau. Ou seja, es-
peramos que seja a 
última fase do pro-
jeto. Começamos a 
preparar todas as ati-
vidades para que seja 

o Ministério da Saúde guineense a as-
segurar esses cuidados.

Como descreve esta experiência?
Foi uma experiência muito gratifi-
cante, que nos retira completamente 
da nossa zona de conforto. E isso é 
muito bom para nos desafiarmos a 
nós próprios. O desafio vale muito a 
pena pela dimensão e resultados que 
atinge num país como a Guiné-Bis-
sau. n
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OUT 31 Data-limite para afixação dos cadernos eleitorais (art. 6.º, n.º 1, Regulamento Eleitoral – RE)

NOV 07 Data limite para a aceitação das reclamações  aos cadernos eleitorais (art. 7.º, n.º 1 RE)

NOV 10 Decisão das reclamações (art. 7.º, n.º 2 RE)

NOV 14 Afixação definitiva dos cadernos eleitorais (art. 7.º, n.º 3 RE)

NOV 21 Prazo limite para apresentação das candidaturas (art. 8.º, n.º 1 RE)

NOV 28
Prazo limite para a verificação da regularidade das candidaturas 
e a elegibilidade dos candidatos (art. 13.º, n.º 1 RE)

Sem data fixa
7 dias a contar da notificação do respetivo mandatário – prazo 
para regularização das candidaturas (art. 13.º, n.º 4 RE)

Sem data fixa Até 5 dias após a aceitação definitiva das candidaturas – sorteio das listas (art. 14.º RE)

Sem data fixa
Publicitação das listas e candidatos na ROM, no site e disponíveis para consulta nas 
sedes nacional, regionais, sub-regionais e das Regiões Autónomas (art.º 15.º RE)

Sem data fixa Informação aos médicos sobre o processo eleitoral

2023

JAN 02 Prazo limite para envio das chaves para voto eletrónico (art. 21.º n.º 1 do RE)

JAN 10           Início da votação (art. 19.º, n.º 1 do RE e deliberação do CN de 03-10-2022)

JAN 19          Encerramento da votação

Sem data fixa
Nos 5 dias subsequentes – publicação dos resultados eleitorais 
no site nacional da OM (art. 31.º, n.º 3, RE)

Sem data fixa
Nos 7 dias a contar do apuramento final dos resultados eleitorais –
impugnação do ato eleitoral (art. 32.º, n.º 1 RE)

Sem data fixa Até 30 dias após o ato eleitoral – Posse dos eleitos

SEGUNDA VOLTA - ELEIÇÃO PARA BASTONÁRIO

Sem data fixa
Nos 10 dias seguintes ao apuramento dos resultados da primeira volta publicação 
de anúncio da segunda volta e respetiva data (art. 30.º, n.º 1 RE)

FEV 07
Início da votação (art. 19.º, n.º 1 do RE, por via do art. 30.º,  
n.º 3 RE e deliberação do CN de 03-10-2022)

FEV 16 Encerramento da votação

Sem data fixa
Nos 5 dias subsequentes – publicação dos resultados eleitorais 
no site nacional da OM (art. 31.º, n.º 3, RE);

Sem data fixa
Nos 7 dias a contar do apuramento final dos resultados eleitorais 
– impugnação do ato eleitoral (art. 32.º, n.º 1 RE)

Sem data fixa Até 30 dias após o ato eleitoral – Posse dos eleitos

CALENDÁRIO ELEITORAL · TRIÉNIO 2023-2025

Alteração ao Regulamento Eleitoral da Ordem dos Médicos
Regulamento n.º 933/2022 – Diário da República n.º 196/2022, Série II de 
2022-10-11, publicado em anexo ao Regulamento n.º 663/2016, de 14 de julho
Disponível em: https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/933-2022-202068288
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nheiros – Região Norte 
(OERN), que lançou o 
desafio às ordens pro-
fissionais presentes aquando da sua 
tomada de posse, em março de 2022.
“Face à atual conjuntura, devemos 
reunir condições para relançar este 
fórum, mais rejuvenescido, transfor-
mado e a atuar de forma mais simpli-
ficada e aberta. Podemos promover 
reuniões como esta em cada uma das 
secções regionais das várias Ordens 
para discutirmos a nossa visão, pro-
curar consensos e tomar uma posição 
em conjunto”, sugeriu o dirigente. 

SRNOM NA FRENTE  
DA INICIATIVA 

“Temos assistido a várias peripécias 
nos vários setores profissionais, entre 

28 NOTÍCIAS

05.SET.2022 
ORDENS 
PROFISSIONAIS
REUNIDAS NA
SRNOM

FORNOP PROCURA CONSENSUALIZAR POSIÇÕES NA RESPOSTA AO PROJETO 
DE LEI QUE VISA INTRODUZIR ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO DAS 
ASSOCIAÇÕES PÚBLICAS PROFISSIONAIS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Em defesa das  
Ordens Profissionais

Denominado como FORNOP, o 
Fórum Regional do Norte das 
Ordens Profissionais constitui 

um “organismo que agrupa as várias 
ordens profissionais do norte do país, 
promovendo a discussão e partilha 
de ideias, mas que tem estado ador-
mecido”, explicou António Araújo. 
No dia 5 de setembro, a Sala Braga do 
Centro de Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) recebeu um 
encontro que reuniu os representan-
tes na região norte das várias Ordens 
no sentido de “retomar as atividades 
deste fórum”. A ação foi promovida 
pelo presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), António Araújo, e por Bento 
Aires, presidente do Conselho Dire-
tivo Regional da Ordem dos Enge-

Face às diversas iniciativas 
legislativas que têm vindo a ser 
divulgadas relativas à eventual 
alteração dos estatutos e regime 
jurídico das Ordens Profissionais, 
os dirigentes do norte do país 
reuniram-se no dia 5 de setembro 
na SRNOM. Reativar o FORNOP  
e delinear algumas estratégias, 
reforçando o papel das Ordens 
no Norte neste processo foram 
os principais objetivos deste 
encontro que chegou a uma 
conclusão: importa criar uma 
narrativa consistente sobre a 
posição das Ordens Profissionais 
e promover um debate com 
repercussão pública. 



premente tomar uma posição 
em conjunto em relação a es-
ses novos estatutos”. A neces-
sidade de criar uma narrativa 
consistente sobre a posição das 
Ordens Profissionais e promo-
ver um debate com repercussão 
pública foi a grande conclusão 
deste encontro. “Devemos per-
ceber qual é a posição de cada 
Ordem e quais são os consensos 
e divergências. Acredito que 
estejamos todos de acordo nas 
questões fundamentais, mas 
devemos perceber o que cada 
uma defende, colhendo a ex-
periência das outras Ordens”, 
sugeriu Conceição Melo, presi-
dente do Conselho Diretivo Re-
gional do Norte da Ordem dos 
Arquitetos. A concordância 
em dar a conhecer o que cada 
Ordem pensa e faz foi geral, 
até mesmo para a população 
em geral, uma vez que muitas 
pessoas desconhecem o traba-
lho desenvolvido e o real pro-
pósito destas entidades “que 
são as únicas que ainda têm 
algum poder de contestação”, 
justificou Ricardo Lobo, Presi-
dente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
Veterinários, distanciando-o 
do papel dos sindicatos. “A to-
mada de decisão deve ser feita 
em conjunto, como uma posi-
ção global, e devemos falar com 
as diferentes forças partidárias. 
Não estamos contra o Governo 

ou um partido em específico, esta-
mos contra uma tomada de posição 
que coloca em causa o nosso traba-
lho”, acrescentou João Paulo Carva-
lho, Presidente do Conselho Diretivo 
Regional da Ordem dos Enfermeiros 
,como sendo um bom caminho nesta 
“luta difícil”. 
Coube a António Araújo encerrar a 
sessão, ao solicitar que cada Ordem 
Profissional enviasse a sua tomada de 
posição sobre o assunto por escrito, 
de forma a “criar um documento 
único que reúna todas as posições”. 
A segunda reunião deste “novo e re-
novado” FORNOP está prevista para 
o mês de outubro. n

elas a vontade da tutela em alterar os 
estatutos e regime jurídico das ordens 
profissionais. Por isso, consideramos 
ser uma boa altura para começarmos 
a desenvolver algum trabalho, que po-
derá passar por uma tomada de po-
sição sobre este novo projeto de esta-
tutos das Ordens, delinear estratégias 
e passos a curto prazo”, acrescentou 
António Araújo, ao esclarecer o con-
texto da iniciativa. De recordar que a 
Ordem dos Médicos foi das primeiras 
a tomar posição sobre esta matéria, já 
em 2021. 
Os presidentes dos Conselhos Regio-
nais e Delegações do Norte do país 
das restantes Ordens presentes, elo-

29

n Projetos de lei que visam alterar 
o regime jurídico das Associações 
Públicas Profissionais apresentados 
pelos grupos parlamentares do 
PAN (PL 9/XV/1.ª), do PS (PL 108/
XV/1.ª), do CHEGA (PL 177/XV/1.ª) 
e da IL (PL 178/XV/1.ª). (assunto 
que deveria ter ido a votação final 
global em finais de 2021 mas 
que foi adiado por entretanto 
ter ocorrido a dissolução da 
Assembleia da República).

n Note-se que concretamente 
o projeto da Iniciativa Liberal 
pretende extinguir mais de 
metade das Ordens Profissionais 
atualmente existentes (Biólogos, 
Contabilistas Certificados, 
Despachantes Oficiais, 
Economistas, Médicos Veterinários, 
Notários, Nutricionistas, Revisores 
Oficiais de Contas, Solicitadores 
e dos Agentes de Execução, 
Fisioterapeutas e Assistentes 
Sociais).

n O Conselho Geral do CNOP 
(Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais), em comunicado 
divulgado após reunião realizada 
no passado dia 23 de junho, 
considerou que os projetos 
de lei apresentados possuem 
“normas prejudiciais ao serviço 
público que [as Ordens] prestam 
à sociedade”. Nomeadamente, 
sublinham, “atentam contra o seu 
funcionamento eficaz, democrático 
e independente e configuram uma 
tentativa de governamentalização 
das mesmas”. Assim, o CNOP 
apelou aos Grupos Parlamentares 
com assento na Assembleia 
da República “que ponderem 
devidamente as consequências que 
estes projetos de lei acarretarão 
para os direitos dos destinatários 
dos serviços que as Ordens 
profissionais asseguram”. 

(Veja aqui: https://cnop.pt/2022/07/
regime-juridico-ordens/)

O que está  
em causa?

giaram o carácter da iniciativa e sub-
linharam a importância de “manter o 
contacto, trocar opiniões e tomar po-
sições”, reforçando o papel da região 
Norte. Foram ouvidos individual-
mente sobre a realidade de cada Or-
dem e demonstraram-se empenhados 
nesta colaboração, uma vez que “esta 
alteração é altamente preocupante 
e tem implicações profundas, po-
dendo alterar a realidade das Ordens 
Profissionais”.

ORDENS UNIDAS
António Araújo incitou à urgente 
partilha de sugestões quanto aos pró-
ximos passos a dar, adiantando que “é 



O Gabinete para a Prova 
Nacional de Acesso à Formação 
Especializada (GPNA) pretende 
continuar a discutir e melhorar 
as perguntas que integram a 
prova. Assim, no dia 11 de julho, 
a SRNOM voltou a receber uma 
reunião de apresentação da 
análise dos resultados da PNA 
de 2021, a qual contou com a 
presença da Secretária de Estado 
da Saúde, Maria de Fátima 
Fonseca. 

‘Trabalhar com os 
olhos postos no futuro’

a apresentação dos resultados dos in-
quéritos, da análise psicométrica, da 
análise de itens por grupos de traba-
lho, e o modo de funcionamento e de-
sempenho do GPNA, e uma reflexão 
sobre as perspetivas futuras. 

COMPROMISSO 
Depois do sucesso da prova-piloto e 
da implementação da primeira Prova 
Nacional de Acesso à Formação Espe-
cializada, realizada pelos recém-for-
mados em Medicina em novembro de 
2019, esta estrutura profissionalizada 
continua a apostar na melhoria e a 
cumprir a promessa de tornar o mo-
delo ainda mais autónomo. Para isso, 
conta com o envolvimento de vários 
organismos, entre eles, Ordem dos 
Médicos, Escolas Médicas, Conselho 
Nacional de Internato Médico, Con-
selho Nacional do Médico Interno e 
Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina (ANEM), na sua exe-
cução e conceptualização. Ana Rey-
nolds, especialista em Ginecologia, 
sublinhou a “boa aceitação por parte 

Implementado pela primeira vez 
em novembro de 2019, o novo mo-
delo da Prova Nacional de Acesso 

à Formação Médica Especializada al-
terou em grande medida a forma de 
ensino nas escolas médicas e a apren-
dizagem dos jovens médicos. “O nosso 
grande objetivo é sempre melhorar e 
temos feito tudo o que é possível para 
que isso aconteça. Nesse sentido, os 
grupos de trabalho estiveram a dis-
cutir formas de melhorar as pergun-
tas”, confessou Serafim Guimarães. 
Em jeito de balanço, o coordenador 
do GPNA mostrou-se satisfeito com 
os resultados obtidos, sem esquecer 
o grande compromisso: alcançar um 
modelo de prova mais consensual e 
que reflita aquilo que há de melhor na 
formação médica. Nesse sentido, no 
dia 11 de julho, a Sala Braga do Centro 
de Cultura e Congressos da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) recebeu a reunião de 
apresentação da Análise dos Resulta-
dos da PNA 2021, realizada a 17 de no-
vembro de 2021. O programa incluiu 
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GABINETE REUNIU 
NA SRNOM PARA 
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RESULTADOS DA  
PNA 2021
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sucesso no desempenho profissional. 
Devemos trabalhar no presente com 
os olhos postos no futuro, com todas 
as dimensões e desafios, e com a co-
laboração intrínseca de todas as en-
tidades presentes. Esta prova repre-
senta uma inovação face ao modelo 
anterior, estamos sempre em apren-
dizagem permanente, que resulta dos 
desafios de contexto, mas também da 
capacidade crítica, analítica e criativa 
de todos os atores que trabalham em 
colaboração. Só desta forma é possí-
vel projetar a profissão para o futuro 
e podem contar com o Ministério da 
Saúde para vos apoiar nos desenvol-
vimentos que irão propor e introdu-
zir neste modelo de desenvolvimento 
profissional e de capacitação dos pro-
fissionais para o presente e futuro. 
Coragem para os próximos passos, 
precisamos de todos”, reforçou Maria 
de Fátima Fonseca. 
Em declarações à Nortemédico, o 
coordenador do GPNA fez um resumo 
da reunião. “Hoje foram apresentados 
os resultados dos inquéritos, os resul-
tados qualitativos e quantitativos da 
prova de novembro passado, e depois 
foi feita a avaliação, em que apresen-
tamos e discutimos algumas questões 
que integram a prova, no sentido de 
serem melhoradas. É muito impor-
tante para nós fazer este tipo de in-
quéritos e respetivo relatório porque 
permite-nos verificar que os resul-
tados são satisfatórios, os inquéritos 
feitos aos candidatos têm-se revelado 
positivos. No fim, fizemos algumas re-
flexões e considerações sobre aquilo 
que vai ser o futuro da Prova Nacio-
nal de Acesso e dos internatos. Conta-
mos ainda com a presença da Secre-
tária de Estado da Saúde, que ficou a 
perceber melhor como funciona esta 
matéria e demonstrou que a tutela 
está interessada em manter a quali-
dade da formação e avaliação médica. 
É gratificante que todos os envolvidos 
estejam presentes e se sintam respon-
sáveis pela melhoria da formação no 
futuro”, concluiu Serafim Guimarães. 
Além dos elementos do GPNA, a reu-
nião contou com a presença de diri-
gentes da Ordem dos Médicos. n

criar uma estrutura 
sustentada”, garantiu. 
Serafim Guimarães 
confirmou o contri-
buto destas estruturas, 
reforçando que o pri-
meiro passo foi “jun-
tar quem pode atuar 
nesta matéria”. De se-
guida, verificar que 
“a representação era 
de alcance nacional”, 
para que todas as áreas 
geográficas, escolas, 
faculdades e hospitais 
estivessem represen-
tadas e assumissem a 
“devida responsabili-
dade” como membros 
do grupo. Nesta sessão, 
em que foram anali-
sadas as respostas dos 
candidatos aos inquéri-
tos após a prova, foi ne-
cessário ouvir quem os 
representa. “Esta prova 
tem tido bastante acei-
tação por parte dos es-
tudantes que represen-
tamos. Há já alguns 
anos que trabalhamos 
no aperfeiçoamento 
deste mais recente mo-
delo de prova. Ainda 
existem detalhes por 
afinar e por isso temos 
estado em contacto 
com o GPNA e esta-
mos num bom cami-
nho”, confessou Fran-
cisco Pêgo, presidente 
da ANEM. 

CORAGEM
A sessão de encerramento contou 
com a intervenção de Maria de Fá-
tima Fonseca, Secretária de Estado 
da Saúde, que segundo Serafim Gui-
marães, “significa o apoio da tutela 
ao GPNA”. A dirigente realçou três 
palavras que considera cruciais para 
a melhoria da formação médica em 
Portugal: futuro, colaboração e ino-
vação. “Todos temos o objetivo de 
preparar o futuro. É um desafio que 
está presente em todas as profissões 
e é assumido como algo crucial para o 
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dos candidatos, que são os maiores 
críticos” e elogiou a forma sustentada 
como a estrutura tem delineado o seu 
percurso. “Quando há vontade e mo-
tivação é possível provocar mudança 
e que seja para melhor. Não é fácil 
formar um grupo destes, por isso é de 
enaltecer o contributo de todos, houve 
o envolvimento de todas as escolas 
médicas e pessoas necessárias para 
que fosse implementado. Este exame 
permitiu também alterar a forma de 
ensino nas escolas médicas, provando 
que é possível mudar para melhor e 
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Esperança 
na nova 
etapa
Entre julho e setembro, foram 
muitos os jovens médicos 
que se deslocaram à sede da 
Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos para 
oficializarem o pedido da 
sua cédula profissional. 
Após seis anos de estudo e 
prestes a realizarem a nova 
Prova Nacional de Acesso 
(PNA), os jovens deixam bem 
evidenciada a satisfação por 
estarem cada vez mais perto de 
ver o seu sonho concretizado: 
serem oficialmente médicos. 

A inscrição na Ordem dos Mé-
dicos é uma condição legal 
necessária para o exercício da 

Medicina em Portugal. Por isso, con-
cluído mais um ano letivo nas escolas 
médicas, muitos foram os jovens que 
se deslocaram até às sedes regionais 
do Norte, Centro e Sul da Ordem dos 
Médicos para formalizarem o pedido 
da célula profissional. A Nortemédico 
acompanhou o processo de inscrição 
de alguns estudantes das três esco-
las médicas do Norte do país: Facul-
dade de Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP), Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e 
Escola de Medicina da Universidade 
do Minho.
Num misto de felicidade e alguns an-
seios, os recém-licenciados fizeram 
um balanço positivo do seu percurso 
académico e abordaram o estado da 
formação médica em Portugal. A 
SRNOM dá as boas vindas a todos 

Esforço e determinação 
marcam o percurso 
destes jovens, agora 
médicos.
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os novos médicos que 
iniciam agora esta nova 
jornada desejando que 
seja repleta de desafios e 
conquistas. 

PEDRO PINTO [1]
Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto 
(FMUP)

Chega ao fim uma 
caminhada de seis 

anos, com muitos desafios 
e trabalho. Este é um dia 
muito simbólico e entu-
siasmante para todos os 
que acabam o curso de 
Medicina. Representa o 
culminar de um percurso 
longo mas também o iní-
cio de uma vida comple-
tamente nova. Foi um tra-
jeto cheio de altos e 
baixos, com momentos 
mais tensos e difíceis mas 
superados. Quando temos 
um objetivo e as pessoas 
certas à nossa volta, tor-
na-se mais fácil e vale 
muito a pena. (...) Ainda 
não decidi a especiali-
dade mas vejo-me numa 
área mais médica do que 
cirúrgica. Este primeiro 
ano de trabalho vai servir 
para ver quais são as 
áreas com que mais me 
identifico. O meu objetivo 
é ficar cá e acredito que 
tenha lugar no SNS. Mui-
tos amigos acabaram por 
ir para o estrangeiro mas 
eu gostava de ficar em 
Portugal e por isso man-
tenho a esperança de que 

a realidade melhore nos próximos 
tempos”.

BRUNA ROCHA [2]
Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS) 

Este é um dia muito importante, 
aquele dia que sonhamos desde 

pequenos, principalmente no meu 
caso que sempre quis ser médica. 
Hoje somos oficialmente médicos, tor-
na-se mais real. Mais do que quando 

terminamos as aulas e entregamos a 
tese, hoje é o verdadeiro dia. É uma 
sensação incrível dar este passo e con-
cretizar um sonho. Faço um balanço 
muito positivo desta caminhada. Já 
estava mentalizada que seria difícil e 
cada dia foi uma superação. Desde pe-
quena que tinha esta ambição, por 
isso acho que a adaptação foi mais 
simples. Foi um percurso marcado 
por muito trabalho, muitos desafios, 
principalmente este ano que temos a 
Prova Nacional de Acesso, em que es-
tudamos todos os dias e temos que es-
tar completamente dedicados. Parece 
que nunca acaba, até porque depois 
segue-se o Ano Comum e ainda os 
anos de Especialidade, mas é uma ca-
minhada longa que vale a pena, sem 
dúvida. (...) Acredito que o futuro vai 
ser brilhante. Tenho muita esperança, 
apesar do panorama atual. Estou no 
início de uma carreira que se espera 
longa, por isso não posso começar 
com espírito pessimista. Acredito que 
tudo irá melhorar e teremos lugar no 
SNS. Quanto às áreas, estou dividida 
entre Ginecologia e Obstetrícia, Pe-
diatria e Medicina Geral e Familiar”. 

SOFIA TAVEIRA [3]
Escola de Medicina da Universidade do 
Minho (EMed-UMinho)

Este é o fruto de muito trabalho, 
de um caminho em que contei 

com um grande apoio familiar e de 
amigos que me permitiu chegar até 
aqui. Sinto-me muito feliz. Foi um 
percurso marcado por muitos desa-
fios, uma caminhada árdua mas é 
também muito gratificante chegar ao 
fim e ter corrido tudo bem. Agora es-
tou a pensar seguir um caminho al-
ternativo: fazer um doutoramento em 
Neurociências, que se vai iniciar já 
em setembro. Apesar de ser um ca-
minho distinto, espero que contribua 
e seja um complemento para a minha 
formação base de Medicina. Tenho 
alguma afeição por determinadas es-
pecialidades, como a Neurologia. (...) 
Temos que ter sempre esperança 
num futuro melhor. Agora há que 
concretizar essa ideia e que sejam da-
dos passos nesse sentido, para que as 
mudanças sejam efetivas no SNS. É 
urgente salvar o SNS”. n

 1. 

 2. 

 3. 
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Jovens médicos vieram 
à SRNOM para ficarem 
a conhecer melhor 
as especialidades 
médicas
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Chegam com o obje-
tivo de ficarem mais 
elucidados em rela-

ção às várias especialidades 
médicas. Prestes a tomarem 
uma decisão que pode vir a 
ter um grande impacto na 
sua carreira profissional, os 
jovens médicos internos de 
Formação Geral encontram 
neste evento uma oportuni-
dade única de obter algumas 
respostas e esclarecimentos. 
A Mostra de Especialida-
des Médicas (MostrEM) do 
Norte, organizada pelo Con-
selho Nacional do Médico 
Interno (CNMI), em colabo-
ração com o Conselho Re-
gional do Norte da Ordem 

dos Médicos (CRNOM), assinalou a 
sua 17ª edição. O evento decorreu de 
28 a 30 de setembro no Salão Nobre 
do Centro de Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) e contou com 
cerca de 140 participantes. 

EVENTO 
REGRESSOU 
AO MODELO 
PRESENCIAL 

A assinalar a sua 17ª 
edição, a Mostra de 
Especialidades Médicas 
(MostrEM) voltou à 
SRNOM, para auxiliar os 
jovens médicos internos 
de Formação Geral no 
processo de escolha da 
especialidade. Além de 
apresentações sobre 
as 48 especialidades 
médicas previstas 
no Regulamento do 
Internato Médico, os 
participantes tiveram a 
oportunidade de assistir 
a sessões transversais 
e workshops sobre 
temas relacionados com 
a formação e carreira 
profissional. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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“Em momentos de partilha com in-
ternos de formação especializada das 
diferentes especialidades, podes ou-
vir testemunhos sobre o internato, es-
clarecer as tuas questões e encontrar 
quem te poderá ajudar numa tomada 
de decisão mais consciente e ponde-
rada no momento de escolheres a 

tua especialidade”. Esta 
continua a ser a proposta 
do Conselho Nacional do 
Médico Interno, e que se 
vem repetindo ao longo 
dos anos. Em virtude das 
limitações impostas pela 
pandemia de COVID-19, 
o evento realizou-se de 
modo virtual em 2020, e 
num modelo misto, com 
participantes presen-
ciais e participantes por 
via telemática, em 2021. 
Já este ano, com o obje-
tivo de trazer os jovens 
“à casa de todos os médi-
cos”, a comissão organi-
zadora voltou ao formato 
totalmente presencial, 
com workshops e ses-
sões transversais a com-
plementar os três dias do 
congresso e a experiência 
dos participantes. 

INFORMAR E 
DINAMIZAR
O programa centrou-se 
em apresentações das di-
versas especialidade. Os 
48 palestrantes, todos in-
ternos de Formação Es-
pecífica de unidades de 
saúde do Norte do país, 
abordaram o programa de 
formação, a evolução das 
vagas, as áreas de inter-
venção, o horário e sema-
na-tipo, os possíveis locais 
de formação, os aspetos 
mais positivos e mais ne-
gativos de cada especiali-
dade e as perspetivas fu-
turas, partilhando sempre 
a sua experiência pessoal. 
Como já tem sido hábito, 
além destas exposições, o 
evento contou ainda com 

três sessões transversais. “Trazemos 
palestras que fogem um pouco do 
caminho mais convencional da For-
mação Especializada tentando abrir 
o leque de possibilidades para aquilo 
que pode ser uma realidade no futuro 
e para a carreira profissional destes 
médicos”, sublinhou André Guima-

Tentamos 
abrir 

o leque de 
possibilidades 
para aquilo 
que pode ser 
uma realidade 
no futuro e 
para a carreira 
profissional 
destes médicos. 
André Guimarães (CNMI)

Voltamos ao modelo presen-
cial e a trazer as pessoas de 

volta à sede da SRNOM. Contamos 
com cerca de 140 inscritos, um número 
que nos satisfaz e que esperamos au-
mentar daqui para a frente para voltar 
a ver o salão cheio, como nos habitua-
mos. Os estudantes estão a passar por 
um processo de adaptação mas este 
continua a ser um evento de referên-
cia para todos os que estão neste pro-
cesso de escolha da especialidade. É 
um período que pode ser um pouco 
confuso e complexo, porque existem 
muitas variáveis em cima da mesa e 
queremos trazer algumas luzes que 
facilitem a tomada de decisão. (...) 
Além das sessões sobre cada uma das 
especialidades médicas, contamos 
ainda com dois workshops e três ses-
sões transversais, com o intuito de es-
clarecer algumas questões que estão, 
de forma iminente, relacionadas com 
o internato médico. A ideia principal foi 
dinamizar ainda mais este encontro e 
atrair as pessoas até cá,  através deste 
programa abrangente e completo”.
André Guimarães (CNMI)

Este processo de escolha da 
especialidade é essencial para 

o futuro de todos os colegas, é o mo-
mento que define o futuro durante a 
carreira profissional. Por isso, o facto 
de possibilitarmos aos jovens este 
contacto com diversas especialida-
des e poderem retirar as suas dúvidas, 
acaba por ser quase decisivo nesta 
fase que se aproxima. É nesta fase que 
os colegas procuram de forma ativa 
mais informações junto dos serviços 
e de outros colegas. Se conseguir-
mos ajudar e esclarecer algumas in-
decisões de última hora, declaramos 
o objetivo cumprido. Daí também ter-
mos optado pelo modelo presencial 
para esta mostra em que felizmente 
recebemos os médicos aqui. Consi-
deramos que é muito mais produtivo, 
permite que os colegas coloquem mais 
questões aos oradores, esclareçam 
dúvidas e partilhem experiências com 
outros que estão já na especialidade. 
É a grande vantagem deste modelo, a 
interação entre colegas”.
Hugo Almeida

rães, membro do CNMI e da comissão 
organizadora do evento. 
“Direito Médico” juntou Inês Folha-
dela, consultora jurídica do CRNOM 



exemplos reais do 
funcionamento de 
alguns serviços”, 
acrescentou Hugo 
Almeida, coorde-
nador da região 
Norte do CNMI e 
interno do 4º ano 
de Medicina Geral 
e Familiar.
Presente nesta sessão, em represen-
tação do presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM), Rui Capucho destacou 
a “forte adesão” e “sucesso” desta 
iniciativa, que vai já na sua 17ª edi-
ção. “Todos nós sabemos que a esco-
lha da especialidade é um momento 
muito importante, vai definir aquilo 
que vamos fazer para o resto da vida. 
Portanto, é uma decisão que tem que 
ser bastante ponderada. A MostrEM 
conta com internos e recém-especia-

O que me trouxe a 
este evento é uma 

indecisão que ainda não con-
segui resolver: a escolha da 
especialidade. Esta é uma 
boa oportunidade de ficar a 
conhecer algumas possibili-
dades, ouvir testemunhos de 
áreas com que ainda não con-
tactei muito, e quero manter 
os horizontes abertos. Tenho 
preferência pelas especiali-
dades médicas, mais do que 
pelas cirúrgicas, e acredito 
que possa sair daqui com 
mais clareza”.

Mafalda Cardoso (Formação Geral 
no Hospital de São Sebastião, em 
Santa Maria da Feira))

Estamos prestes a 
escolher a especia-

lidade e ainda estou muito 
indecisa, daí ter vindo a esta 
mostra. Quero saber mais e 
perceber melhor o funcio-
namento e modelos das es-
pecialidades que mais me 
interessam nesta fase, so-
bretudo médicas. Mas dentro 
das especialidades médicas 
há um mundo a descobrir e 
venho com o objetivo de abrir 
horizontes e ficar mais escla-

recida. Durante este ano não tive contacto 
com todas, mas recordo a experiência do 
6º ano e por isso quero descobrir mais so-
bre especialidades como a Nefrologia e En-
docrinologia, por exemplo. Considero este 
um evento importante e queria muito vir, 
até porque assisti a algumas sessões on-
line dos anos anteriores e achei o programa 
muito completo”.

Rita Pontes (Formação Geral no Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho) n

listas de cada uma das especialidades 
que vêm mostrar o que se faz e parti-
lham o seu percurso. Para muitos de 
vocês, que ainda estão a equacionar 
o que escolher, é essencial. Por isso, 
aproveitem”, afirmou o especialista de 
Saúde Pública, dirigindo-se aos jovens 
presentes na plateia.
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e representantes dos sindicatos 
médicos do Norte numa sessão no 
primeiro dia do encontro. No dia 
seguinte, alunos de doutoramento 
partilharam a sua experiência na 
sessão “Programas Doutorais no 
Internato Médico”. Já a interli-
gação entre a saúde humana e a 
saúde animal foi abordada em 
“One Health – Uma Saúde”, no 
último dia do evento. 
De grande interesse são também 
os workshops, que mais uma 
vez preencheram o programa 
da MostrEM. “Como pensar em 
produção científica durante o in-
ternato?” e “Como realizar re-
quisições laboratoriais de forma 
adequada?” foram os temas apre-
sentados pelos oradores convida-
dos. “São questões mais práticas 
da atividade, que muitas vezes nos 
são exigidas enquanto internos na 
Formação Especializada e nem 
sempre conhecemos bem quais 
as ferramentas que devemos usar 
para agir em conformidade”, es-
clareceu André Guimarães. 

BOAS-VINDAS 
Na sessão de abertura do evento, 
André Guimarães agradeceu aos 
médicos internos de Formação 
Específica que se mostraram dis-
poníveis para dar a conhecer aos mais 
novos as suas especialidades. “Des-
tacamos a grande aceitação desde o 
início por parte dos convidados para 
integrarem o evento enquanto orado-
res porque reconhecem que no ano 
em que eles próprios tiveram que to-
mar a decisão, foi importante ouvir 
estes conselhos”, recordou. A “cola-
boração e o apoio logístico prestados 
pela SRNOM” não ficaram esqueci-
dos. “Só assim, com esta organização 
conjunta, conseguimos proporcionar 
um evento desta dimensão, de três 
dias, com tantas apresentações e que 
permite que os internos de Formação 
Geral possam ouvir as experiências 
de outros colegas que já estão no in-
ternato da especialidade, sobre aquilo 
que tem sido o seu percurso e possam 
tirar dúvidas. Esperemos que aprovei-
tem bem e saiam mais esclarecidos, 
por terem algum contacto e verem 
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O final do ano está já a chegar e com ele a quadra natalícia tão  
aguardada pelas crianças. Por isso, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos tem o prazer de anunciar que, este ano, vai realizar-se a tradicional  
Festa de Natal, na Casa do Médico. 

Para que seja um Natal verdadeiramente mágico, no dia 10 de dezembro,  
voltamos a abrir as portas do Salão Nobre para receber os filhos dos colegas médicos 

para mais um dia de muita alegria. Também nas sub-regiões o Natal está de volta. 
Vila Real inaugura o mês de dezembro, com a Festa de Natal marcada para o feriado 
de dia 1. Já as sub-regiões de Braga e Viana do Castelo prometem muita animação e 

surpresas no dia 3 de dezembro. 

Fique atento aos nossos canais.  
Brevemente serão abertas as inscrições.

DEZ

10
DEZ

01
DEZ

01
SRNOM

(10h00, 14h30 e
17h00)

DEZ

03

Viana do Castelo PortoBragaVila Real

Sala Congressos 
Altice Forum Braga 

(14h30)

Sede da 
Sub-região 

(14h30)

Sede da 
Sub-região 

(14h30)
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No dia 19 de julho, 
o presidente do 
CRNOM, António 
Araújo, reuniu-se 
com o Bastonário 
da Ordem dos 
Médicos de Cabo 
Verde numa 
visita informal. 
Danielson Veiga 
partilhou as suas 
preocupações em 
relação à formação 
médica e destacou 
ser fundamental 
investir na 
Medicina. Um dos 
objetivos passa 
por estabelecer 
uma parceria 
com a Ordem 
dos Médicos 
Portuguesa no 
sentido de otimizar 
práticas médicas e 
de saúde em Cabo 
Verde. 

Visita do 
bastonário da  
OM de Cabo 
Verde 

No âmbito de 
uma for-
mação pro-

movida pela Fun-
dação Calouste 
Gulbenkian, em 
Cirurgia Oncoló-
gica no IPO Porto, 
Danielson Veiga 

viajou até à cidade do Porto. O Bas-
tonário da Ordem dos Médicos de 
Cabo Verde é também cirurgião e 
está integrado neste projeto de for-
mação e capacitação de técnicos de 
saúde, com o objetivo de melhorar 
os indicadores de saúde na área da 
Oncologia, uma área deficitária em 
Cabo Verde. Nesse sentido, visitou a 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), no dia 19 de 
julho, onde se encontrou com o pre-
sidente do CRNOM, António Araújo. 
Durante a reunião os dois dirigentes 
abordaram as principais responsabi-
lidades de uma Ordem profissional e 
convergiram sobre a importância de 
se regular a atividade e o ato médico. 

Danielson Veiga partilhou as suas 
principais preocupações, bem com a 
realidade cabo-verdiana no sentido 
de, em conjunto, avaliarem o que é 
possível fazer para melhorar e de que 
forma a Ordem dos Médicos Portu-
guesa poderia ajudar. “Cabo Verde é 
um país pequeno, com cerca de 500 
mil habitantes, temos inscritos na 
Ordem dos Médicos cerca de 650 mé-
dicos, mas apenas 30% é que têm es-
pecialidade. 70% dos nossos médicos 
não têm especialidade e os cuidados 
primários estão nas mãos de clínicos 
gerais não estando os cuidados espe-
cializados bem organizados. A nível 
hospitalar contamos com especialis-
tas, mas queremos formar mais para 
melhorar o perfil do médico cabo-ver-
diano”, revelou. 

PROMOVER A COOPERAÇÃO
Apesar de já existir um protocolo de 
formação para estágios de curta dura-
ção em Portugal, o Bastonário ambi-
ciona “melhorá-lo e alargar também 
à formação especializada”, uma vez 
que em Cabo Verde não existem uni-
versidades para esse efeito. A Univer-
sidade existente começou este ano a 
dar alguns passos nesse sentido e 
abriu um programa de especializa-
ção em Medicina Geral e Familiar 
para 25 médicos cabo-verdianos. O 
objetivo é estender a outras áreas clí-
nicas como a Psiquiatria, Ginecolo-
gia, Neurocirurgia e Cirurgia Geral, 
“especialidades que sentimos falta”. 
No final da reunião, Danielson Veiga 
reconheceu que embora a formação 
médica seja uma competência do Mi-
nistério da Saúde, “queremos incutir 
na mente dos nossos líderes políti-
cos que é necessário e fundamental 
investir na Medicina”. Até porque “a 
maior ambição de um médico cabo-
-verdiano é ter especialidade e pres-
tar cuidados de saúde de excelência”, 
acrescentou. n

SRNOM

“70% dos nossos médicos 
não têm especialidade 
e os cuidados primários 
estão nas mãos de 
clínicos gerais”
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Juramento
HIPÓCRATESde

Juro solenemente 
 consagrar a minha vida ao 
 serviço da humanidade…

www.nortemedico.pt  |  Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto · telf. 225070100 · secretaria@nortemedico.pt

2022
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
volta a organizar, este ano, a tradicional cerimónia do 
Juramento de Hipócrates. A iniciativa tem como objetivo 
acentuar a grandiosidade e o simbolismo deste momento 
para os jovens médicos.

Nos dias 24 e 25 de novembro, no Porto e em Braga, 
respetivamente, todos os jovens que concluíram a sua 
licenciatura numa das três escolas médicas do Norte 
do país e se inscreveram este ano na SRNOM vão poder 
juntar-se para solenemente jurar honrar a sua profissão.

PORTO BRAGA
24 novembro
Coliseu do Porto

18h30 18h30

25 novembro
Altice Fórum 
Braga
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Ordem dos 
Médicos reagiu 
ao parecer da 
PGR

PARECER DA PGR 
COLOCOU RESERVAS 
À PROPOSTA DE 
REGULAMENTO PARA 
A CONSTITUIÇÃO DAS 
EQUIPAS MÉDICAS NOS 
SERVIÇOS DE URGÊNCIA.
A ORDEM DOS MÉDICOS 
DEFENDEU A SUA 
VISÃO SOBRE O TEMA 
E REAFIRMA QUE VAI 
PROSSEGUIR ESTE 
TRABALHO

REGULAMENTO PARA A 
“CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 
MÉDICAS NOS SERVIÇOS DE 
URGÊNCIA”

CONFERÊNCIA DE 
IMPRENSA

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) exerce 
funções consultivas por 

intermédio do seu Conselho 
Consultivo, órgão colegial for-
mado pelo Procurador-Geral 
da República (que preside) e por 
vogais em número constante 

de quadro aprovado por portaria do 
membro do Governo responsável 
pela área da justiça, recrutados de 
entre magistrados do Ministério Pú-
blico. Os pareceres do Conselho Con-
sultivo exercem um papel de relevo 
na uniformização da jurisprudência 
e na clarificação do direito. O pare-
cer 9/2022, de 14.07.2022, pedido pelo 

A Medicoteca, na SRNOM, 
foi o local escolhido pelo 
bastonário e presidentes 
dos Conselhos Regionais 
da Ordem dos Médicos 
para a realização de uma 
conferência de imprensa, no 
dia 26 de agosto. Em causa 
esteve o parecer do Conselho 
Consultivo da Procuradoria-
Geral da República (PGR), 
publicado um dia antes, sobre 
o regulamento da Constituição 
das Equipas Médicas nos 
Serviços de Urgência que a 
Ordem colocou em consulta 
pública após largos meses 
de trabalho. António Araújo 
recordou que o problema 
central das urgências “não é 
jurídico”.
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O parecer do Conselho 
Consultivo da PGR diz que 
o projeto de regulamento 
“versa sobre especialidades e 
competências médicas, motivo 
pelo qual a sua eficácia jurídica 
se encontra condicionada 
pela aprovação da ministra da 
Saúde”.

Ministério da Saúde, reconhece que o 
projeto de regulamento “versa sobre 
especialidades e competências mé-
dicas, motivo pelo qual a sua eficácia 
jurídica se encontra condicionada”. 
No entanto, foram muitas as notícias 
que davam conta de um parecer que 
seria completamente “destruidor” do 
regulamento, alegando que não tinha 
qualquer validade, e que a Ordem dos 
Médicos nem sequer teria competên-
cia para o elaborar. A 25 de agosto 
de 2022, foi tornado público, através 
de um parecer publicado em Diário 
da República, que a PGR considera 
que a OM não pode aprovar de forma 
unilateral e vinculativa o regula-
mento para constituição das equipas 
nos serviços de urgência, por abran-
ger matérias que exorbitam as suas 
atribuições.
De imediato, o bastonário da Ordem 
dos Médicos convocou, no dia 26 
de agosto, uma conferência de im-
prensa para, juntamente com os três 
presidentes dos conselhos regionais, 
prestar declarações sobre o parecer 
do Conselho Consultivo da Procura-
doria-Geral da República (PGR) alu-
sivo ao regulamento da “constituição 
das equipas médicas nos serviços de 
urgência” que a Ordem colocou em 
consulta pública após largos meses 
de trabalho. A proposta da Ordem 
dos Médicos aponta a definição da 
constituição das equipas de urgência 
médicas das diferentes especialida-
des e tipos de urgência, fixando, em 
especial, o número mínimo de médi-
cos especialistas e internos em cada 
equipa e o grau de disponibilidade de 
cada elemento da equipa, bem como 
as condições da presença de internos 
nas escalas e do exercício de funções 
de chefe de equipa.

PELA SEGURANÇA E QUALIDADE 
DOS CUIDADOS DE SAÚDE  
O bastonário aproveitou a ocasião 
para esclarecer que “o que a OM está 
a fazer é legal” e que o trabalho vai 
prosseguir os seus trâmites normais. 
“Este regulamento vai ser levado 
à Assembleia de Representantes”, 
disse Miguel Guimarães, referindo 
que este é o órgão deliberativo de 
maior representatividade médica. 
“Serão os médicos de todo o país a de-
cidir se deve ou não deve existir este 
tipo de orientação para toda a saúde 
em Portugal, seja para o setor público, 
seja para o setor privado”, sublinhou. 
O dirigente disse ainda que “a leitura 
atenta” do parecer da PGR “não re-
flete exatamente” o que foi noticiado 
na comunicação social. “O próprio 
parecer da Procuradoria-Geral da Re-
pública reconhece as competências 
institucionais e jurídicas da Ordem 
dos Médicos na defesa da saúde dos 
cidadãos e reconhece também o seu 
poder regulamentar”, destacou.

PROBLEMA “NÃO É JURÍDICO”
Durante a conferência de imprensa, 
também os dirigentes presentes es-
clareceram algumas dúvidas dos jor-
nalistas e responderam a questões. O 
presidente do Conselho Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos, Carlos 
Cortes, alertou para “o problema das 
urgências”, uma vez que este “não é 
um problema de férias dos médicos”, 
chamando ainda a atenção para o 
facto de “nada estar a ser preparado 
para o impacto do inverno”. Já o pre-
sidente do Conselho Regional do Sul, 
Alexandre Valentim Lourenço, cha-
mou a atenção de que a Ordem dos 
Médicos “tem toda a capacidade téc-
nica para a criação de normas e re-
gulamentos”. No mesmo sentido, 
António Araújo frisou que “as leis 
competem ao Ministério da Saúde” e 
que o problema central das urgências 
“não é jurídico”. Para o presidente 
do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, “compete à Or-
dem dos Médicos, tal como o Conse-
lho Consultivo da PGR reconhece, a 
emissão de normas de qualidade do 
exercício da Medicina. Infelizmente 
este parecer tem vários erros, um de-

Nós concorda-
mos com o pa-

recer do Conselho Con-
sultivo da PGR quando 
diz que a Ordem dos 
Médicos não emite leis. 
Isto não é um diploma 
legal, porque leis com-
petem ao Ministério da 

Saúde. À OM compete, tal como o Conselho 
Consultivo da PGR reconhece, a emissão de 
normas de qualidade do exercício da Medi-
cina. Portanto, apesar de ser um parecer do 
Conselho Consultivo da PGR, infelizmente 
incorre em vários erros de apreciação. Mas 
mais do que isso, este não é um problema ju-
rídico. A questão da constituição das equipas 
de Urgência é uma questão prática, do dia-
-a-dia. E o Ministério da Saúde, além de não 
garantir o cumprimento de normas mínimas 
de qualidade dos atos médicos, no serviço 
de Urgência, está a querer colocar respon-
sabilidade nos conselhos de administração 
para organizarem os serviços de Urgência a 
seu bel- prazer”.

António Araújo

A principal mis-
são da Ordem 

e dos médicos é garan-
tir a qualidade e segu-
rança clínica, na defesa 
dos doentes. Este é um 
princípio fundamental. 
Quando decidimos fa-
zer o regulamento para 

a constituição das equipas tipo no serviço de 
Urgência, não o fizemos porque não exis-
tissem já normas. Já existiam e não são ino-
vadoras. Estamos a falar de um documento 
que decidimos agregar, transformar num 
regulamento mais amplo que abrangesse 
todas as especialidades médicas que fazem 
serviço de Urgência para que as pessoas e 
administrações hospitalares, seja do setor 
público como privado, pudessem cumprir 
estas regras e garantir a segurança clínica 
dos doentes e a qualidade dos cuidados de 
saúde prestados. Nesta perspetiva, quando 
fizemos o Regulamento, tivemos em conta 
a definição das regras éticas e deontológi-
cas e das boas práticas médicas na presta-
ção de cuidados de saúde”

Miguel Guimarães  n

les é que admite apenas que isto se 
aplique ao SNS, quando sabemos que 
se aplica a todo o sistema de saúde 
português”, acrescentou.



DOCUMENTO SERÁ LEVADO AO 
CONSELHO NACIONAL DA ORDEM 
DOS MÉDICOS E DEPOIS PUBLICADO 
EM DIÁRIO DA REPÚBLICA

A Assembleia de 
Representantes da Ordem 
dos Médicos reuniu, através 
de videoconferência, a 
partir das sedes regionais 
do Norte, Centro e Sul, no 
passado dia 19 de setembro. 
A reunião ficou marcada pela 
aprovação das propostas de 
Regulamento da Constituição 
das Equipas Médicas nos 
Serviços de Urgência, e de 
alterações ao Regulamento 
Eleitoral e Regulamento 
Geral dos Colégios de 
Especialidades e de 
Competências e das Secções 
de Subespecialidades. 

Através de videocon-
ferência, a Secção 
Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos (SR-
NOM) uniu-se às secções re-
gionais do Centro e Sul para 
mais uma Assembleia de Re-
presentantes da Ordem dos 
Médicos. A partir do Salão 
Nobre da SRNOM, na ma-
nhã de 19 de setembro, a ses-
são foi dirigida por Alfredo 
Loureiro, presidente da Mesa 
da Assembleia. A partir de 
Coimbra e de Lisboa estive-

ram presentes Mónica Vasconcelos 
e Maria Manuel Deveza, respetiva-
mente vice-presidente e secretária da 
Assembleia. No total, contaram-se 71 
participantes a votar em cada ponto 
da ordem de trabalhos.
A sessão iniciou-se com a aprovação 
da ata da reunião de 18 de abril de 
2022. 0 2º ponto da ordem de traba-
lhos dizia respeito à proposta de al-
teração ao Regulamento Eleitoral da 
Ordem dos Médicos (Regulamento 
n.º 663/2016, de 14 de julho de 2016), 
a qual foi aprovada com 46 votos a fa-
vor e 15 votos contra. A alteração ao 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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Aprovado o 
Regulamento da 
Constituição das 
Equipas Médicas 
nos Serviços de 
Urgência

ASSEMBLEIA DE 
REPRESENTANTES DA 
ORDEM DOS MÉDICOS

CONSENSO SOBRE 
ALTERAÇÕES EM 
VÁRIOS DOCUMENTOS 
FUNDAMENTAIS



bilidade de cada ele-
mento da equipa, bem 
como as condições 
da presença de inter-
nos nas escalas e do 
exercício de funções 
de chefe de equipa. O 
documento, elaborado 
pelos vários Colégios 
de Especialidade da 
OM, foi aprovado por 
unanimidade, com 63 
votos. 
Miguel Guimarães 
recordou as reser-
vas que o Conselho 
Consultivo da Procu-
radoria-Geral da Re-
pública (PGR), num 
parecer solicitado 
pela ex-ministra da 
Saúde, Marta Temido, 
havia colocado à pro-
posta, considerando 
nomeadamente que 
havia assuntos que 
exorbitavam as atri-
buições da Ordem 
dos Médicos e que o 
“o Regulamento, a ser 
aprovado, invadiria 
atribuições próprias 
do Estado e das en-
tidades públicas em-
presariais que admi-
nistram os hospitais, 
centros hospitalares 
e unidades de saúde 
local do Serviço Na-
cional de Saúde” (ver 
caixa ao lado).
Miguel Guimarães re-

cordou ainda que, porém, a OM sem-
pre considerara que o que estava a 
fazer “era legal” e que o processo iria  
prosseguir até a este ponto: o de “ser 
levado à Assembleia de Representan-
tes”, conforme defendeu em confe-
rência de imprensa em 26 de agosto, 
o dia imediato ao do conhecimento do 
Parecer da PGR. “Os médicos de todo 
o país vão decidir se deve ou não deve 
existir este tipo de orientação para 
toda a saúde em Portugal, seja para 
o setor público, seja para o setor pri-
vado”, sublinhou o bastonário da OM 
na ocasião.

Depois desta aprovação do docu-
mento em Assembleia de Repre-
sentantes, o mesmo será levado ao 
Conselho Nacional para retificação 
de alguns  pormenores e posterior 
publicação em Diário da República. 
Em causa estão, recorde-se, os parâ-
metros a que devem obedecer as equi-
pas de urgência, as funções do chefe 
de serviço e as condições dos médicos 
internos nas escalas da urgência.
Já no ponto seguinte, referente ao 
Regulamento Geral dos Colégios de 
Especialidades e de Competências 
e das Secções de Subespecialidades 
da Ordem dos Médicos, foram discu-
tidas diversas propostas de alteração 
ao documento. Na votação na genera-
lidade, o documento foi aprovado com 
58 votos a favor. As alterações que 
suscitaram maior discussão foram as 
referentes aos artigos 7º e 12º (objecto 
de votações específicas), tendo aca-
bado por ser aprovadas com 30 e 33 
votos a favor, respetivamente. 
Por fim, foram discutidas alterações 
ao Regulamento n.º 435/2018, de 18 
de julho (Fundo de Apoio à Forma-
ção Médica). Colocada à votação, a 
proposta foi aprovada com 38 votos a 
favor. n

Regulamento Eleitoral da Ordem dos 
Médicos foi entretanto publicada em 
Diário da República (Regulamento 
n.º 933/2022, de 11 de outubro), em 
anexo ao Regulamento n.º 663/2016, 
de 14 de julho.
O Regulamento da Constituição das 
Equipas Médicas nos Serviços de 
Urgência, o “ponto quente” da Or-
dem de Trabalhos desta reunião, foi 
apresentado pelo bastonário, Miguel 
Guimarães. A proposta visa, princi-
palmente, fixar o número mínimo 
de médicos especialistas e internos 
em cada equipa e o grau de disponi-

4343

Parecer (extrato) n.º 9/2022, de 25 de agosto 

(…) 
6.ª A Ministra da Saúde pode recusar a 
aprovação do Regulamento - Constituição das 
Equipas Médicas nos Serviços de Urgência, 
depois de verificar que as suas normas se 
revelam ilegais, como, em concreto, sucede.
(…)
12.ª O Regulamento, a ser aprovado, invadiria 
atribuições próprias do Estado e das entidades 
públicas empresariais que administram os 
hospitais, centros hospitalares e unidades de 
saúde local do Serviço Nacional de Saúde.
(…)
31.ª A ser aprovado o Regulamento - 
Constituição das Equipas Médicas nos 
Serviços de Urgência as suas normas devem 
considerar-se nulas.

DR n.º 164/2022, Série II de 2022-
08-25, páginas 92-95. https://dre.
pt/dre/detalhe/parecer-extrato/ 
9-2022-200248671



Depois de uma breve apresentação 
dos presentes, onde constavam dire-
tores de serviço e diretores financei-
ros dos hospitais, bem como respon-
sáveis de empresas farmacêuticas 
e de dispositivos médicos, coube a 
Dalila Veiga, em representação do 
Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM) dar as 
boas-vindas. “Costuma-se dizer que a 
saúde não tem preço, mas tem custos. 
Perante o atual panorama e pressão 
crescente a nível nacional e inter-
nacional, agravada pelo contexto de 
guerra na Europa, em paralelo com 
a dívida crescente da saúde em Por-
tugal, fruto da progressão e inovação 
tecnológicas que são desejáveis para 
os resultados que pretendemos e vi-
sando sempre a melhoria dos cuida-
dos prestados em saúde, encontramo-
-nos num período particularmente 
desafiante. Por isso, a SRNOM revê-
-se e acarinha este tipo de iniciativas, 
procurando ser um parceiro para 
promover a discussão e participar de 
forma ativa. Isto tendo sempre como 
objetivo salvaguardar a qualidade e 
excelência dos cuidados de saúde, o 
que perante o atual contexto econó-
mico parece uma missão impossível”, 
afirmou. A presidente do Conselho 
Sub-Regional do Porto desejou por 
fim que a discussão fosse “profícua” e 
que se sentissem em “casa”.
Joana Carvalho, vice-presidente do 
Conselho Diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS) 
foi a oradora convidada desta sessão 
para abordar as restrições ao volume 
de endividamento e a subida das ta-
xas de juro neste novo contexto das 
Finanças Públicas. “Quando aprofun-
damos mais o tema verificamos que 
a saúde e os hospitais representam 
uma fatia considerável daquilo que 
é o Orçamento de Estado. E por isso, 

No dia 12 de julho, a 
SRNOM recebeu o debate 
“Finanças Públicas e 
Gestão de Dívida na 
Saúde”, promovido pela 
Associação Portuguesa de 
Engenharia e Gestão da 
Saúde. Em representação 
do CRNOM, Dalila Veiga 
marcou presença nesta 
sessão e alertou para a 
importância de discutir 
gestão e saúde “num 
período particularmente 
desafiante”.

A saúde não 
tem preço, mas 
tem custos

DEBATE 
APEGSAÚDE
:: FINANÇAS 
PÚBLICAS E 
GESTÃO DE 
DÍVIDA NA 
SAÚDE

“Que ins tr u -
mentos para 

gestão da dívida? 
Qual a margem de 
manobra?  Como 
gerir maior endivi-
damento? A tesou-
raria, uma nova im-
portância? Como 
gerir os volumes e os 
tempos dos fluxos de 
tesouraria? Não há 
varinhas mágicas, o 
que se pode fazer?” 
Estas foram as prin-
cipais questões do 
debate interativo que 
juntou presidentes 
de Conselho de Ad-
ministração, vogais 
com o pelouro finan-
ceiro e diretores de 
serviço financeiro de 
organismos do setor 
da saúde do Norte do 
país. A sessão, pro-
movida pela Asso-
ciação Portuguesa de 
Engenharia e Gestão 
da Saúde (APEG-
SAÚDE), aconteceu 
no dia 12 de julho, 
na Sala Braga do 
Centro de Cultura e 
Congressos da Sec-

ção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM). “O novo contexto 
das finanças públicas e o seu impacto 
no orçamento da Saúde, levaram-nos 
a promover esta reunião com os res-
ponsáveis pela área financeira da 
maioria dos organismos e instituições 
do serviço de saúde do Norte. São exa-
tamente os hospitais que movimen-
tam maiores verbas”, destacou Carlos 
Tomás, presidente da APEGSaúde, 
no início da sessão. 
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está a chegar” e os desafios estão re-
lacionados com a eficiência. Nesse 
sentido, a ACSS está já a trabalhar no 
Plano de Contabilidade e Gestão, um 
instrumento que será essencial para 
o SNS e instituições de saúde. “Uma 
das principais vantagens é que todos 
consigamos perceber qual é o custo 
dos serviços que prestamos, até em 
termos de remuneração adequada. 
Quando olhamos para o SNS como 
um todo, precisamos de ter um mo-
delo transversal a todas as institui-
ções, até para comparar e perceber os 
níveis de eficiência”, terminou. 
Seguiu-se um período de questões e 
reflexões entre os presentes sobre o 
tema e Joana Carvalho tratou de es-
clarecer todos os tópicos, incluindo o 
inventário nacional de profissionais 
de saúde que está a ser preparado e 
o aumento das despesas em saúde, 
tendo em conta o contexto e a situa-
ção que atravessamos. “O sistema é 
bom se for sustentável e isso exige al-
guns esforços. A ideia não é escolher 
entre a eficiência e a resiliência, são 
necessárias as duas para fazer face 
a crises pandémicas do futuro. Te-
mos que encontrar o equilíbrio, esse 
é o grande desafio”, concluiu a econo-
mista. Enquanto médica, Dalila Veiga 
partilhou também a sua visão sobre o 
nosso país, destacando que está cada 
vez mais envelhecido. “Portugal é dos 
países que menos investe em políticas 
de promoção e prevenção de saúde. 
Enquanto não existir coragem para 
fazer uma reforma de organização, 
com todos os custos associados, não 
vamos conseguir melhorar a eficiên-
cia. A eficiência é importante mas, 
mais do que métrica pura do número 
de consultas e cirurgias, deveríamos 
mudar o paradigma e medir o real 
impacto das nossas intervenções na 
saúde da população. A saúde não tem 
preço mas tem custos e não podemos 
querer oferecer tudo de forma ilimi-
tada porque isso não é prestar o me-
lhor serviço. Devemos maximizar o 
que temos disponível e desta forma 
tentar reduzir o desperdício e alcan-
çar uma distribuição mais equitativa 
dos recursos”, sublinhou a presidente 
do Conselho Sub-Regional do Porto 
da Ordem dos Médicos. n

Porque se espera que 
a despesa continue a 
aumentar, transver-
salmente a todos os 
países e que cresçam 
a um ritmo superior 
ao crescimento do 
PIB, por isso, muito 
provavelmente, daqui 
a uns anos, teremos a 
saúde a representar 
uma parcela muito 
mais signif icativa 
do PIB do que repre-
senta atualmente”.
A economista defen-
deu ser prioritário ga-
rantir a “resiliência e 
sustentabilidade do 
sistema”, até porque 
este não é um tema 
novo e durante o pe-
ríodo de pandemia 
já assistíamos a uma 
“tendência de cresci-
mento da despesa”, 
em que “não se olhou 
a meios para se atin-
gir os fins” e a prova 
disso é o estado atual 
do SNS. Na sua opi-
nião, “a verdade é que 
antes da pandemia 
achávamos que o ob-
jetivo era ser mais 
eficiente a nível de re-
cursos. Atualmente, 
sabemos que para 
além disso é preciso 
assegurar a resiliên-
cia, e isso implica 
maior capacidade e 
não eficiência. É ne-
cessária uma ges-
tão equilibrada para 

manter a eficiência mas com mais 
resiliência e necessidade de inves-
timento”, reforçou. Joana Carvalho 
estruturou a sua apresentação em 
três tópicos: o enquadramento his-
tórico daquilo que temos vivido nos 
últimos tempos, a realidade que te-
mos hoje e os desafios que se colo-
cam atualmente e no futuro. Para a 
dirigente da ACSS, “o planeamento 
é o melhor que podemos fazer para 
conseguir enfrentar a realidade que 

em 2022, a despesa com a saúde já tem 
um peso de 13% na despesa primária 
das administrações públicas, um peso 
que tem vindo a aumentar. Por essa 
razão, este poderá ser um tema com 
que nos devemos preocupar e come-
çar a refletir”, iniciou. Hoje em dia, 
para além da saúde representar uma 
parte considerável das despesas do 
Estado, “quando olhamos para aquilo 
que são as perspetivas da OCDE, a 
realidade não é muito animadora. 
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“Antes da pandemia 
achávamos que 
o objetivo era ser 
mais eficiente a 
nível de recursos. 
Atualmente, sabemos 
que para além disso 
é preciso assegurar 
a resiliência, e 
isso implica maior 
capacidade (de 
investimento)”
Joana Carvalho

“Mais do que métrica 
pura do número de 
consultas e cirurgias, 
deveríamos mudar o 
paradigma e medir 
o real impacto das 
nossas intervenções 
na saúde da 
população.”
Dalila Veiga



“O YES Mee-
ting acaba por 
ser uma mais-

-valia para o percurso 
académico de qualquer 
futuro médico ou inves-
tigador por lhe permi-
tir contactar e aprender 
com cientistas e profis-
sionais tão reconhecidos 
em cada área e aperfei-
çoar diversas técnicas 
e habilidades ao longo 
deste congresso”. Foi 
desta forma que a co-
missão organizadora 
apresentou este evento 
anual que é já uma refe-
rência para a instituição 
e para toda a comuni-
dade médica e científica 
portuguesa. De 15 a 18 de 
setembro, a Faculdade 
de Medicina da Univer-
sidade do Porto (FMUP) 
voltou a receber este 
encontro internacional 
de jovens estudantes e 
cientistas. Promover o 
intercâmbio científico e 
cultural continua a ser 
o principal objetivo do 
YES (Young European 
Scientist) Meeting, há 
mais de 17 anos organi-
zado por um grupo de es-
tudantes da instituição. 
Aquele que é o mais an-
tigo congresso realizado 
por universitários portu-

gueses nas áreas biomédicas voltou 
a reunir no Porto centenas de jovens 
investigadores e dezenas de “brilhan-
tes” cientistas que partilharam expe-
riências, conhecimentos e aprendi-
zagens em mais uma edição do YES 
Meeting. Ao longo de quatro dias, 
mais de 700 jovens cientistas de todo 
o mundo tiveram a oportunidade de 
“ver, ouvir e aprender com os melho-
res de cada área”, num programa que 

“O melhor da 
investigação biomédica” 
voltou à FMUP 

A Faculdade 
de Medicina da 
Universidade 
do Porto voltou 
a ser o palco 
principal do mais 
antigo congresso 
universitário nas 
áreas biomédicas, 
em Portugal. Entre 
os dias 15 e 18 de 
setembro, o YES 
(Young European 
Scientist) Meeting 
foi oportunidade 
de encontro para 
mais de 700 
participantes, 
jovens 
investigadores 
e renomeados 
cientistas 
nacionais e 
internacionais, 
incluindo um 
Prémio Nobel.

INTERCÂMBIO  
CIENTÍFICO E CULTURAL 
PARA ESTUDANTES DE 
TODO O MUNDO
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englobou várias sessões científi-
cas, a apresentação de cerca de 
200 trabalhos de investigação, 
uma competição clínica, wor-
kshops e um roteiro histórico e 
cultural para descobrir a cidade 
do Porto.

«IGNITING THE FUTURE»
Este ano, um dos principais des-
taques foi a participação à dis-
tância de William Kaelin, cien-
tista galardoado com o Prémio 
Nobel da Fisiologia ou Medicina 
em 2019, pelas descobertas so-
bre como as células se adaptam 
às variações dos níveis de oxigé-
nio, e de Drew Weissman, um 
dos responsáveis pelo desenvol-
vimento das vacinas contra a 
COVID-19 da Pfizer/BioNTech e 
da Moderna. Também a palestra 
de Chidiebere Ibe sobre o tema 
da “Etnicidade na Medicina”, 
que aconteceu no dia 18 de se-
tembro, foi dos momentos mais 
aguardados da edição de 2022 do 
YES Meeting.
Na sessão de encerramento, 
Beatriz Silva, presidente da co-
missão organizadora, assegu-
rou que, a cada edição, “o obje-
tivo principal passa por alargar 
as possibilidades de carreira 
na investigação biomédica e na 
prática clínica dos estudantes”. 
A missão assumiu-se cumprida 
e os convidados elogiaram a im-
portância  e o impacto deste en-
contro científico nos estudantes. 
“O YES Meeting acontece há 
vários anos e é já uma referên-
cia para a cidade e região norte, 
é um dos maiores eventos no 
campo científico. É um motivo 
de muito orgulho ver uma cres-
cente adesão de pessoas todos os 

anos, mesmo após a pandemia, que 
continuam a querer participar”, des-
tacou Francisco Mourão. Presente em 
representação do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), o médico sublinhou “a capaci-
dade” da comissão organizadora, em 
promover uma “conferência desta di-
mensão, com uma panóplia de temas, 
um painel de oradores de extrema 

qualidade e com um elevado número 
de participantes de todo o mundo”. 
Para o especialista em Pediatria, é 
“muito importante” iniciar já o cami-
nho na “investigação básica e clínica 
durante o curso ou estágio”, porque 
é através deste contacto que vão ser 
adquiridas “ferramentas e respostas 
para o desempenho da prática clínica 
no futuro”. Ao longo da sua interven-
ção, Francisco Mourão recordou os 
primeiros anos deste evento, quando 
era ainda estudante de Medicina na 
FMUP e se abordavam “conceitos da 
investigação básica e da medicina 
molecular”. Atualmente, é a “inteli-
gência artificial e outras técnicas ino-
vadoras que marcam estes eventos, 
alteram os temas do programa e con-
tribuem para o desenvolvimento da 
prática clínica”, constatou. 
Francisco Cruz, subdiretor da FMUP, 
Manuel Sobrinho Simões, investiga-
dor e presidente do Instituto de Pa-
tologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto (IPATIMUP), 
Margarida Duarte Albuquerque, pre-
sidente da Associação de Estudantes 
(AEFMUP) e Guilherme Macedo, pro-
fessor da FMUP e presidente da Socie-
dade Portuguesa de Gastrenterologia, 
também estiveram presentes nesta 
sessão e reforçaram a importância 
do desenvolvimento científico e da in-
vestigação para o futuro da Medicina. 
No final, entre vários agradecimentos, 
Beatriz Silva apresentou aquele que 
será o presidente da 18ª edição do YES 
Meeting, Ricardo Peres.

CHAIRPERSONS
Raquel Soares – Sessão Prémio Nobel
Mónica Sousa – Sessão Biologia Molecular 
Manuel Sobrinho Simões – Sessão Carreira
Fernando Schmitt – Sessão Oncologia
Bruno Pereira – Sessão Biotecnologia
Alexandra Moreira – O Caminho das Descobertas 
Científicas

SPEAKERS
William Kaelin (US) • Alexandre Quintanilha (PT) • Sir 
Michael Marmot (UK) • Maria Yazdanbakhsh (NL) • 
Drew Weissman (US) • Steve Pascolo (CH) • Shelly 
Levy-Tzedek (IL) • Emily Cross (AU) • João Pedro de 
Magalhães (UK) • Leo Otsuki (AT) • Maria Giovanna 
Francipane (IT) • Jens Puschhof (DE) • Chiara Herzog 
(AT) • Pedro Vaz (PT) • Chidiebere Ibe (NG) • Claire 
Fuller (UK).

Conheça o programa completo em: www.yesmeeting.org n
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32º ENCONTRO
DE CIRURGIA

Partilha de 
experiências e 
conhecimentos
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Após um interregno 
de dois anos, o 
serviço de Cirurgia 
Geral do Centro 
Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho 
e a Associação de 
Apoio ao Encontro 
Internacional de 
Cirurgia voltou a 
promover a troca 
de conhecimentos 
e experiências 
entre os cirurgiões 
portugueses. O 32º 
Encontro de Cirurgia 
realizou-se nos dias 
19 e 20 de setembro, 
no Hotel Solverde, 
em Espinho, e contou 
com a presença de 
Lurdes Gandra, em 
representação do 
CRNOM, na sessão de 
abertura. 

“Os cirurgiões por-
tugueses são pro-

fissionais empenhados 
nas boas práticas em Ci-
rurgia Geral, apoiados 

numa sólida formação, em constante 
aprendizagem e atualização ao estado 
da arte e às inovações. A qualidade 
da cirurgia resulta muito da forma-
ção dos profissionais que a realizam, 
por isso, é nosso objetivo fomentar o 
conhecimento técnico-científico, com 
o intuito de melhorar o exercício da 
cirurgia, no escrupuloso respeito dos 
princípios éticos e deontológicos”, 
anunciou Manuel Oliveira, presi-
dente do 32º Encontro de Cirurgia. 

SUBLINHADA 
A CORAGEM E 
DEDICAÇÃO DOS 
CIRURGIÕES 
DO CHVNGE NO 
REGRESSO AOS 
‘ENCONTROS’ 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Serviço de Cirurgia Geral do 
CHVNGE retomou ‘Encontros’ 
após interregno de dois anos

CIRURGIA  
GERAL GAIA

NOTÍCIAS
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Organizado pelo Serviço de Cirurgia 
Geral do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) e 
a Cirurgia Geral de Gaia (Associação 
de Apoio ao Encontro Internacional 
de Cirurgia), o evento teve lugar no 
Hotel Solverde, em Espinho, nos dias 
19 e 20 de setembro. 
Após um interregno de dois anos, a 
comissão organizadora voltou a dar 
continuidade a um evento que se tem 

pautado por um “salu-
tar convívio e uma ade-
quada troca de experiên-
cias e conhecimentos”, 
de modo a “contribuir 
para melhorar a sua ca-
pacidade de desempe-
nho profissional”. Além 
da apresentação de tra-
balhos (comunicações 
orais, vídeos e pósteres), 
o programa incluiu pa-
lestras sobre temas co-
muns da Cirurgia Ge-
ral, mas “de relevante 
importância, no dia-a-
-dia da vida cirúrgica” 
e “outros de áreas em 
evolução de conceitos e 
técnicas”, acrescentou 
Manuel Oliveira, dire-
tor do Serviço de Cirur-
gia Geral do CHVNGE. 
Cirurgia da parede ab-
dominal, abordagem da 
patologia hepatobiliar e 
pancreática, cirurgia da 
mama, cirurgia do reto, 
tratamento cirúrgico da 
obesidade, educação, 
profissão e formação e 
temas de enfermagem 
foram alguns dos tópicos 
em destaque. 

“ENCONTROS” HÁ 
MAIS DE 30 ANOS
Jorge Maciel inaugu-
rou a sessão de aber-
tura, agendada para o 
primeiro dia do Encon-
tro, admitindo ser um 
“privilégio” integrar o 
evento como Presidente 
de Honra, após vários 
anos “ligado a esta casa 

e a servi-la com orgulho”. Destacou 
a “coragem” do serviço de Cirurgia 
Geral do CHVNGE em reativar o 
evento, após o interregno, para que 
“os especialistas possam sedimentar 
conhecimentos, atualizar-se e par-
tilhar conhecimentos científicos e 
princípios éticos”. O seu “contributo 
e dedicação” foi também sublinhado 
por Lurdes Gandra, presente na ses-
são em representação do Conselho 

TÓPICOS EM DESTAQUE

• Parede abdominal 

• Educação, formação e profissão 

• Patologia hepatobiliopancreática 

• Obesidade 

• Abordagem multidisciplinar do 
carcinoma do reto

• Abordagem cirúrgica da mama 

• Perspetiva do enfermeiro

Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM). “Orgulha-me afir-
mar que estive presente nos últimos 
31 Encontros de Cirurgia organizados 
por este serviço e não posso deixar de 
lembrar a história deste evento. Foi 
iniciado em finais da década de 80, 
no serviço de Cirurgia 2 do CHV-
NGE, uma iniciativa do Dr. Nelson 
Pereira e o serviço onde iniciei o meu 
internato em 1989. O CRNOM consi-
dera que eventos como estes desem-
penham uma função importante na 
formação profissional contínua dos 
médicos que, como todos sabemos, é 
imprescindível para manter os ele-
vados padrões da qualidade da Medi-
cina portuguesa e o cumprimento da 
legis artis. Assim, não podemos dei-
xar, ainda que de uma forma muito 
simbólica, de nos associarmos a estes 
eventos com a nossa presença. Sau-
damos a organização pela qualidade 
do programa que nos apresenta e que 
granjeou o apoio científico da Ordem 
dos Médicos”, declarou a cirurgiã. 
Paulo Costa, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia, Menezes da 
Silva, presidente do Colégio de Ci-
rurgia Geral da Ordem dos Médicos, 
Hélder Ferreira, presidente da Socie-
dade Portuguesa de Cirurgia Mini-
mamente Invasiva, Rui Guimarães, 
presidente do Conselho de Adminis-
tração do CHVNGE, Diana Mota, di-
retora clínica, e Patrícia Cardoso, en-
fermeira diretora do mesmo hospital 
marcaram também presença nesta 
sessão de abertura. n



A Medicina Física e de 
Reabilitação é a es-
pecialidade médica 

responsável pela prevenção, 
diagnóstico, tratamento e 
organização da reabilitação 
de patologias incapacitantes 
e comorbilidades dos ossos, 
músculos, tendões, articula-
ções e nervos do adulto e da 
criança. Algumas das áreas 
de especialização da Medi-
cina Física e Reabilitação 
incluem a reabilitação neu-
rológica, reabilitação pediá-
trica, reabilitação muscu-
loesquelética, reabilitação 
cardiorrespiratória, reabili-
tação oncológica, reabilitação 
do pavimento pélvico, reabi-

litação de amputados e reabilitação 
desportiva.
O objetivo do “Professional Practice 
Committee” é garantir os melhores 
padrões na prática profissional da 
Medicina Física e de Reabilitação 

(MFR) na prevenção, gestão clínica 
e reabilitação em toda a Europa. Isso 
inclui igualdade de acesso para pes-
soas com deficiência e condições de 
longo prazo aos serviços de MFR e 
comparabilidade de padrões profis-
sionais, um pré-requisito para a mo-
bilidade de médicos de MFR entre 
países europeus. O foco principal 
deste órgão é a descrição e o desenvol-
vimento do campo de competência do 
especialista em MFR na Europa, ao 
nível do expertise, profissionalismo 
e da cooperação e interação com ou-
tras especialidades e profissionais de 
saúde. 
Licenciada em Medicina e Cirurgia 
pela Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (FMUP), Cata-
rina Aguiar Branco é especialista em 
Medicina Física e de Reabilitação, 
Assistente Hospitalar Graduada, Di-
retora do Serviço de MFR do Centro 
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 
(CHEDV) e responsável pela Unidade 
de Investigação do Serviço de MFR 
do mesmo hospital. A fisiatra preside 
à Sociedade Portuguesa de MFR e é 
membro da Assembleia de Represen-
tantes e do Colégio da Especialidade 
de MFR da Ordem dos Médicos e do 
Comité Executivo da Sociedade In-
ternacional de MFR, representante 
das Sociedades Europeias de MFR. 
Catarina Aguiar Branco foi ainda 
delegada na Sociedade Europeia de 
MFR e na Secção de MFR da União 
Europeia de Médicos Especialistas, 
do qual se tornou, neste último tri-
mestre, presidente eleita. 
O “Professional Practice Committee” 
contribuiu ainda para a 3ª edição do 
“White Book on Physical and Reha-
bilitation Medicine”. O Livro Branco 
constitui a obra de referência para 
médicos fisiatras na Europa e foi 
produzido pelos principais órgãos 
da MFR, entre eles a Académie Eu-
ropéenne de Médecine de Réadap-
tation, o Colégio Europeu de MFR, 
em conjunto com o European Board 
of Physical and Rehabilitation Medi-
cine. A nova edição do Livro Branco 
foi lançada durante o 21.º Congresso 
da ESPRM, em Vilnius, maio de 2018, 
e contou com o contributo de Cata-
rina Aguiar Branco como revisora. n

Catarina Aguiar 
Branco assume 
novo cargo 
europeu

FISIATRA  
PORTUGUESA FOI 
ELEITA PRESIDENTE 
DO “PROFESSIONAL 
PRACTICE COMMITTEE” 
DA SECÇÃO DE 
MEDICINA FÍSICA E 
DE REABILITAÇÃO DA 
UEMS

Catarina Aguiar Branco 
foi eleita Presidente do 
“Professional Practice 
Committee” da Secção 
de Medicina Física e de 
Reabilitação (MFR) da 
União Europeia de Médicos 
Especialistas (UEMS). A 
médica fisiatra já integrava 
cargos de relevo nesta 
especialidade, a nível 
nacional e internacional, 
alcançando agora a 
presidência deste organismo 
que garante os melhores 
padrões na prática 
profissional da MFR. 

https://uems-prm.eu/
https://www.facebook.com/europrm/

MEDICINA FÍSICA E DE 
REABILITAÇÃO

Te
x

to
 C

at
ar

in
a 

Fe
rr

ei
ra

 › 
Fo

to
gr

afi
a 

M
ed

es
ig

n

50 NOTÍCIAS



 · 1 ·

51

dias após a alta, 14,1% dos doentes ti-
veram de regressar ao hospital. No es-
paço de um mês, foram readmitidos 
8,6%. Mais de 2% foram hospitalizados 
novamente nos cinco dias que se se-
guiram à alta.

CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL
As conclusões do estudo apontam 
para o facto de as novas hospitaliza-
ções serem um possível indicador de 
falha no tratamento e representam 
uma quebra na qualidade de vida dos 
doentes com diagnóstico de esquizo-
frenia, uma doença mental grave que 
se pode caraterizar por episódios de 
descompensação com eventual ne-
cessidade de tratamento hospitalar. 
No entanto, “os cuidados de saúde 
mental na comunidade devem repre-
sentar um dos pilares do tratamento 
destes doentes, sendo necessário o 
investimento e desenvolvimento de 
parcerias entre a comunidade e os 
serviços de saúde para diminuir a ne-
cessidade de hospitalizações e promo-
ver a reintegração social dos doentes 
com esquizofrenia”, refere Manuel 
Gonçalves Pinho. “O tratamento da 
doença mental é complexo e envolve 
fatores clínicos, farmacológicos e so-
ciais. O doente com esquizofrenia 
necessita de ter condições de reinte-
gração na sociedade aquando da alta, 
o que é fundamental para retomar a 
sua vida normal. O acesso aos cuida-
dos de saúde mental deve ser fácil e 
ágil, algo que depende naturalmente 
do investimento da tutela nesta área”, 
sublinhou.
Este trabalho insere-se numa linha 
de investigação mais ampla na área 
da saúde mental e utilização de dados 
secundários, desenvolvida por uma 
equipa da FMUP, que já tinha anali-
sado e publicado dados inéditos sobre 
hospitalizações em Portugal por es-
quizofrenia. Além de Manuel Gonçal-
ves Pinho, assinam este estudo João 
Pedro Ribeiro (CHTS), Lia Fernandes 
e Alberto Freitas (ambos da FMUP/
CINTESIS).
Os Prémios RWE 2022 foram atri-
buídos durante o VII Fórum de Neu-
rociências Janssen que decorreu em 
Lisboa, no passado mês de maio. n
Fonte: https://sigarra.up.pt
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Manuel Gonçalves Pinho é 
o primeiro autor do trabalho 
“Hospitalizations Readmission 
Rates in Patients with 
Schizophrenia: a Nationwide 
Analysis”, distinguido com 
o Prémio RWE (Real World 
Evidence) 2022 da Janssen 
Neuroscience. A investigação 
concluiu que cerca de um quarto 
dos doentes com esquizofrenia 

é reinternado no 
espaço de um ano.

1.º prémio para 
equipa da FMUP 
e do CHTS, com 
trabalho sobre 
esquizofrenia

Uma equipa da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP) e do Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) 
venceu o primeiro Prémio RWE 2022 
da Janssen Neuroscience, na catego-
ria “Séries Clínicas”. O prémio dis-
tinguiu o trabalho “Hospitalizations 
Readmission Rates in Patients with 
Schizophrenia: a Nationwide Analy-
sis”, cujo primeiro autor é Manuel 
Gonçalves Pinho, médico e investiga-
dor da FMUP/CINTESIS e membro 
do Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM). 
O trabalho analisou mais de 25 mil 
episódios de hospitalização por esqui-
zofrenia de um total de mais de 14 mil 
doentes, num período de oito anos, 
nos hospitais públicos portugueses. O 
objetivo foi conhecer a taxa de read-
missão de doentes nestes hospitais. 
Ao todo, 3378 doentes, ou seja, 23,7%, 
foram reinternados no período de um 
ano. Feitas as contas, representa cerca 
de um quarto dos pacientes. Até 90 

JANSSEN NEUROSCIENCE 
RWE AWARD 2022



História da AEFMUP

Uma ‘escola’ dentro 
da Faculdade

a n o s

A Associação de Estudantes 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (AEFMUP) 
foi formalmente constituída a 12 
de janeiro de 1982 e é atualmente 
a organização representativa dos 
mais de 3600 estudantes da FMUP.
Numerosos são os seus 
ex-dirigentes que hoje, para 
além de prestigiados médicos, se 
destacam nas mais variadas áreas, 
das empresas à atividade política. 
Neste ano em que a AEFMUP 
comemora 40 anos, a Nortemédico 
não podia deixar passar em branco 
este marco. Por isso, recordamos 
aqui o percurso desta associação 
de estudantes que continua a ser 
uma estrutura de referência a nível 
da Universidade do Porto e mesmo 

a nível nacional, e falamos com 
alguns dos seus mais ilustres ex-
dirigentes.

AEFMUP: UM BERÇO PARA A 
VOCAÇÃO CÍVICA

Uma grande parte dos médi-
cos do Norte, de muitas gera-
ções, têm seguramente uma 

grata recordação e um grande apreço 
pela AEFMUP. Afinal, esta associa-
ção marcou a etapa mais especial do 
seu percurso académico. Para todos, 
uma importante estrutura de apoio às 
atividades estudantis. Para muitos, o 
berço de laços de amizade que ainda 
hoje perduram. A AEFMUP mantem 
o espírito jovial e espontâneo com que 

nasceu e a sua verdadeira missão: a 
defesa dos interesses dos estudantes 
de Medicina da FMUP. A associação 
que os acolhe, une, representa e mobi-
liza para tantas iniciativas revelado-
ras. Participa ativamente nos proces-
sos de decisão da Faculdade e assume 
um papel interventivo e institucional 
essencial, reconhecido por todos, seja 
pela dinâmica que incute nos estu-
dantes, pelo incentivo à participação 
na vida académica, seja por toda uma 
série de outras iniciativas que pro-
move. Como associação estudantil, a 
AEFMUP assume uma posição de 
destaque e protagonismo na comuni-
dade académica da U.Porto que cer-
tamente orgulha a Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto e os 
médicos que por lá passaram.
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MARCOS 
HISTÓRICOS

	 	 Pós 1974 :: Existência informal de 
uma “Associação” de estudantes 
da FMUP. Obras no corredor do 
piso 01. Penúria financeira. 

	 	 1981  :: 1.ªs Jornadas sobre 
o Ensino Médico.

	 	 1982 :: A AEFMUP é legalmente fundada. 
Aprovação dos primeiros estatutos.

	 	 1983 :: Adesão ao IFMSA através 
do PorMSIC. Primeiro programa 
de intercâmbio de Estágios.

	 	 1984 :: Fundação da Comissão 
de Praxe de AEFMUP.

	 	 1987 :: Primeiro número da revista 
“Arquivos de Medicina”. 

	 	 1990 :: I Encontro Nacional de 
Estudantes de Medicina.

	 	 1991 :: Criação das revistas 
“Educação Médica”, “Arquivos 
Portugueses de Cirurgia”.

	 	 1991 :: Fundação da Tuna 
de Medicina do Porto.

	 	 1992 :: Fundação do Grupo de Fados 
de Medicina do Porto. 1.º Medicina 
Radical (Serra da Estrela).

	 	 1996 :: I Dia da FMUP (iniciativa 
do Prof. Dr. Pinto Machado, 
diretor da FMUP). Estreia da Tuna 
Feminina de Medicina do Porto.

	 	 1998 :: Construção da sala de estudo 
Professor Doutor Pinto Machado.

	 	 2000 :: Organização da Assembleia 
Geral da IFMSA, em Portugal. Protocolo 
de cooperação com a SRNOM.

	 	 2001 :: Profundas obras no Salão de 
Alunos e nos corredores da AEFMUP.

	 	 2002 :: Comemoração do 20.º 
aniversário. Lançamento da 
nova imagem da AEFMUP.

	 	 2005 :: I Semana de Medicina.

	 	 2006 :: Primeira edição do YES Meeting. 
Registo do domínio aefmup.pt

	 	 2010 :: Novos Estatutos da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto.

	 	 2011 :: I Congresso Nacional de Educação 
Médica. Fundação do Quórum – 
Fórum Político, e do Grupo Amador 
de Teatro Universitário (GATU).

	 	 2012 :: Comemoração do 30.º 
aniversário. Inauguração do Centro 
de Investigação Médica da FMUP.

	 	 2015 :: Primeira edição do MED.WIN. 
Atualização dos estatutos da AEFMUP.

	 	 2016 :: Inauguração da sala de 
estudo Prof. Daniel Serrão.

	 	 2022 :: 40.º aniversário. 
Renovação do salão de alunos. 
Exposição comemorativa.

IFMSA – International Federation of 
Medical Students Associations

PorMSIC – Portuguese Medical Students’ 
International Committee

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

 1982  O nascimento  
de uma Associação

O que foi absolutamente inova-
dor da lista para a Direção 
que ali nasceu de geração 
espontânea e que, segura-

mente, esteve na base do sucesso dessa e 
de todas as direções que se lhe seguiram, 
foi o facto de ninguém ter perguntado a 
ninguém como ali tinha vindo parar. E, 
por consequência, a garantia de aquele 
punhado de gente, muito diversa, não 
estava ali por indicação de um qualquer 
diretório partidário, antes por um gosto 
genuíno de servir, contribuindo para 
que a escola que sentíamos como nossa 
o fosse melhor. Claro que ninguém duvi-
dava que todos tínhamos as nossas pró-
prias convicções, e muitos de nós – eu in-
cluído – seguimos até carreiras públicas 
que são conhecidas. Mas não foi isso que 
nos uniu ali e naquele momento. A pri-
meira direção da AEFMUP legalizada 
teve uma génese “anarca”, o que – reco-
nheça-se – é um registo deveras singular. 
O trabalho da direção foi, num primeiro 
momento, de reconstrução [no sentido 
estrito do termo]. E depois de legitima-
ção para dentro e para fora. Reconstru-
ção porque, pura e simplesmente, nada 
existia. As condições logísticas de base 
eram nulas e foi um esforço titânico criá-
-las. Voltando atrás, rebobinando, valeu 
a pena! Valeu imenso a pena. Pelo que 
se fez e pela semente que se lançou. Pelo 
que perdura como convicção que o movi-
mento estudantil na sua forma apaixo-
nada e voluntarista é uma escola de vida. 
Quem passa por lá nunca mais esquece. 
E sai diferente. Saímos todos diferentes 
porque o trabalho, por natureza e defi-
nição, é coletivo. Saímos, também, todos 
com a certeza de ter ajudado a que haja 
hoje melhores médicas e médicos, seja 
pessoal seja profissionalmente falando. 
E isto, como resultante final, é o que mais 
conta! 

Nuno Delerue

Excerto de texto evocativo do 30.º aniversário da 
AEFMUP (Junho 2012). Fonte: Revisa Zero Um, n.º1, 
2022.
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coleção de camisolas evo-
cativas e, a coroar as ce-
lebrações, a realização de 
uma Gala, no final de ou-
tubro, foram as principais 
iniciativas promovidas  até 
agora. A «nortemédico» foi 
conhecer melhor a atual 
presidente da AEFMUP e 
o trabalho que tem vindo a 
desenvolver.

Como define a AEFMUP? 
A AEFMUP é uma casa 
de valores. Assenta na sua 
própria autonomia e in-
dependência – destas de-
pende toda a sua ação. São 
também inexoravelmente 
basilares a igualdade, uni-
dade e representatividade 
– existimos para defen-
der os interesses coletivos 
dos estudantes da FMUP. 
Anualmente renova-se de 
forma legítima por demo-
craticamente ser eleita – 
todos os estudantes têm 
o direito de participar na 
vida associativa, elegendo 
e sendo eleitos para os ór-
gãos da AEFMUP. Com 
rigor, brio e irreverência, 
a AEFMUP proporciona 
aos seus estudantes as me-
lhores oportunidades cien-
tíficas, culturais e despor-
tivas, enquanto também 

abre portas ao empreendedorismo e 
à inovação. A par, a AEFMUP leva 
os seus representados mais longe – 
na representação política dos nos-
sos máximos interesses coletivos, na 
defesa pela excelência e vanguarda 
do ensino na FMUP, em última ins-
tância, na salvaguarda da garantia 
de qualidade dos cuidados médicos 
prestados em Portugal, tão inces-
santemente ameaçada nos tempos 
de correm. É fundamental a missão 
representativa da AEFMUP. A sua 
persecução exímia a todos os níveis e 
consistente ano após ano são a carac-
terística chave que torna a AEFMUP 
uma estrutura de referência a nível 
local e nacional, no associativismo 
estudantil. 

ENTREVISTA A MARGARIDA 
DUARTE ALBUQUERQUE, 
ATUAL PRESIDENTE DA 
AEFMUP

Quais foram os objetivos traçados 
para este mandato?
O mandato de 2022 reveste-se de um 
desafio particularmente ímpar: o re-
gresso à normal atividade da AE-
FMUP, da Faculdade de Medicina, a 
100%. Assim, tivemos desde o início 
do projeto deste ano, o objetivo muito 
claramente definido: fazer dos passa-
dos dois atribulados anos a oportuni-
dade para voltar melhor, limar ares-
tas, desafiar paradigmas, ousar fazer 
diferente e trazer de volta, numa ver-
são melhorada, o emblemático. Reto-
mamos as atividades mais queridas 
dos estudantes e que tiveram a sua 
concretização interrompida durante 
a pandemia, aproveitando para as re-
inventar. Desde congressos médicos e 
científicos, health talks internacionais 
a eventos culturais, eventos desporti-
vos, lúdicos a workshops hands on se-
manais, passando por iniciativas de 
voluntariado locais, nacionais e inter-
nacionais, são mais de uma centena 
as iniciativas que nos propusemos 
a realizar em Plano de Atividades. 
Como queremos crescer, dedicamo-
-nos a analisar o que faltava, onde a 
AEFMUP ainda não tinha chegado. 
Desta análise nasceu, por exemplo, 
um dos grandes projetos deste man-
dato e que se espera ver perpetuado 
nos vindouros: a revista “Zero Um”, 
com o nome do nosso emblemático 
corredor, como não poderia deixar 
de ser. A “Zero Um” será um espelho 
do meio pujante em que se insere a 
AEFMUP. Semestralmente comu-
nicará ciência, política e saúde, alia-
das à cultura, desporto e sociedade. 
Sempre com o input de especialistas 
nas várias áreas, mas também com 
uma porta aberta ao contributo dos 
estudantes, fazendo deste projeto um 
espaço bidirecional de informação e 
discussão.

Neste ano em que se assinala 40 anos 
de existência, a AEFMUP ambiciona 
algumas mudanças?
2022 consagra-se como o ano de co-
memoração do quadragésimo aniver-
sário da AEFMUP. Predispusemo-
-nos a fazer deste mandato um ano 
de comemoração. Assim, em abril 
inauguramos, no Átrio dos Estudan-

Margarida Duarte 
Albuquerque, atual 
presidente da AE-

FMUP, assumiu o compro-
misso de, ao longo do seu 
mandato, assinalar devida-
mente o 40.º aniversário da 
Associação. Uma das primei-
ras iniciativas que levou a 
cabo, logo em janeiro, foi a re-
novação do Salão de Alunos, 
o mais emblemático e histó-
rico espaço da AEFMUP. O 

lançamento da revista Zero Um – no 
seu primeiro número, com uma sec-
ção especial dedicada ao 40.º aniver-
sário da AEFMUP –, uma exposição 
retrospetiva dos 40 anos da AE-
FMUP, o lançamento de uma nova 

Com rigor, brio 
e irreverência, a 
AEFMUP proporciona 
aos seus estudantes as 
melhores oportunidades 
científicas, culturais e 
desportivas, enquanto 
também abre portas ao 
empreendedorismo e à 
inovação. 
Margarida Duarte Albuquerque
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tes, piso 01, a exposição “40 Anos de 
AEFMUP”. Numa visitação desde a 
sua origem aos tempos atuais, pas-
samos aqui pelos sucessivos marcos 
da história desta instituição. Através 
de testemunhos, fotografias, revisões 
estatutárias, atas, revistas e demais 
símbolos, este cronograma pretende 
revelar o cerne da memória institu-
cional desta mui nobre organização. 
As quatro décadas pediam também 
uma revisão dos espaços. E por isso 
mesmo, em janeiro, procedemos ao 
restauro do Salão de Alunos, do chão 
ao teto, passando pelo palco e dei-
xando na parede oposta a este, em vi-
nil, o belíssimo logótipo comemora-
tivo deste quadragésimo aniversário. 
Mais ainda, esperamos brevemente 
reabilitar para utilização um novo es-
paço ao ar livre, aumentando assim a 
área útil de usufruto estudantil. Para 
fechar com chave de ouro, o novo ano 
letivo arrancará com a Gala do 40º 
Aniversário. Novidades virão em 
breve quanto a esta última, mas es-
tão todos os leitores, médicos e atuais 
estudantes, alunos e alumni, desde já 
convidados. Por fim, o ano não termi-
nará sem que se concretize a já neces-
sária revisão estatutária, atualizando 
o nosso vital documento, cuja última 
versão data de 2015.

Quais são as perspetivas para o 
futuro?
Como perspetivar o futuro implica 
conhecer o passado e dirigir o pre-
sente, convido os leitores da Norte-
médico a visitarem a exposição “40 
anos de AEFMUP”, no Átrio dos Es-
tudantes, Piso 01 do CHUSJ, 
em exposição neste espaço até 
ao final de 2022. Para futuro, 
perspetivo da parte da AE-
FMUP um trabalho contínuo 
pela dignificação da profissão 
médica e pela superação ao ní-
vel do ensino na nossa facul-
dade, numa perspetiva de pro-
fissionalização mas também 
de abertura do leque de opor-
tunidades. Inovar cada vez 
mais e melhor. E que na vira-
gem do meio século, de agora a 
10 anos, se possa contar mais e 
melhor da AEFMUP.

“A minha ligação aos colegas da 
Direção da Associação perdeu-

-se quase por completo, embora saiba 
algumas coisas de alguns (…) penso que 
todos trabalham de forma dedicada 
não só como profissionais dignos e re-
conhecidos como também em causas de 
índole social.”
Miguel Sousa Neves (AEFMUP 1984)

“ AEFMUP foi sempre uma es-
cola prática e notável para a for-

mação de muitos médicos. No seu seio 
aprendemos a ser melhores pessoas, a 
valorizar as dimensões humana, so-
lidária e ética da vida, a entender a 
importância da ciência e da investi-
gação, a defender valores essenciais 
tais como a liberdade e os direitos hu-
manos. Construímos uma família, que 
nos liga e faz pontes, que nos liberta e 
nos agrega, que nos apoia e nos ajuda. 
Que nos ensina a liderar e ser mais so-
ciáveis, a ser médicos e cidadãos mais 
completos.
Miguel Guimarães (AEFMUP 1985)

“Um espaço de fortalecimento de 
relações humanas profundas e 

duradouras, muitas das quais perma-
necem fortes até aos dias de hoje. Uma 
oportunidade para estudar os proble-
mas da profissão, do sistema de saúde 
e do país que nos qualificou para ser-
mos melhores profissionais e cidadãos 
mais atentos.”
Manuel Pizarro (AEFMUP 1989)

“Há duas dimensões que mar-
caram a minha passagem pela 

AEFMUP e me ajudaram a crescer: 
a primeira prende-se com a profissio-
nalização da gestão e a procura da sus-
tentabilidade económico-financeira 
(…) A capacidade que tivemos de fazer 
acontecer, penso que foi o embrião da 
vontade de poder voltar pessoalmente 
a exercer funções de gestão. A segunda 
dimensão foi a luta pela representa-
tividade dos interesses dos alunos de 
medicina…”
Fernando Araújo (AEFMUP 1989)

“Pertencer a esta casa é uma ex-
periência indelével e indescrití-

vel. Diariamente molda quem somos, 
os valores que reforçamos, o carácter 
que adquirimos, o que aprendemos e 
em quem nos tornamos.”
Margarida Albuquerque (AEFMUP 2022)
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RUI CAPUCHO
Presidente da AEMUP
[1999-2000]

Entrei para a AEFMUP em 
1994, fazia parte do departa-

mento de informática. Depois passei 
a vice-presidente do Francisco Sam-
paio, em 1998, e em 1999 e 2000 as-
sumi a presidência. Desse período, 
destaco a primeira reforma do ensino 
médico na FMUP, com a introdução 
do ensino por blocos, e uma alteração 
profunda da maneira de ensinar Me-
dicina (...). Do ponto de vista pessoal, 
o meu maior desafio foi tentar conci-
liar a presidência com a direção da 
Federação Académica do Porto. No 
ano de 1999, em que para além de ser 
presidente da AEFMUP era tesou-
reiro da FAP. Como responsável pela 
Queima das Fitas, foi difícil conciliar 

os dois cargos. (...) Numa altura em 
que a representatividade dos alunos 
nos órgãos ainda era muito impor-
tante, tínhamos uma ligação muito 
forte com o Conselho Diretivo, com 
alunos representados nessa estrutura 
e também no Conselho Pedagógico. 
Eu, o Francisco Sampaio e o Nuno 
Bettencourt tivemos o privilégio de 
ter o melhor diretor daquela facul-
dade, o professor Pinto Machado, que 
tinha uma postura e uma maneira de 
gerir a casa muito diferente de qual-
quer outro diretor, em que nos envol-
via em muitas das decisões que eram 
tomadas na faculdade. É uma das re-
cordações que trago do meu tempo as-
sociativo, o professor Pinto Machado 
tinha a porta sempre aberta para nós, 
mas ele próprio, muitas vezes, descia 
ao 01 para vir conversar connosco, ao 
fim da tarde. (...) Nós tínhamos uma 
ligação muito forte uns com os outros. 
As pessoas entravam nos primeiros 
anos da faculdade para a AEFMUP e 
ficavam lá até ao final do curso. Havia 
uma escola dentro da própria Asso-
ciação. Existia também uma tentativa 
grande das juventudes partidárias in-
fluenciarem as associações de estu-

“Havia uma escola dentro 
da própria Associação. (…) 
A experiência associativa 
trouxe-me muitas 
vantagens ao longo do meu 
percurso profissional…”

HÉLIO ALVES
Presidente da AEMUP
[2011]

Entrei na associação em 2010, 
fui vice-presidente e tornei-me 

presidente em 2011 e mais tarde pre-
sidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral. Nessa altura tínhamos no país 
um panorama socioeconómico com-
plicado. Por seu lado a AEFMUP ti-
nha uma saúde financeira confortável 
mas os estudantes e as suas famílias 
atravessaram um período difícil, de-
vido à crise. Dedicamos muito do 
nosso tempo ao acompanhamento 
desses estudantes para garantir as 
condições do ensino superior e su-
cesso académico. Tínhamos também 
alguns problemas que continuamos a 
ter atualmente no que se refere ao nú-
mero de escolas médicas, falta de va-
gas para o internato médico, entre ou-
tros que já antecipávamos (...).
Acumulávamos inúmeros desafios, 
até porque o curso é particularmente 
exigente e os estudantes tinham que 
gerir muito bem o seu tempo, entre 
o estudo, atividades, e a dedicação à 
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Ex-dirigentes 
da AEFMUP no 
CRNOM

Na composição das direções, 
desde os anos 80, constata-
mos a passagem de muitos 

médicos que atualmente exercem 
ou já exerceram cargos de direção, 
gestão, políticos ou de representação 
institucional, tornando-se persona-
lidades reconhecidas publicamente. 
É por isso incontornável não atribuir 
mérito à AEFMUP pelo seu “papel 
incubador” de futuros dirigentes e 
pelo despertar de novas vocações de 
liderança. Se alguns dos que aí chega-
vam traziam uma predisposição natu-
ral para o serviço público e aí encon-
traram as circunstâncias ideais para a 
fomentarem, outros terão descoberto 
a sua vocação durante o seu percurso 
como estudantes de Medicina.
A «nortemédico» foi recolher o tes-
temunho de ex-presidentes da AE-
FMUP que atualmente desem-
penham cargos de liderança, em 
particular integrando o Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos. 

dantes no Porto. Nos meus anos de 
associativismo, orgulho-me que a 
nossa AE sempre tenha conseguido 
manter-se imune a isso. Tínhamos 
um código de ética muito bem deli-
neado e uma grande responsabili-
dade, por sermos uma associação de 
referência. Fomos a segunda associa-
ção, no norte do país, a ter contabili-
dade organizada, por exemplo. (...) Re-
cordo esta experiência na AEFMUP 
como uma lição de vida muito impor-
tante. A experiência associativa trou-
xe-me muitas vantagens ao longo do 
meu percurso profissional, principal-
mente como médico de Saúde Pú-
blica. Provavelmente é das especiali-
dades em que o associativismo e os 
projetos de gestão de esquipas mais 
mais-valias trazem. (...) A AEFMUP 
continua a ser um baluarte no asso-
ciativismo nacional e espero que os 
futuros dirigentes mantenham o rigor 
ético na atividade do associativismo, 
pensem que estão ali para os estudan-
tes e não por eles próprios.”



AEFMUP, dando o seu melhor pelo 
percurso de todos. Já herdei uma 
AEFMUP com uma estrutura sólida, 
com um plano de atividades muito 
extenso e com um papel muito im-
portante, quer interna quer externa-
mente, para a comunidade. Sentimos 
esse peso da responsabilidade e qui-
semos dar continuidade aos projetos 
já desenvolvidos. Não foi fácil porque 
a AEFMUP também gere funcioná-
rios, salários, instalações. Tem que 
ter uma gestão irreverente e respon-
sável. E são esses ensinamentos que 
levamos para a vida. Apesar das di-
reções serem sempre muito diferen-
tes, a AEFMUP mantém uma certa 
cultura institucional que acaba por 
passar para as novas direções e que 
marca toda a estrutura. Dou muitos 
parabéns à AEFMUP pelo trabalho 
que tem vindo a desenvolver – que 
tenho aliás a oportunidade de acom-
panhar de perto – e  cuja qualidade 
e princípios se mantêm inalteráveis. 
É uma estrutura fundamental na di-
nâmica da FMUP e no ensino mé-
dico em Portugal. Já se afirmou como 
uma instituição de referência e muito 

“Herdei uma AEFMUP 
com uma estrutura sólida, 
(…) e com um papel muito 
importante, quer interna 
como externamente, para 
a comunidade.”

“A 

AEFMUP acaba por ser 
uma pequena empresa que 
gere, todos os dias, pessoas, 
instalações e património. 
(…) sempre foi vista pela 
faculdade como estando no 
lado da solução…”

FRANCISCO MOURÃO
Presidente da AEMUP
[2012]

Entrei na faculdade em 2008 e 
ingressei na AEFMUP, oficial-

mente, em 2011. Em 2010 comecei a 
colaborar em algumas das suas ativi-
dades e, em 2011, entrei no Departa-
mento Internacional, onde fui coor-
denador de intercâmbios clínicos, que 
é sempre um bom lugar para se co-
meçar já que acaba por ser um depar-
tamento que tem uma grande proxi-
midade com todos os outros. Fui 
convidado pelo Hélio Alves a integrar 
a sua direção, em 2011, e no ano se-
guinte assumi a presidência. Foi uma 
experiência trabalhosa e desafiante. 
A AEFMUP acaba por ser uma pe-
quena empresa que gere, todos os 
dias, pessoas, instalações e patrimó-
nio. Recordo-me de olhar com algum 

receio, pela responsabilidade que ti-
nha de levar aquele barco para a 
frente. Depois, também a responsabi-
lidade da representação estudantil, 
um grupo particularmente exigente e 
ao qual tínhamos de dar respostas 
para as suas necessidades. Senti, na 
altura, o jogo de todas as sensibilida-
des e de conseguir reunir consensos 
para a tomada de decisões, mantendo 
uma imagem coesa daquilo que era a 
posição dos estudantes da FMUP em 
relação a várias matérias. A Facul-
dade sempre viu a Associação como 
um parceiro que conseguia gerar con-
sensos. A FMUP nunca viu os seus 
estudantes, nem a AEFMUP, como 
um elemento de contestação sem ra-
zão. Pelo contrário, sempre foi vista 
pela faculdade como estando no lado 
da solução e era sempre envolvida no 
processo de decisão. (...) Nunca senti 
que houvesse uma postura partidária, 
o que sempre foi um ponto muito fa-
vorável à AEFMUP e que a levou a 
ser muito respeitada pela isenção e  
independência. Orgulho-me disso, 
apesar de, recordo, a AEFMUP ter 
surgido num período de muita con-
vulsão política. (...) Ultrapassamos vá-
rios desafios como a fase de contesta-
ção relativa à nova prova de acesso à 
especialidade e a abertura do Centro 
de Investigação Médica da FMUP, 
com consequências na dinâmica do 
ensino e a dispersão do corpo estu-
dantil pelos dois edifícios. Mas tam-
bém celebramos os 30 anos da AE-
FMUP e, ainda no meu mandato, 
organizamos o Congresso Nacional 
de Estudantes de Medicina, que foi 
um marco importante ao nível da 
educação médica. Foi um momento 
gratificante, de crescimento e de ma-
turidade. Quem passa pela AEFMUP 
guarda a memória de muitos bons 
momentos que lá se viveram, entre 
amigos. Foi das experiências mais ri-
cas da minha vida. Se voltasse atrás, 
faria tudo igual. Não me arrependo do 
tempo que despendi na AEFMUP. (...) 
Espero que mantenham este espírito, 
como uma entidade séria, indepen-
dente, que está sempre disponível 
para colaborar e para dar uma parti-
cipação construtiva em todos os pro-
cessos em que está envolvida.” n
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respeitada. Pelo que deixo o meu in-
centivo para continuarem a inovar, 
porque o futuro é feito pelos jovens e 
precisamos de todos eles para gerar 
mudança.”



EDIFÍCIO SEDE DA SRNOM  
FOI CENÁRIO DE LUZ, COR E SOM

Depois de dois anos com alguns 
constrangimentos impostos 
pela pandemia de COVID-19, 

em que foi necessário optar pelo strea-
ming, o Concerto de Verão voltou aos 
jardins da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM). 
Mantendo a tradição, este espaço ao 

Concerto eclético 
de volta aos jardins 
da SRNOM

Concerto de Verão

Os jardins da SRNOM voltaram a ser palco do tradicional Concerto 
de Verão. Este ano, no dia 15 de julho, o maestro José Ferreira 
Lobo orquestrou um espetáculo “muito eclético”, aliando a música 
clássica à música popular, passando pelo fado. Com a colaboração 
de Rui Soares da Costa e José Manuel Pinheiro na direção musical, 
o Concerto de Verão contou com a presença da Orquestra da Ópera 
na Academia e na Cidade, o Coro da SRNOM e o Ensemble Vocal Pro 
Musica, o Grupo Presença de Coimbra e o barítono Pedro Cardoso. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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ar livre voltou a encher-se de luz, cor 
e som para receber muitos médicos, 
familiares e amigos que apreciam 
música. A Orquestra da Ópera na 
Academia e na Cidade, o Coro da SR-
NOM com o Ensemble Vocal Pro Mu-
sica, o Grupo Presença de Coimbra 
e o barítono Pedro Cardoso foram os 
protagonistas da noite de 15 de julho. 
“Chegamos ao 12º Concerto de Verão, 
o primeiro a ser novamente realizado 

sem qualquer restrição imposta pela 
pandemia que atravessamos, o que 
naturalmente fazemos com a maior 
alegria e entusiasmo. Este ano, con-
tamos com uma elevada participação 
de colegas médicos, tanto na com-
posição como na direção musical. O 
programa, cuidadosamente escolhido 
sob orientação do maestro Ferreira 
Lobo, é muito variado e esperamos 
que seja do vosso agrado. A noite está 

agradável, o cenário 
esmeradamente pre-
parado, para usufruir-
mos em pleno deste se-
rão musical”, convidou 
José Ferraz de Oliveira, 
membro da Comissão 
Regional de Atividades 
Culturais e de Lazer da 
SRNOM, em represen-
tação do CRNOM. 

CONCERTO 
COLABORATIVO
O maestro José Fer-
reira Lobo voltou a as-
sumir a direção musi-
cal do concerto, mas 
desta vez contou com o 
apoio de Rui Soares da 
Costa e do maestro José 
Manuel Pinheiro. As-
sim, a primeira parte do 
espetáculo foi orques-
trada pelo médico Rui 
Soares da Costa e teve 
a participação do ba-
rítono Pedro Cardoso, 
igualmente médico, em 
duas peças de ópera. A 
Orquestra da Ópera na 
Academia e na Cidade 
voltou ao comando 
do maestro Ferreira 
Lobo, acompanhando 
o Grupo Presença de 
Coimbra. Com dois 
médicos na sua com-
posição, um dos quais 
a interpretar uma obra 
original, o grupo apre-
sentou uma peça inti-
tulada “Barcas Velhas”, 
da autoria de Manuel 
Gouveia Ferreira, “que 
nos deixou em novem-

bro de 2019”. “A inclusão desta obra 
neste concerto é feita em sua memó-
ria”, acrescentou José Ferraz de Oli-
veira. Já a última parte foi dirigida 
pelo maestro José Manuel Pinheiro e 
contou com a atuação do Coro da SR-
NOM e do grupo Ensemble Vocal Pro 
Musica. 
“Este concerto é já uma tradição, há 
já vários anos que dirijo este pro-
grama e é sempre uma honra parti-
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entre diferentes géneros 
musicais, tendo como de-
nominador comum, a Or-
questra da Ópera na Aca-
demia e na Cidade. Algo 
que parecia improvável 
tornou-se surpreendente”, 
confessou o maestro José 
Ferreira Lobo no final do 
espetáculo. 

INICIATIVA 
ELOGIADA PELO 
PÚBLICO
Quem também aceitou o 
desafio foi o maestro José 
Manuel Pinheiro e o Coro 
da SRNOM. Apesar de te-
rem apresentado o repor-
tório habitual, as peças 
foram adaptadas para or-
questra. “The Shadow of 
Your Smile” foi a grande 
estreia do concerto e o úl-
timo tema a ser apresen-
tado, que também teve 
uma orquestração espe-

cial e contou com a colaboração de 
Pedro Cardoso e do grupo Ensemble 
Vocal Pro Musica. “Misturar estes gé-
neros musicais é sempre interessante 
para o público, que vê um espetáculo 
variado e uma comunhão de lingua-
gens que não é muito usual. O Coro 
interpretou um reportório exigente 
e foi muito bom participar com a Or-
questra. Não é qualquer grupo que 
atua com este nível de dificuldade, 
principalmente na última peça, que 

cipar. Este foi um pouco diferente e 
quisemos aproveitar o que de melhor 
os médicos da SRNOM tinham para 
oferecer. Integramos o Coro da SR-
NOM, o Grupo Presença de Coim-
bra, o Pedro Cardoso e o maestro 
Rui Soares da Costa e correu muito 
bem. Foi interessante juntar estas 
pessoas, fizemos um concerto muito 
eclético, em que construímos pon-
tes de ligação entre eles. Aliás, mais 
interessante ainda, fizemos pontes 
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“Misturar estes 
géneros musicais é 
sempre interessante 
para o público, que 
vê um espetáculo 
variado e uma 
comunhão de 
linguagens que não 
é muito usual. O 
Coro interpretou 
um reportório 
exigente e foi muito 
bom participar com 
a Orquestra.”
José Manuel Pinheiro



tem harmonias muito 
densas, o que a torna 
mais difícil. O resultado 
foi positivo e a missão 
foi cumprida. Foi um 
bom desafio para estes 
médicos que não são 
profissionais da música 
mas que se comporta-
ram como se fossem, de-
ram uma resposta muito 
boa”, elogiou José Ma-
nuel Pinheiro. 
Para os convidados, este 
também foi um con-
certo memorável. Ape-
sar de não ter sido uma 
estreia, para Rui Soares 
da Costa foi uma honra 
dirigir a orquestra, até 
porque “não é algo que 
surge todos os dias” nem 
é essa a sua atividade 
principal. O cirurgião 
inaugurou o espetáculo 
com “Homenagem”, 

uma obra original sua, e ficou agra-
davelmente surpreendido com as pal-
mas e o entusiamo do público. “Cada 
andamento é uma homenagem a um 
autor, foi escrita a pensar no estilo de 
cada um deles. Começa com Britten, 
Fauré, Ravel e Prokofiev, que parece 
que nada têm que ver uns com os ou-
tros, mas que no fundo dão uma obra 
uniforme, que faz todo o sentido. É 
algo complexo, não é assim tão sim-
ples de fazer uma obra ‘à maneira’ 
destes compositores mas que resul-

tou bem. Foi muito agradável tocar 
com músicos de elevada qualidade, 
que responderam aos nossos pedidos 
e exigências em pouco tempo. E o Pe-
dro Cardoso brindou-nos, mais uma 
vez, com a sua voz extraordinária, nas 
áreas de ópera, interpretando Verdi, 
que todos conhecemos”, destacou Rui 
Soares da Costa. 

PRATA DA CASA
Pedro Cardoso já atuou com o Coro 
da SRNOM, o grupo Ensemble Vocal 
Pro Musica e a Orquestra da Ópera 
na Academia e na Cidade noutras 
ocasiões e voltou a repetir a experiên-
cia neste concerto que integrou todos 
os elementos. “Este é um evento es-
pecial, o Concerto de Verão é magní-
fico, muito elogiado pelo público e a 
SRNOM está de parabéns por manter 
esta iniciativa com este brilho. Conse-
guiram juntar vários grupos, foi um 
concerto muito bonito, diversificado e 
eclético. Passou pela música erudita, 
pela música popular, até aos fados. 
Para mim é sempre um privilégio 
cantar aqui, na casa de todos os mé-
dicos, sinto-me verdadeiramente em 
casa”, sublinhou o barítono. 
No final da noite, o público elogiou e 
fez questão de cumprimentar os artis-
tas. n

PROGRAMA 
CONCERTO DE VERÃO | 2022

Homenagem
Rui Soares da Costa 
[Britten – pizzicato, Fauré – melodie, 
Ravel – minuette, Prokofiev –marche]
Avant de Quitter ces Lieux
Gounod (Faust)
Di Provenza il Mar, il Suol
Verdi (La Traviata)
Dança Espanhola
Manuel de Falla
Átrio
Jorge Cravo, José M. Mendes / João 
Camacho
Barcas Velhas
Manuel Gouveia Ferreira /João Camacho
Poente
Manuel Borralho /João Camacho
Água de Beber
António Carlos Jobim / João Camacho
Manhã de Carnaval
António Maria, Luis Bonfá / José Condinho
The Shadow of Your Smile
Johnny Mandel / João Camacho
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“Foi muito 
agradável tocar 
com músicos de 
elevada qualidade, 
que responderam 
aos nossos pedidos 
e exigências em 
pouco tempo. E 
o Pedro Cardoso 
brindou-nos, 
mais uma vez, 
com a sua voz 
extraordinária.”
Rui Soares da Costa



Cinema 
superior na 
SRNOM

O Ciclo de Cinema 
da SRNOM 
continuou no 
mês de julho 
com as últimas 
quatro sessões. 
A pertinência do 
tema, os filmes e 
os realizadores 
selecionados 
motivaram uma 
grande adesão dos 
médicos, fazendo 
desta edição do 
Ciclo de Cinema 
mais um caso de 
sucesso. Para 
o promotor do 
evento, ao longo 
destes 11 anos foi 
percorrida a história 
de “um cinema 
culturalmente 
superior”. 

O 11º Ciclo de Ci-
nema da SR-
NOM estreou 

a 31 de maio com a 
exibição de “O Mila-
gre” e “Simão do De-
serto”. Seguiram-se 
“Diário de um Pároco  
de Aldeia” e “A Pla-
vra”, a 8 e 30 de ju-
nho, respetivamente. 
Produzidas entre as 
décadas de 40 e 60, es-
tas foram as obras ci-
nematográficas mais 
antigas selecionadas 
para um programa 
que pretendeu exibir 
na grande tela diferen-
tes perspetivas do ci-
nema sobre um tema 
comum: Deus e a Fé 
humana. 
“nestes longos dias 
por entre a Palavra...” 
voltou a reunir um 
grande grupo de ciné-
filos na Casa do Mé-

dico, desta vez todas as quintas-feiras 
do mês de julho. Para estas últimas 
sessões do 11º Ciclo de Cinema, Antó-
nio Vieira Lopes, membro da Comis-
são Regional de Atividades Culturais 
e de Lazer da SRNOM, selecionou 
mais quatro filmes ou “obras de arte 
que o tempo sedimentou e provou que 
são verdadeiras manifestações artísti-
cas”. Em jeito de balanço, destacou a 
forte adesão dos colegas e o interesse 
neste tema “da palavra divina”. “Nes-
tes 11 anos percorremos a história 
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11º CICLO DE CINEMA

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

CICLO 
PERCORREU 
QUASE 80 
ANOS DE 
CINEMA COM 
OBRAS QUE 
TRATAM 
UM TEMA 
INTEMPORAL:  
A FÉ E O 
DIVINO



do cinema. Aqui não vemos cinema 
de entretenimento, mas sim cinema 
que entretêm e que é culturalmente 
superior. É uma forma de arte supe-
rior, cada vez mais valorizada”, frisou 
o responsável pela organização do ci-
clo. A primeira sessão deste trimes-
tre aconteceu no dia 7 de julho, com 
a exibição de “Luz de Inverno”, de 
Ingmar Bergman. “Paraíso”, de An-
drei Konchalovsky fechou o Ciclo de 
Cinema e o balanço não poderia ter 
sido mais positivo. 

7 JUL ::  
“Luz de Inverno”
INGMAR BERGMAN, 1963

“Nattvardsgästerna” ou “Luz de In-
verno” é um filme sueco de 1963, es-
crito e dirigido por Ingmar Bergman. 
A película acompanha Tomas Erics-
son, pastor de uma pequena igreja ru-
ral sueca, que vive uma crise existen-
cial e de fé. Ainda assim, cumpre as 
suas tarefas mecanicamente perante 
uma congregação diminuta. Quando 

é convidado a assistir 
um paroquiano pertur-
bado, o padre percebe 
que não tem nada para 
oferecer para além da 
sua própria incerteza. 
“Luz de Inverno” foi a 
primeira produção de 
Ingmar Bergman, após 
vencer o Óscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro 
com “Através de um 
Espelho” (1961). É, por-
tanto, o segundo filme 
da chamada “Trilogia 
do Silêncio”, também 
conhecida como “Trilo-
gia da Fé”, que termina 
com “O Silêncio” (1963). 
Em comum, estes dra-
mas abrangem questões 
como a crise existen-
cial, o amor, a religião 
e a morte. “Este é um 
filme fantástico sobre o 
silêncio de Deus. O rea-
lizador, na parte inicial 
da sua carreira, chegou 
a fazer comédias mas 
era um cineasta muito 
autobiográfico, dado 
à memória e à nostal-
gia. Era capaz de juntar 
num filme a verdadeira 
essência do cinema, que 
tem fotografia, domínio 
da luz, do tempo, a pala-
vra sintética, a música. 
É uma obra coletiva que 
depois resulta numa 
obra de arte”, destacou 
António Vieira Lopes, 
no início da sessão. 

14 JUL ::  
 “O Sacrifício”
ANDREI TARKOVSKY, 1986

O drama dirigido por Andrei Tar-
kovsky, em 1986, na Suécia, foi o úl-
timo filme do realizador. “O Sacrifí-
cio” fez a súmula da sua obra e pela 
primeira vez na história do Festival 
de Cannes, em França, um mesmo 
filme foi vencedor de quatro prémios. 
A película conta a história de Ale-
xander, antigo jornalista, poeta e in-
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telectual, que confessa ao seu 
pequeno filho a preocupação 
que sente em relação à falta 
de espiritualidade no mundo 
moderno. Na noite do seu ani-
versário, irrompe a Terceira 
Guerra Mundial e Alexander 

vê as suas maiores preocupações so-
bre a humanidade concretizarem-se. 
Num momento de desespero, vira-se 
para Deus, argumentando e oferecen-
do-lhe tudo para evitar o holocausto 
nuclear. Nesta imersão máxima na 
espiritualidade, planeia oferecer um 
sacrifício para que Deus impeça a 
Guerra de acontecer. “Este filme tem 
múltiplas interpretações, exige estar 
com alguma atenção para compreen-
der. Vamos acompanhar a história de 

um homem que está num verdadeiro 
sacrifício”, alertou António Vieira Lo-
pes. Para o organizador do Ciclo, este 
é um filme “que se estranha mas en-
tranha-se”, devido à personalidade do 
realizador, um “nacionalista russo, 
educado na escola de cinema e muito 
ligado à área, à natureza, à terra”. “O 
seu cinema foi acusado de ser intelec-
tual e para burgueses, com longos ta-
kes só com uma câmara. Este é um ci-
nema diferente, quase poético, como se 
estivesse a filmar sonhos. Andrei Tar-
kovsky vê Deus nas pequenas coisas, 
como na natureza. Usa muito as ima-
gens e a música, por vezes sai da cor e 
volta ao preto e branco e nem sempre 
se percebe quando está ou não está a 
sonhar e o que é real. Provocava estas 
dificuldades no espectador para pen-
sarmos o filme e não ser óbvio. É um 
cinema transcendental e poético”, re-
sumiu António Vieira Lopes. 

21 JUL ::  
“Ida”
PAWEL PAWLIKOWSKI, 2013

A sétima sessão do Ciclo de Cinema 
foi dedicada a “Ida”. O drama dano-
-polaco, de 2013, escrito e realizado 
pelo cineasta polaco Pawel Pawliko-
wski, evoca o legado do Holocausto e 
a realidade do pós-guerra. “O realiza-
dor nasceu em Varsóvia, começou por 
fazer documentários nacionalistas, 
em que retrata uma sociedade que so-
freu e mostra que conhece bem a his-
tória da Polónia. Neste filme mostra 
isso mesmo, porque a sua vida tam-
bém foi marcada por acontecimentos 
relacionados com os conflitos entre 
países e religiões. Não tem um estilo 
próprio, mas foi muito influenciado 
pela escola do cinema soviético e 
dos grandes mestres russos e filma a 
preto e branco”, explicou o promotor 
do evento. A película retrata a Poló-
nia de 1962 e conta a história da jovem 
noviça e orfã Anna, que está prestes a 
fazer os seus votos e se tornar freira. 
Antes disso, por insistência da Ma-
dre Superior, vai visitar a única fa-
miliar restante viva: tia Wanda, uma 
mulher cínica e mundana, defensora 
do Partido Comunista, que revela se-
gredos sobre o seu passado. O nome 

“Nestes 11 anos 
percorremos 
a história do 
cinema. Aqui não 
vemos cinema de 
entretenimento, 
mas sim cinema 
que entretêm e que 
é culturalmente 
superior. É uma 
forma de arte 
superior, cada vez 
mais valorizada”.
António Vieira Lopes
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real de Anna é Ida, e a sua família 
era judia, capturada e morta pelos 
nazis. Após essa revelação, as duas 
resolvem partir numa jornada de au-
toconhecimento, para descobrirem o 
real desfecho da história da família e 
onde cada uma delas pertence, na so-
ciedade. Em 2015, “Ida” ganhou o Ós-
car de “Melhor Filme Estrangeiro” e 
recebeu várias distinções, incluindo a 
de Melhor Filme da Academia de Ci-
nema Polaca e Melhor Filme da Aca-
demia de Cinema Europeu. 

28 JUL ::  
“Paraíso”
ANDREI KONCHALOVSKY, 2016

O 11.º Ciclo de Cinema da SRNOM ter-
minou com a exibição de “Paraíso”. O 
filme é construído em torno dos desti-
nos entrelaçados de três personagens 
principais durante a Segunda Guerra 
Mundial: Olga, uma aristocrata-emi-
grante russa e membro da Resistência 
Francesa, um colaborador francês, Ju-
les, e um oficial de alta patente das tro-
pas nazis, Helmut. Olga é presa por es-
conder crianças judias das detenções 
nazis e o seu caso é supervisionado por 
Jules, com quem negoceia a fuga da 
prisão. A esperança na liberdade tor-
na-se uma miragem ainda mais cruel 
ao chegar a um campo de concentra-
ção alemão e encontrar Helmut, uma 
antiga paixão. “O realizador ainda é 
vivo, tem 84 anos. Tem influências do 
Tarkovsky, mostra um cinema poético 
mas que faz uma revisão histórica dos 
problemas enfrentados pela Rússia. 
Entre alguns filmes de sucesso, fez 
também documentários. É um nacio-
nalista e fez muito bons filmes nos 
últimos anos, apesar da idade, tendo 
ganho vários prémios no Festival de 
Veneza. Portanto, é um cineasta que 
está em plena forma, continua a criar 
filmes eloquentes e muito interessan-
tes”, revelou António Vieira Lopes. 
Nesta última sessão, o promotor fez 
um balanço positivo e mostrou-se sa-
tisfeito com a adesão dos colegas e 
outros cinéfilos que se juntaram na 
Casa do Médico. “Este ano, contamos 
até com mais gente do que é habitual, 
penso que havia uma certa necessi-
dade em voltarem a encontrar-se e 
partilhar ideias. Vimos muito bons fil-
mes, foi um ciclo belíssimo, com temas 
interessantes. Penso que reunimos um 
conjunto de filmes atrativos e que aca-
bam por contar a história do cinema. 
Sempre tivemos esse cuidado ao longo 
dos anos, é uma característica que dis-
tingue o nosso ciclo de cinema de ou-
tros em que os filmes são apresentados 
aleatoriamente. São já 11 edições, mas 
temos sempre novas ideias e gostáva-
mos de continuar com esta iniciativa, 
que é um sucesso”, reforçou António 
Vieira Lopes. n

“Reunimos um 
conjunto de filmes 
atrativos e que acabam 
por contar a história 
do cinema (…)São 
já 11 edições, mas 
temos sempre novas 
ideias e gostávamos 
de continuar com esta 
iniciativa, que é um 
sucesso”.
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DOS CAMINHOS DE 
SANTIAGO AO REGIME 
LIBERAL

Neste trimestre, 
Joel Cleto 
voltou a guiar os 
médicos mais 
curiosos pelas 
ruas do Porto. A 
iniciativa Porto 
Revisitado trouxe 
a continuação do 
percurso “Pelos 
Caminhos de 
Santiago”, a partir 
da Rua das Flores 
até à Praça Carlos 
Alberto e recordou 
ainda os 200 anos 
da revolução de 
24 de agosto de 
1820, iniciada no 
Campo de Santo 
Ovídio, atual Praça 
da República. 

A iniciativa do 
C o n s e l h o 
Regional do 

Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) 
proporciona aos mé-
dicos interessados 
visitas guiadas pela 
cidade Invicta, acom-
panhadas pelo his-
toriador Joel Cleto. 
Retomada no último 
trimestre, após ver in-
terrompida a edição 
de 2020, esta tradi-
ção voltou às ruas do 
Porto em 2022 com 
o maior entusiasmo 
dos participantes. 

10 JUL ::  
Pelos 
Caminhos de 
Santiago no 
Porto 2 

A última visita, a 22 
de maio, explorou os 
caminhos mais tra-
dicionais por onde os 
peregrinos passam 
na cidade do Porto 
para se dirigirem a 
Santiago de Compos-
tela. Terminada na 
Rua das Flores, teve 
a sua continuação no 
dia 10 de julho, nessa 
mesma rua, “aberta 
há 500 anos e onde se 
instalou a Misericór-
dia e os seus alber-
gues hospitalares”, 

como recordou Joel Cleto. O historia-
dor abordou a importância destes lo-
cais e instituições pela sua “hospitali-
dade” para com os peregrinos e deu o 
exemplo da Capela de Nossa Senhora 
da Silva, que também serviu de hos-
pital e albergue para peregrinos na-
quela altura. O percurso seguiu pela 
Rua dos Caldeireiros, uma vez que 
“nos finais da Idade Média, este era 
o caminho mais percorrido pelos pe-
regrinos que iam para Compostela. 
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É este caminho que nos leva às duas 
principais estradas do Porto que se 
dirigiam para Norte”, explicou Joel 
Cleto ao longo da subida, nesta visita 
denominada como “Pelos Caminhos 
de Santiago no Porto 2”. 

DA JUDIARIA AO MORRO  
DO OLIVAL
Depois de percorrer a Rua da Fer-
raria de Cima, ou dos “Ferreiros”, 
como era conhecida, o grupo seguiu 
pela Rua da Judiaria e de São Bento 

da Vitória, marcadas pela presença 
da comunidade judaica. “A Judia-
ria era um espaço muito qualificado, 
uma rua larga e retilínea e a comu-
nidade judaica tinha expressão na 
cidade, com posses, terrenos, comér-
cio. Numa cidade mercantil como 
era o Porto, notava-se a presença dos 
judeus, que viviam misturados com 
os cristãos sem qualquer conflito”, 
comentou Joel Cleto. No entanto, 
houve um ato de segregação e a Ju-
diaria tinha uma pequena muralha, 

“mais simbólica”, que 
delimitava a zona em 
que os judeus viviam, 
mais na periferia, 
apesar de terem o co-
mércio espalhado por 
toda a cidade. “Uma 
parte importante da 
elite da cidade era ju-
daica, – entre merca-
dores, funcionários da 
Câmara e até médicos 
– por isso a Judiaria, 
no alto do morro do 
Olival, tornou-se um 
dos locais mais qua-
lificados, com gran-
des ruas e onde sur-
giu a sinagoga e, mais 
tarde, a Igreja da Vitó-
ria”, acrescentou. 
A Porta do Olival, a 
porta da muralha que 
delimitava a cidade, 
o Morro do Olival e o 
Adro dos Enforcados, 
parte da frente da 
muralha, onde con-
denavam os crimino-
sos, foram também 
recordados nesta vi-
sita. “Da Praça Car-
los Alberto, sai a Rua 
dos Mártires da Li-
berdade e a Rua das 
Oliveiras, em me-
mória do vasto olival 
que foi arrancado no 
início do século XVII 
quando se instalou 
o Tribunal da Rela-
ção do Porto. Apesar 
disso, a cidade con-
tinua a chamar esta 

zona de Olival, com negócios com 
este nome, preservando a tradição”, 
revelou Joel Cleto. Curiosamente, 
400 anos depois, quando foi feito o 
jardim em frente à Torre dos Cléri-
gos, foi plantando um olival. 

BARROCO DOS CLÉRIGOS  
E CARMO
A meio do percurso, o grupo teve a 
oportunidade de conhecer o interior 
da Igreja dos Clérigos, uma obra de 
Nasoni, conhecido como o “mestre 
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edifício. Com um 
grande legado his-
tórico, foi possível 
visitar o Átrio D. 
Afonso Henriques 
e conhecer o Salão 
Nobre e a relação com a construção 
do edifício. O ponto alto foi a opor-
tunidade de observar o Desembar-
que de Mindelo retratado nos frisos 
originais em mármore que estão no 
primeiro piso do quartel. Estes frisos 
representam ainda o Cerco do Porto 
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da ilusão”. O historiador contou de-
talhes sobre este conjunto barroco, a 
sua torre sineira e a Irmandade dos 
Clérigos, que tinha como grande obje-
tivo acolher e cuidar de clérigos, pre-
sos e doentes. Após a lenda sobre a fi-
gura de Nasoni e os seus contributos, 
a visita seguiu para a Praça Gomes 
Teixeira – o primeiro reitor da Uni-
versidade do Porto – mais conhecida 
como Praça dos Leões, onde se encon-
tra uma fonte da qual durante anos 
jorraram as águas que abasteciam a 
cidade, desde a Arca d’Água. Antes 
de seguirem para a Praça Carlos Al-
berto, o ponto que marcaria o término 
da visita, foi ainda possível apreciar 
os traços do barroco da Igreja das 
Carmelitas e da Igreja do Carmo. Se 
a primeira apresenta linhas mais re-
tas, a segunda revela um estilo rococó 
mais exuberante. “São ambas barro-
cas mas com caraterísticas muito dis-
tintas”, complementou Joel Cleto. No 
meio, entre as igrejas, encontra-se a 
fachada mais estreita da cidade, uma 
casa onde repousaram alguns médi-
cos da Ordem do Carmo. 

PRAÇA CARLOS ALBERTO
Conhecida durante muito tempo 
como o Largo dos Ferradores, na 
Praça Carlos Alberto, o grupo de mé-
dicos ficou a conhecer mais sobre 
a figura do Rei Carlos Alberto, que 
depois de perder a batalha contra a 
Áustria e se encontrar doente, cruza 
toda a França e Espanha para se fi-
xar no Porto, como exilado. Segundo 
o historiador, “esta praça tem vários 
motivos históricos importantes” e da-
qui partem também dois caminhos 
para Santiago – o da Costa e o cami-
nho Central. “O peregrino, depois da 
Idade Média, tinha que fazer uma op-
ção de caminho, entre duas alternati-
vas. Quando andamos dentro das ve-
lhas muralhas da cidade, o caminho 
chega a ser irrelevante, porque temos 
muitas opções. Já quando saímos da 
muralha, há que seguir com mais 
atenção as setas amarelas para não 
nos perdermos nem confundir ca-
minhos, uma vez que daqui do Porto 
existem quatro caminhos distintos 
para chegar a Santiago de Compos-
tela”, acrescentou. 

31 JUL ::  
“Nos 200 anos 
da revolução de 
24 de agosto de 
1820”
A segunda visita deste tri-
mestre realizou-se ainda no 
mês de julho, no dia 31. Pre-
vista para 2020, ano em que 
se assinalaram os 200 anos 
da revolução liberal de 24 de 
agosto de 1820, acabou por 
ser adiada. Assim, passados 
dois anos, o encontro aca-
bou por evocar antes os 200 
anos da Constituição Por-
tuguesa de 1822, bem como 
os seus protagonistas e de-
senvolvimentos. O grupo de 
médicos reuniu-se junto ao 
Quartel Militar, na Praça da 
República, dando inicio à vi-
sita. “Foi aqui, no Campo de 
Santo Ovídio, que se deram 
todos os grandes aconteci-
mentos político-militares dos 
séculos XIX e XX que envol-
veram a cidade do Porto. Foi 
aqui o epicentro dos aconte-
cimentos da revolução, onde 
gritaram “Viva a Constitui-
ção”, e não no Campo 24 de 
Agosto, Aliás, um dos gran-
des objetivos da revolução 
era mesmo esse, que o país 
passasse a ter uma Consti-
tuição”, contou Joel Cleto. 
O historiador partilhou que 
o então designado “Campo 
Grande” foi nomeado mais 
tarde, pela Câmara Munici-
pal do Porto, Campo 24 de 
Agosto, para recordar a importância 
do evento e a forte ligação do Porto à 
origem do regime liberal. Também 
a Praça da República só obteve essa 
designação após as tentativas de im-
plantação da República. 
Dado o contexto e o “papel estratégico 
e simbólico do Quartel General da 
Região Norte, um dos primeiros lu-
gares a ser tomado também pelo Mo-
vimento das Forças Armadas” e onde 
teve início a Revolução Liberal, Joel 
Cleto guiou o grupo numa visita ao 



Constitucional de 1826, mais mode-
rada, o desembarque de D. Pedro, o 
protagonismo dos reis, entre outros 
tópicos. Neste percurso, passou-se 
pela Rua das Flores, em direção ao 
Largo de São Domingos, até chegar 
ao Mercado Ferreira Borges e ao Pa-
lácio da Bolsa. Construído em 1885 
para substituir o já velho Mercado 
da Ribeira, apesar de nunca ter cum-
prido as funções para as quais foi ori-
ginalmente destinado, em virtude da 
reticência dos negociantes em deixar 

o mercado anterior, o Mercado 
Ferreira Borges é hoje utilizado 
para exposições e feiras de âm-
bito cultural. Situado acima da 
Praça da Ribeira, em frente ao 
Jardim do Infante, assim deno-
minado devido à estátua que do-
mina o jardim, encimada pela 
figura do navegador Infante D. 
Henrique apontando o cami-
nho para os descobrimentos 
portugueses. 
O nome do mercado homena-
geia José Ferreira Borges, um 
jurista e político portuense que 
esteve na génese da implanta-
ção do regime liberal em Por-
tugal. Aqui o historiador par-
tilhou o papel desempenhado 
por alguns protagonistas como 
Fernandes Tomás e Ferreira 
Borges e a ligação ao comércio 
e à burguesia da cidade. “Foi 
Ferreira Borges que se especia-
lizou na legislação liberal em 
torno do comércio da cidade e é 
considerado um dos principais 
impulsionadores da Associa-
ção Comercial do Porto, criada 
em 1834”, relatou Joel Cleto. O 
seu retrato encontra-se exposto, 
em grande escala e destaque, na 
Biblioteca do Palácio da Bolsa, 
uma sala reservada, onde teve 
início a visita ao interior do edi-
fício. O encontro de 31 de julho 
teve o seu fim no átrio principal, 
o Pátio das Nações. “Este era o 
antigo Convento dos Francisca-
nos e mantém a arquitetura de 
claustro. Estamos debaixo de 
uma das mais belas criações 
da engenharia e arquitetura do 
ferro da cidade. À volta temos 

os brasões dos principais países com 
que a cidade do Porto tinha relações 
comerciais”, adiantou o guia. A vi-
sita terminou da melhor forma com 
o grupo de médicos a despedirem-se 
deste espaço “de uma beleza ímpar”, 
após observarem o brasão e símbo-
los da coroa e conhecerem a histó-
ria da abertura da cidade do Porto ao 
Mundo através da atividade comer-
cial e industrial, a qual só foi possível 
devido ao novo regime político, o re-
gime liberal. n
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e o “definitivo triunfo do Liberalismo 
em Portugal”, em que se vê D. Pedro a 
segurar uma das Constituições. 

DA PRAÇA DA REPÚBLICA AO 
MERCADO FERREIRA BORGES
Do jardim da Praça da República 
desceu-se até à Rua do Almada, pas-
sando pela Capela dos Pestanas. Ao 
longo desta descida, Joel Cleto foi re-
latando o que se acentuou na cidade 
com o Liberalismo: as principais mu-
danças, o fim da Constituição, a Carta 



Desta vez de forma individual, 
Iara Magalhães voltou à Galeria 
da SRNOM para apresentar o seu 
mais recente trabalho. “Anódino” 
deu nome à exposição de pintura e 
escultura, com peças de fusão entre 
o vidro e o arame, que revelam 
os constrangimentos do processo 
criativo. A exposição esteve patente 
entre 12 e 15 de julho. 

Em dezembro de 2021, Iara Ma-
galhães e Jéssica Pereira, fi-
nalistas de Belas Artes, com 

formação em Pintura e Multimédia, 
criaram um movimento que permite 
a interação de várias expressões de 
arte e trouxeram a exposição “Ca-
denza” até à Galeria da SRNOM, apre-
sentando o projeto S1SMO. Na altura, 
apresentaram o nome como “uma 
oportunidade de partilha da mestria e 
agilidade do solista. Do mesmo modo, 
intencionamos um espaço de exposi-
ção, no qual é possibilitado aos artistas 
a apresentação de obras de distintos 
contextos. Esta interseção permite a 
inclusão de diferentes áreas e temas, 
numa exposição coletiva que pretende 
proporcionar um instante de reflexão. 

‘Anódino’

Primeira mostra 
individual de 
Iara Magalhães

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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EXPOSIÇÃO Uma ausência de ruído com a certeza 
de um retorno. Um silêncio anódino”. 
No dia 12 de julho, Iara Magalhães 
apresentou-se em nome individual na 
Galeria do Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM para a inaugura-
ção da exposição com o mesmo lema, 
“Anódino”. 
“Esta exposição nasceu no contexto 
da fase final da minha licenciatura e 
surgiu da junção das Belas Artes com 
a Música. Fala dos constrangimentos 
do processo criativo, de talento e até 
cognitivos. Acaba por contar parte da 
minha história e desta minha procura 
nas duas artes que me são mais próxi-
mas. Trabalho muito com silhuetas e 
personagens que são quase um alter 
ego, uma máscara protetora do meu 
Eu artístico que nem sempre mostra-
mos ao público”, contou a artista plás-
tica. “Anódino” tem como significado 
“inofensivo” e é exatamente “esse tipo 
de constrangimento aparentemente 
inofensivo que se revela aqui”, justifi-
cou Iara Magalhães. 
Nesta mostra, composta por óleos so-
bre tela, mosaicos, peças em vidro e ou-
tras de fusão entre o vidro e o arame, as 
obras contam uma história. Segundo a 
artista, as pinturas a óleo e os mosai-
cos surgiram como “uma espécie de 
arquivo que levaram à criação destas 
peças em vidro”. Ou seja, as silhuetas 
das esculturas apresentadas são as 
mesmas que estão representadas nos 
quadros. “Começaram com referen-
dos, marionetas que já existem mas 
são modificadas e depois passei para o 
mosaico, que levam a um material que 
em si é aparentemente anódino mas 
que depois da fusão ganha um novo 
universo”, explicou a artista ao longo 
da inauguração. 
Iara Magalhães escolheu trabalhar 
com técnicas muito diferentes e com-
plexas, como o vidro, um material 
“muito imprevisível”. “Apesar do de-
safio, conceptualmente o vidro é um 
material que se liga bastante ao tema e 
eu quis trabalhar e ter o contacto com 
outro universo”, revelou. No fundo, as 
peças em exposição são o resultado 
do seu desenvolvimento artístico nos 
últimos dois anos e foram apreciadas 
por muitos médicos e curiosos entre os 
dias 12 e 15 de julho. n
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Mais do que um pintor, Pedro Oliver considera-se 
um poeta visual. A sua pintura distingue-se pela 
fluidez, criada pelo movimento de traço único em 
que o pincel gira sobre si próprio. A exposição 
“Segundo os Segundos” esteve patente na 
SRNOM de 14 de julho a 6 de agosto.

Natural de Palma de Maiorca, 
em Espanha, Pedro Oliver 
tem um grande carinho pela 

cidade do Porto, onde expôs em 1996 
e mais tarde, em 2012. Este ano, es-
teve de volta, desta vez nos corredores 
do Centro de Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) onde apresen-
tou pela primeira vez a sua mais re-
cente mostra. “Segundo os Segundos” 
deu nome a esta exposição de pintura 
que, tal como o título, tem várias in-
terpretações. Desde cedo que o artista 
conjuga a pintura, escultura, anima-
ção e fotografia e a sua estética apro-

Poesia visual 
de Pedro Oliver

EXPOSIÇÃO pinturas acrílicas com algu-
mas misturas compõem esta 
mostra, essencialmente a 
branco e negro, “preservando 
a essência do que se quer con-
tar de forma concreta”. O pro-
cesso criativo de Pedro Oliver 
revela-se curioso e imediato, 
uma vez que este estilo “não 
permite pensar”, exige que o 
pintor esteja completamente 
concentrado e deixe fluir o 
movimento enquanto a tinta 
está fresca. “Nunca sei como 
vai terminar, eu bailo com o 
pincel, ele gira totalmente so-
bre si próprio. Nesta seleção 
há um denominador comum 
que são as curvas e os círcu-
los. Começa com a ideia de 
um círculo mas envolve tra-
balhar com todo o corpo para 
dar as voltas e obter um bom 
resultado. Além disso, são to-
dos diferentes, é impossível fa-
zer um círculo igual ao outro. 
Mesmo que a meio queira mu-
dar a intenção, não posso pen-
sar, tenho que continuar, dei-
xar fluir e no fim é que aprecio 
o resultado”, explica o autor. 
Apesar de se executarem ra-
pidamente, estas obras espe-
ciais exigem muito tempo de 
ensaio e reflexão. Durante 
o processo, Pedro Oliver ad-
mite “aproveitar a magia do 
momento” e deixar-se sur-
preender, até porque “sem 
surpresa, não há obra”. O re-
sultado assemelha-se a uma 

“poesia visual” e o artista reforça que 
“mais do que um pintor, considero-
-me um poeta visual”. É também um 
“investigador de arte”, o seu processo 
de aprendizagem é constante e ab-
sorve todos os significados. Destaca 
o volume abstrato e os traços de hi-
per-realismo das suas obras, uma 
vez que num único traço “também é 
possível criar vários tipos de volume”, 
sem soltar o pincel. “É um processo 
muito curioso e cada peça conta uma 
história”, acrescenta. A exposição es-
teve patente entre 14 de julho e 6 de 
agosto e ficou marcada pela surpresa 
e fluidez. n

xima-se do universo do graffiti. Ima-
gina, critica e faz poesia com a sua 
obra, através da conceção e repetição 
de imagens, criando a sua própria 
linguagem. 
“Esta série tem quadros muito emo-
cionais, feitos em muito pouco tempo, 
em que conto as pinceladas, desenha-
das de forma seguida. Todos feitos 
com um único traço mas com movi-
mentos diferentes. Trabalho muito a 
fórmula impossível de um só traço, 
sem soltar o pincel, criando algum 
volume ou desvanecendo. São peças 
muito parecidas mas muito diferen-
tes”, confessa o artista. Ao todo, 31 

‘Segundo  
os Segundos’

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



‘Antes do 
Amanhecer’

Uma mistura de 
temas e trabalhos, 
em torno da mulher. 
Ao todo, 41 obras, 
entre telas e peças 
em aço compuseram 
a mostra apresentada 
por Josete Fernandes 
na SRNOM. A 
inauguração 
aconteceu no dia 
15 de setembro e a 
exposição esteve 
patente até ao final 
do mês. 

“Fragrâncias”, 
“O Beijo”, ou 

“Antes do Amanhe-
cer” são alguns dos 
nomes de séries de 
trabalhos produzidos 
por Josete Fernandes 
e apresentados nos 
corredores do Cen-
tro de Cultura e Con-
gressos da Secção 
Regional do Norte 
da Ordem dos Médi-
cos (SRNOM) entre 
15 e 30 de setembro. 
Para esta exposição, 
a artista fez uma “se-
leção de trabalhos, 
cronológica e temati-
camente diversos” e 
trouxe 41 obras, entre 
telas e peças em aço. 
Se na série “O Beijo”, 
aceitou o desafio de 
“libertar amor atra-
vés da arte na altura 
do confinamento”, na 
série “Antes do Ama-

nhecer” apresentou temáticas mais 
intimistas e reflexivas e apresentou-as 
em molduras mais pequenas. “Desen-
volvi estas telas durante o último ano, 
tecnicamente não seguem uma linha 
de desenho condutora, os personagens 
nascem da mistura quase espontânea 
de tinta através da cor e da mancha. O 
nome da série, “Antes do Amanhecer”, 
reflete o período de maior introspeção, 

EXPOSIÇÃO

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

reflexão sobre o “Eu”  e o “Outro”. Con-
sidero estas telas uma resposta a mim 
mesma e um amadurecimento a nível 
artístico e pessoal”, confessou a autora. 

PINTURAS EM AÇO
É através de uma linha condutora, em 
que “a tinta anda atrás da linha e essa 
linha é completada ou camuflada pela 
cor”, que Josete Fernandes, licenciada 
em Pintura, faz uma interação artística 
vincada. Descrevendo o seu processo 
criativo como “trabalhoso”, a artista 
traça sempre um objetivo para o projeto 
e nunca parte para a tela em branco. 
Um exemplo disso mesmo são os qua-
dros que remetem para as suas raízes. 
“Eu sou de Cedães, Mirandela, há uns 
anos voltei à minha aldeia para cuidar 
dos meus pais quando eles adoeceram. 
Essas telas surgiram nesse período, 
recordam que eu cresci num meio ru-
ral, fui para o meio urbano e regressei 
a casa. Há uma fusão de rural com ur-
bano, uma grande mudança que pas-
sei para as telas”, explicou durante a 
inauguração. 
Na maioria das obras, evidencia-se o 
acrílico mas a artista também “gosta de 
trabalhar com outros materiais”, como 
cimento-cola, poliuretano, madeira e 
aço. Para esta mostra, Josete Fernandes 
trouxe também “pinturas em aço”, uma 
nova técnica de pintura a esmalte so-
bre aço recortado a laser. “São os meus 
personagens fora da tela”, revelou. Este 
processo teve início em 2021, quando 
realizou um “funeral” no Cemitério de 
Arte de Morille, em Salamanca. “En-
terrei uma obra, “A Reprodutora”, e 
na sepultura ficou erguida uma “Nova 
Mulher” em aço, com 180cm de altura. 
É o ciclo da vida a cumprir-se, em que 
se enterra uma Vida e nasce outra mais 
Forte. Gostei muito da experiência, de 
toda a performance do funeral e espe-
cialmente de criar essa peça em aço. 
As peças aqui expostas são figuras que 
vivem sem o fundo da tela, criam um 
grande impacto pelo movimento da li-
nha, pela mistura do recorte e da pin-
tura”, afirmou a artista. A mulher é a 
figura principal dos seus trabalhos e Jo-
sete Fernandes representa-a em vários 
estados, “num envolto de sentimentos”, 
onde também as aves têm lugar para 
transmitir a liberdade e a justiça. n
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Ligações entre Sigmund Freud e An-
tónio Damásio” são os dois novos ca-
pítulos introduzidos nesta obra.

MERGULHAR NA 
NEUROPSICANÁLISE
A apresentação ficou a cargo de Su-
sana Lêdo, psicoterapeuta e colega de 
trabalho do autor. Além de partilha-
rem casos clínicos, têm em comum 
“o fascínio pela psicanálise e por tudo 
o que tem que ver com a investiga-
ção nessa área”. A também psicóloga 
traçou o percurso académico e pro-
fissional de Filipe Arantes Gonçal-

ves e sublinhou a sua “dedicação” às 
neurociências. “A forma como o livro 
está estruturado ajuda o leitor a mer-
gulhar na complexidade do tema. É 
um livro que estimula o pensamento 
e aguça a curiosidade em saber mais, 
até porque estimula a vontade de ex-
plorar as vastas obras literárias re-
ferenciadas ao longo dos capítulos”, 
destacou. 
Susana Lêdo descreveu a estrutura 
da obra e abordou os capítulos que a 
integram, entre eles “Sigmund Freud, 
Clínico e Investigador do Implícito”, 
“Breve História da Neuro-Psicaná-
lise”, “Do Trauma Psicológico às Me-
mórias Emocionais” e “A Dopamina e 
as Memórias de Desprazer”. Ao longo 
da apresentação, Susana Lêdo consi-
derou que dois novos capítulos “são 
de uma importância central e fazem 
todo o sentido” para a compreensão 
dos capítulos seguintes. Nesta edi-
ção foram mantidos e atualizados to-
dos os capítulos da primeira edição e 
os níveis empíricos e conceptuais da 
Neuropsicanálise encontram-se não 
só mantidos mas mesmo expandidos 
neste novo lançamento.
Para a psicoterapeuta, os prefácios, 
escritos por Ana Almeida e Armando 
Almeida, “são uma espécie de aqueci-
mento intelectual para uma aventura 
sobre o estimular da atividade de 
pensar, com aspetos centrais da Teo-
ria Freudiana, da Neurociência das 
Emoções e da Psicopatologia. A mes-
tria revela-se à medida que o autor 
vai demonstrando que estes três eixos 
convergem no horizonte fascinante 
da Neuropsicanálise”, frisou. Se na 
introdução Filipe Arantes Gonçalves 
tenta contextualizar o que terá estado 
no seu crescente interesse e fascínio 
pela Psicanálise e Neuropsicanálise, 
nas conclusões do livro “retoma o re-
gisto mais pessoal para uma aborda-
gem mais acutilante, onde tenta esti-
mular os teoricamente resignados e 
abanar certos dogmas que terão im-
pedido ou lentificado o progresso do 
pensamento científico nesta área”, 
descreveu Susana Lêdo. 
Coube ao autor encerrar a sessão e 
agradecer à editora, a Susana Lêdo, 
pela “apresentação fiel”, e à sua famí-
lia. n

No dia 16 de setembro, a Sala Braga do 
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM 
recebeu o lançamento do livro "Freud e a 
Neuropsicanálise das Memórias Emocionais", 
de Filipe Arantes Gonçalves. Nesta segunda 
edição, o autor introduziu uma investigação em 
Neuropsicanálise Clínica e abordou as ligações 
neuropsicanalíticas entre Sigmund Freud e 
António Damásio. A apresentação esteve a 
cargo da psicoterapeuta Susana Lêdo. 

Em 2020, Filipe Arantes Gon-
çalves, médico psiquiatra e 
psicanalista, lançou “Freud 

e a Neuropsicanálise das Memórias 
Emocionais”. Este ano, a 16 de setem-
bro, o autor apresentou a segunda edi-
ção da obra, na Sala Braga do Centro 
de Cultura e Congressos da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM). 
“Contribuição Portuguesa para a 
Investigação em Neuropsicanálise 
Clínica: o trabalho pioneiro de Luís 
Sobrinho” e “Implicações Neuropsi-
canalíticas do trabalho ‘O Ego e o Id’: 

‘Freud e a 
Neuropsicanálise 
das Memórias 
Emocionais’

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO



destas aulas deu origem a mais um 
torneio de encerramento. Assim, no 
dia 11 de julho, o bar da SRNOM rece-
beu um mini-torneio de final de curso, 
iniciado em 2020, mas que devido à 
pandemia por Covid-19 teve que ser 
interrompido. Depois de aprenderem 
os principais sistemas de jogo, com 
algum estudo e aplicação prática das 
técnicas, os alunos do curso de bridge 
colocaram os seus conhecimentos à 
prova. Desta forma, divididos por qua-
tro mesas de jogo, em dupla, os médi-
cos inscritos nesta formação tiveram a 
oportunidade de disputar este torneio 
com alguns convidados de outros clu-
bes de bridge do norte do país. “Este 
é o torneio final do curso de bridge de 
2020, para os alunos que estão inscritos 
no workshop da SRNOM. O curso cor-
reu bem, os alunos estão muito entu-
siasmados e empenhados em aprender 

sempre mais. Estão sempre a desco-
brir novas técnicas deste belo jogo que 
é conhecido como o xadrez das cartas. 
Foi uma pena ter sido interrompido, 
porque este jogo exige alguma prática 
e persistência, principalmente para 
quem está a iniciar. Aqui temos vários 
iniciados que sentiram esse efeito mas 
agora iremos continuar sem interrup-
ções”, revelou Filomena Falcão, profes-
sora credenciada pela Federação Por-
tuguesa de Bridge. 
Face às condições e estímulo por parte 
da SRNOM e alunos, a orientadora 
gostaria de atrair mais pessoas a esta 
modalidade. O jogo apela ao raciocínio, 
à memorização, à estratégia e à con-
centração e os alunos admitem que a 
aprendizagem é constante. É o caso do 
cirurgião Carlos Matos, que ano após 
ano volta a inscrever-se nesta formação, 
para “desafiar-se” e ter uma “melhor 
orientação e rendimento”. “O curso cor-
reu muito bem. Infelizmente foi inter-
rompido pela pandemia, estivemos dois 
anos sem jogar, o que afetou um pouco 
a aprendizagem. Por isso foi muito 
bom voltar a praticar e encontrarmo-
-nos agora neste torneio. É sempre um 
prazer jogar e sinto que estou a evoluir. 
O bridge é um jogo complexo, nunca se 
consegue saber tudo e a aprendizagem 
é constante. Quanto mais se joga, mais 
queremos saber e avançar níveis”, afir-
mou o médico inscrito. 
A assistir e a acompanhar a filha, 
inscrita num dos clubes de bridge do 
norte do país, esteve Célia Figueiredo, 
cardiologista, que elogiou a iniciativa. 
“Para mim é uma honra estar aqui 
porque eu também sou médica. Agora 
reformada, vivo em Portugal há alguns 
anos, após 40 anos de trabalho no Bra-
sil. Fiz um curso de bridge em 2019 e 
foi interessante perceber que existe um 
clube aqui na SRNOM para médicos”, 
destacou. 
No final do mini-torneio, foram entre-
gues prémios simbólicos aos pares ven-
cedores como forma de motivação e in-
centivo. Para Filomena Falcão, o bridge 
é um jogo que  merece ser reconhecido, 
“porque além das vantagens para o cé-
rebro, é uma modalidade que promove 
o convívio e as pessoas acabam por se 
divertir”, garantiu. n

Conhecido como o “xadrez das 
cartas”, o bridge é uma modalidade 
que tem ganho cada vez mais 
adeptos, mesmo entre médicos, 
dado o número de inscritos na 
formação da SRNOM. Após o 
interregno provocado pela pandemia 
de Covid-19, no dia 11 de julho 
realizou-se um mini-torneio de 
final de curso que reuniu jogadores 
mais experientes e aprendizes num 
ambiente de convívio e diversão. 

SRNOM RECEBEU 
TORNEIO FINAL DO 
CURSO DE BRIDGE
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Bridge na 
SRNOM

Desde 2018 que a Casa Luz So-
riano tem vindo a receber a vi-
sita de um crescente número 

de médicos inscritos nas formações 
disponibilizadas pela Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (SR-
NOM). O curso de bridge, lecionado 
todas as terças-feiras à noite por Filo-
mena Falcão, não é exceção e o sucesso 
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CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

ENCONTRE A 
TRANQUILIDADE QUE 
PROCURA PARA O SEU 
EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR 
NO GINÁSIO DA SRNOM

�p�imente!

INSCRIÇÕES
Preencha a ficha de inscrição disponibilizada em www.nortemedico.pt e envie para centroculturacongressos@nortemedico.pt. 
Se preferir poderá contactar diretamente o Centro de Cultura e Congressos através do telefone 22 507 01 00.

ORDEM DOS MÉDICOS
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 
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76 LEGISLAÇÃO

■■ DESPACHO N.º 8052/2022 – Saúde - Ga-
binete da Ministra. Altera o Despacho n.º 
930/2022, de 13 de janeiro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 16, de 24 de janeiro de 
2022, que designa o coordenador nacional das 
Políticas de Saúde Mental e outros membros da 
Coordenação Nacional das Políticas de Saúde 
Mental. [DR n.º 126/2022, Série II de 2022-07-01]

■■ PORTARIA N.º 174/2022 – Saúde. Regula-
menta as competências e o modelo de organi-
zação e funcionamento da Comissão Técnica 
de Vacinação (CTV) [DR n.º 129/2022, Série I de 
2022-07-06]

■■ PORTARIA N.º 176/2022 – Saúde. Procede à 
quarta alteração à Portaria n.º 207/2017, de 11 de 
julho, definindo os preços da produção adicional 
interna constante da tabela de saúde mental [DR 
n.º 130/2022, Série I de 2022-07-07]

■■ DECRETO REGULAMENTAR N.º 2/2022 – 
Presidência do Conselho de Ministros. Regula-
menta a atualização extraordinária das pensões 
prevista na Lei do Orçamento do Estado de 2022. 
[DR n.º 130/2022, Série I de 2022-07-07]

■■ DESPACHO N.º 8299/2022 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. 
Designa os membros efetivos da Comissão Téc-
nica de Vacinação (CTV). [DR n.º 130/2022, Série 
II de 2022-07-07]

■■ DESPACHO N.º 8360/2022 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra. Constitui o grupo técnico para 
a elaboração da proposta de criação da Rede 
de Referenciação Hospitalar de saúde perina-
tal [DR n.º 131/2022, Série II de 2022-07-08] 
(Alterado pelo Despacho n.º 10398/2022 - DR n.º 
164/2022, Série II de 2022-08-25)

■■ DESPACHO N.º 8361/2022 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra. Constitui o grupo técnico para 
a elaboração da proposta de criação da Rede de 
Referenciação Hospitalar de Saúde Infantil. [DR 
n.º 131/2022, Série II de 2022-07-08]

■■ DESPACHO N.º 8455/2022 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes do Ministro das Finanças e da 
Ministra da Saúde. Cria, em 2022, cinco equipas 
comunitárias de saúde mental para a população 
adulta (ECSM-PA) e cinco equipas comunitárias 
de saúde mental para a infância e adolescência 
(ECSM-IA), conforme previsto no PRR, e de-
termina que o membro do Governo responsá-
vel pela área da saúde pode autorizar o recru-
tamento, através da celebração de contratos 
de trabalho sem termo, de até 60 profissionais 
para as referidas ECSM-PA e ECSM-IA. [DR n.º 
132/2022, Série II de 2022-07-11]

■■ DESPACHO N.º 8456/2022 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes do Ministro das Finanças e da 
Ministra da Saúde. Designa os membros do con-
selho diretivo do INFARMED - Autoridade Nacio-
nal do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
[Rui dos Santos Ivo, Carlos Alberto Lima Alves e 
Erica Rodrigues Viegas, respetivamente, presi-
dente, vice-presidente e vogal executivo]. [DR n.º 
132/2022, Série II de 2022-07-11]
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Consulte a listagem completa da legislação 
mais relevante em:  http://nortemedico.pt/
documentacao-legislacao/legislacao

■■ 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 Por-
taria n.º 224/2015, de 27 de julho - estabelece 
o regime jurídico a que obedecem as regras de 
prescrição e dispensa de medicamentos e pro-
dutos de saúde e define as obrigações de infor-
mação a prestar aos utentes) [DR n.º 133/2022, 
Série I de 2022-07-12]

■■ DESPACHO N.º 8793/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Aprova o modelo de ates-
tado médico de incapacidade multiuso (AMIM) 
para doentes oncológicos, nos termos da Lei n.º 
14/2021, de 6 de abril. [DR n.º 138/2022, Série II 
de 2022-07-19]

■■ PORTARIA N.º 187/2022 – Saúde. Determina 
os preços máximos de aquisição [sem imposto 
sobre o valor acrescentado (IVA)], para as enti-
dades tuteladas pelo membro do Governo res-
ponsável pela área da saúde, dos dispositivos 
médicos de perfusão subcutânea contínua de 
insulina (PSCI), dos sistemas de monitorização 
contínua da glicose intersticial (CGM) para utili-
zação integrada com PSCI e respetivos conjun-
tos de consumíveis. [DR n.º 141/2022, Série I de 
2022-07-22]

■■ DESPACHO N.º 8995/2022 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra. Determina a prorrogação até 31 
de dezembro de 2022 do prazo de vigência das 
convenções em vigor na área da endoscopia 
gastrenterológica. [DR n.º 141/2022, Série II de 
2022-07-22]

■■ DECRETO-LEI N.º 51/2022 – Presidência do 
Conselho de Ministros. Aprova medidas de va-
lorização remuneratória de trabalhadores em 
funções públicas [DR n.º 143/2022, Série I de 
2022-07-26]

■■ DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 
20/2022 – Presidência do Conselho de Minis-
tros - Secretaria-geral. Retifica a Portaria n.º 
167-B/2022, de 30 de junho, que estabelece as 
regras quanto à elegibilidade, composição, de-
terminação e atribuição aos gestores públicos, 
que exerçam funções executivas em entida-
des públicas empresariais integradas no Ser-
viço Nacional de Saúde, de uma remuneração 
variável associada ao reconhecimento e incen-
tivo da boa gestão. [DR n.º 148/2022, Série I de 
2022-08-02]

■■ PORTARIA N.º 615/2022 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Pro-
cede à oitava alteração à Portaria n.º 158/2014, 
de 13 de fevereiro (revê o regime especial de 
comparticipação para medicamentos destina-
dos ao tratamento da doença de hepatite C) [DR 
n.º 149/2022, Série II de 2022-08-03]

■■ DECRETO-LEI N.º 52/2022 – Presidência do 
Conselho de Ministros. Aprova o Estatuto do 
Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 150/2022, 
Série I de 2022-08-04]

■■ DESPACHO N.º 9828/2022 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes da Ministra da Saúde e do 

Secretário de Estado do Tesouro. Designa os 
membros para exercer funções no conselho 
de administração do Hospital de Braga, E. P. E.  
[DR n.º 153/2022, Série II de 2022-08-09]

■■ DECRETO REGULAMENTAR N.º 3/2022 
– Presidência do Conselho de Ministros. Re-
gulamenta a Garantia para a Infância. [DR n.º 
160/2022, Série I de 2022-08-19]

■■ DESPACHO N.º 10445/2022 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde. Determina que as receitas médicas nas 
quais sejam prescritas exclusivamente vaci-
nas contra a gripe, para a época gripal de 2022-
2023, emitidas a partir de 1 de julho de 2022, 
são válidas até 31 de dezembro do corrente 
ano. [DR n.º 165/2022, Série II de 2022-08-26]

■■ DESPACHO N.º 10473/2022 – Saúde - 
Gabinete da Ministra. Regula o Programa de 
Sustentabilidade Ambiental no Ministério da 
Saúde (ECO@SAÚDE). [DR n.º 166/2022, Série 
II de 2022-08-29]

■■ DESPACHO N.º 10529/2022 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes da Ministra da Saúde e do 
Secretário de Estado do Tesouro. Designa os 
membros para exercerem funções no conse-
lho de administração do Centro Hospitalar Vila 
Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., no mandato de 
2022-2024. [DR n.º 167/2022, Série II de 2022-
08-30]

■■ DESPACHO N.º 10604-A/2022 – Presidên-
cia do Conselho de Ministros, Finanças e Saúde 
- Gabinetes do Ministro das Finanças e das Se-
cretárias de Estado da Administração Pública 
e da Saúde. Fixa o número de vagas para in-
gresso na formação geral do internato médico 
em 2023 [É fixado o número máximo de 2400 
vagas para ingresso na formação geral do in-
ternato médico em 2023”]. [DR n.º 168/2022, 
1º Supl, Série II de 2022-08-31]

■■ PORTARIA N.º 232/2022 – Saúde. Procede 
à alteração da lista de novas substâncias psi-
coativas a que se refere o artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 54/2013, de 17 de abril, na sua reda-
ção atual, constante do anexo da Portaria n.º 
154/2013, de 17 de abril. [DR n.º 173/2022, Série 
I de 2022-09-07]

■■ DESPACHO N.º 10901/2022 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde. Atualiza o Programa de Prevenção e 
Controlo de Infeções e de Resistência aos An-
timicrobianos (PPCIRA). [DR n.º 174/2022, Sé-
rie II de 2022-09-08]

■■ DESPACHO N.º 11054/2022 – Saúde - Ga-
binete da Ministra. Designa para o cargo de di-
retora executiva do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Grande Porto VIII - Espinho/Gaia, 
pelo período de três anos, a licenciada Maria 
de Fátima Magalhães Alves Machado. [DR n.º 
177/2022, Série II de 2022-09-13]

■■ DESPACHO N.º 11058/2022 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde. Designa o Prof. Doutor Rui Tato Mari-
nho para presidir à Comissão Nacional para os 
Centros de Referência e revoga o Despacho n.º 
2714/2018, de 15 de março. [DR n.º 177/2022, 
Série II de 2022-09-13]

■■ DECRETO-LEI N.º 61/2022 – Presidência do 
Conselho de Ministros. Aprova a orgânica da Di-
reção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. 
[DR n.º 185/2022, Série I de 2022-09-23]

■■ REGULAMENTO N.º 933/2022 – Ordem dos 
Médicos. Alteração ao Regulamento Eleitoral 
da Ordem dos Médicos, publicado em anexo ao 
Regulamento n.º 663/2016, de 14 de julho de 
2016. [DR n.º 196/2022, Série II de 2022-10-11]

“…a introdução da votação por via eletrónica, 
utilizada nos mais recentes atos eleitorais para 
as eleições das direções dos colégios de espe-
cialidade e de competência e das secções de su-
bespecialidade vieram revelar a inutilidade da 
manutenção da votação presencial em urna ou 
por correspondência. Na verdade, com a introdu-
ção do voto eletrónico passou a ser praticamente 
inexistente a votação presencial em urna, verifi-
cando-se a quase total de ausência de votos por 
correspondência. Os médicos aderiram, assim, 
massivamente ao voto por via eletrónica, sendo 
que os sistemas que foram contratados revela-
ram-se seguros e adequados aos atos eleitorais. 
A manutenção das votações por correspondência 
ou presencial em urna implicam um custo finan-
ceiro significativo para a Ordem dos Médicos, 
cuja razão de ser deixou, assim, de existir com a 
normalização do voto eletrónico. Por isso, impõe-
-se a adequação do regulamento eleitoral a esta 
nova realidade, com a previsão, em exclusivo, da 
votação por via eletrónica.”

■■ REGULAMENTO N.º 951/2022 – Ordem 
dos Médicos. Alteração ao Regulamento n.º 
628/2016, de 6 de julho - Regulamento Geral 
dos Colégios de Especialidades e de Compe-
tências e das Secções de Subespecialidades. 
[DR n.º 198/2022, Série II de 2022-10-13]

“A Ordem dos Médicos está determinada em 
contribuir, de modo significativo, para a quali-
ficação profissional dos seus membros, pelo que 
através da presente alteração, são instituídos os 
critérios de criação e de extinção das Secções de 
Subespecialidades e dos Colégios de Competên-
cia, que complementam as normas atualmente 
existentes neste domínio.”

■■ REGULAMENTO N.º 1034/2022 – Ordem 
dos Médicos. Alteração ao Regulamento do 
Fundo de Apoio à Formação Médica, publicado 
em anexo ao Regulamento n.º 770/2018, de 
14 de novembro. [DR n.º 207/2022, Série II de 
2022-10-26]

“Após três anos de aplicação do Regulamento de 
Apoio à Formação Médica (e que consta do Re-
gulamento 770/2018, de 14 de novembro), verifi-
ca-se a necessidade de proceder à sua alteração, 
nomeadamente clarificando alguns conceitos e 
adequando os financiamentos aos objetivos pre-
tendidos.”



■ 15 AGO - 16 OUT
Exposição de 
pintura de Joana 
Macedo
“O Silêncio da 
Metamorfose do  
Amor”

No dia 15 de agosto o Conselho 
Sub-Regional de Viana do Cas-
telo da Ordem dos Médicos 
inaugurou na sua sede uma 
exposição de pintura de Joana 
Macedo, médica especialista 
em Medicina Geral e Familiar, 
natural da Beira Alta, Viseu.

A autora, uma participante as-
sídua na exposição “Arte Mé-
dica”, confessa ter encontrado 
na pintura “um refúgio”. Desde 
muito jovem que se dedica às artes plásticas 
tendo começado a pintar aos 12 anos. Apre-
sentou-se pela primeira vez numa exposição 
individual na SRNOM, em 2015, onde era já 
evidente a preferência pela técnica da “pintura 
com espátula”.

Como vem sendo hábito, o “A Aurora do Lima”, 
periódico regional que costuma acompanhar 
as atividades realizadas na nossa sede, no-
ticiou esta exposição abordando de forma 
muito peculiar as facetas artística e humana 
dos médicos, texto que muito apreciamos e 
agradecemos (ver ao lado). A exposição es-
teve patente até ao dia 16 de outubro.

Os médicos são 
de excelência 
para tratar da 

nossa saúde. Quando 
estamos mal e eles nos 
sossegam e nos dão 
soluções para os males 
de que padecemos, 
ficamos-lhe sentidamente 
gratos. E se fizerem isso 
com um sorriso amigo, a 
transportar tranquilidade, 
a nossa simpatia por eles 
redobra. Mas os médicos, 
muitos deles, dispõem de 
outro bálsamo, neste caso, 
mais para a alma, porque 
são de forte sensibilidade 
e interessam-se, em boa 
medida, por questões da 
cultura. Pintam, escrevem, 
poetizam, debatem, 
animam e sabem interagir 
bem com os públicos, tal e 
qual como, pacientemente, 
nos ouvem sobre o nosso 
mal-estar físico.

A Ordem dos Médicos 
em Viana, ao longo deste 
ano, na sua Galeria, só 
tem exposto médicos, e 
assim vai continuar até 
ao fim do ano. Pintura, 
desenho, fotografia por 
ali têm andado de mãos 
dadas. Neste momento, 
lá está, por um período 
longo (15/agosto – 16/
outubro/2022) a médica/
pintora Joana Macedo. São 
muitos os quadros e são 
muitos os temas. A Joana 
não se fixa em nada em 
particular. Tem o elemento 
feminino como motivo, 
mas não desdenha pintar 
uma natureza morta ou 
uma movimentação de 
rua no quotidiano de todos 
nós. Diz que se sente bem 

utilizando com alguma predominância os 
tons escuros, mas como podemos ver ao 
lado dos quadros onde se deixou retratar, as 
cores leves, onde os brancos sobressaem, 
também lhe são queridos. Então, não vale 
a pena grandes considerações, porque 
cada um vê a arte à sua maneira. Assim 
sendo, o melhor é visitar a mostra e perder/
ganhar algum tempo, porque ali não falta 
arte, como a querer dizer que, para além da 
medicina, a arte é para a Joana Macedo a 
sua segunda ocupação.”

In “A Aurora do Lima”,  19.08.2022, por Gonçalo 
Fagundes Meira

Actividades
Sub-Região de Viana do Castelo

78 ATIVIDADES NA SUB-REGIÃO DE VIANA DO CASTELO

ACONTECEU

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”, da APEGSaúde

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

29 JUL Reunião do Grupo de 
Consensos em Neonatologia

02 AGO Reunião da 
Comissão Organizadora do 
29.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna

05 SET Fórum Regional do 
Norte das Ordens Profissionais

15 a 16 SET Congresso 
sobre Cuidados de Saúde 
Partilhados em Urologia e 
Medicina Geral e Familiar

19 SET Assembleia 
de Representantes da 
Ordem dos Médicos

19 SET a 29 NOV 3.ª 
Edição do Curso de Pós-
Graduação em Doenças 
Infeciosas (2.as e 3.as feiras)

22, 23 e 24 SET Curso 
EURACT, nível 1 

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

MostrEM – 2022
A assinalar a sua 17.ª edição, 
a Mostra de Especialidades 
Médicas voltou à SRNOM para 
auxiliar os jovens internos de 
Formação Geral no processo de 
escolha da especialidade.
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11.º CICLO DE CINEMA
Ciclo percorreu  quase 80 anos de 
cinema com obras que tratam um 
tema intemporal: a Fé e o divino.

BRIDGE NA SRNOM 
Após o interregno provocado 
pela pandemia de Covid-19, no 
dia 11 de julho realizou-se um 
mini-torneio de final de curso 
que reuniu jogadores mais 
experientes e aprendizes num 
ambiente de convívio e diversão. 

CULTURA E LAZER

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

11  JUL Torneio de final do 
Curso de Formação em 
Bridge, na SRNOM 

12 a 15 JUL “Anódino” – 
Exposição de pintura e 
escultura, por Iara Magalhães 

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

14 JUL a 05 AGO “Segundo 
os Segundos” – 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 “Antes do 
Amanhecer” – Exposição 
de pintura e escultura, 
por Josete Fernandes

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

VAI ACONTECER

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

01 e 02 OUT Encontro da 
CONFEMEL (Confederación 
Médica Iberoamericana 
y del Caribe)

07 OUT 3.ª Edição da Reunião 
Científica “MPS360°, pelo 
Centro de Referência de 
Doenças Hereditárias do 
Metabolismo do CHUSJ

13 OUT Reunião da 
Comissão Organizadora do 
29.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna

15 OUT Curso Multi-task MGF 
pela Associação de Internos 
de Medicina Geral e Familiar

17 e 18 OUT Curso 
Teórico-prático da 
Tiroide, pela Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia

25 OUT Conferência 
“Digitalização na Saúde – Da 
Engenharia à Medicina”

03 a 05 NOV 7th Post 
Graduate Course in Oncology 
for General Practicioners 
and Young Oncologists

04 NOV Conferência 
sobre Proteção de 
Dados – Transparência, 
Confidencialidade 
e Privacidade

04 e 05 NOV Curso de 
Formação em Química Clínica 

11 NOV Seminário  
“O Futuro da Doença em 
Portugal”, uma iniciativa 
organizada pela SRNOM

11 e 12 NOV Reunião do Grupo 
de Estudos de Dislipidemia

11 e 12 NOV 3.ª edição 
do Curso de Infeções do 
Sistema Nervoso Central

18 e 19 NOV 3.ª edição 
do Curso de Infeções do 
Sistema Nervoso Central

24 NOV Cerimónia 
do Juramento de 
Hipócrates – Porto

24 e 25 NOV Reunião 
do Conselho Nacional 
do Internato Médico

25 NOV Cerimónia 
do Juramento de 
Hipócrates – Braga

CULTURA E LAZER

07 a 21 OUT Exposição de 
pintura, por Rui Duarte

13 OUT Recital de 
Clarinete e Piano, por 
Nuno Pinto e Elsa Silva

15 OUT Lançamento do livro 
“A Arte Médica em Portugal 
no Segundo Milénio”, 
de Francisco Pacheco

19 OUT Inauguração da Sede 
da Sub-Região de Bragança  

25 OUT Lançamento 
do livro “Diplomacia e 
Saúde Global”, de Delfim 
Rodrigues e Francisco 
Pavão (coordenadores)

28 OUT Lançamento 
do livro “Da ciência, do 
amor e do valor da vida”, 
de Isabel Galriça Neto

03 NOV Lançamento do 
livro “Neurofeedback – 
Aspetos Teóricos Práticos”,  
de João Marques Teixeira

10 a 30 NOV Exposição 
de ilustração e joalharia, 
por Joana Pinho, Paula 
Alves e Sara Coutinho

22 NOV Lançamento do 
livro “Histórias e Memórias 
da minha História”, de 
Manuel Mendes Silva

01 DEZ Festa de Natal da 
Sub-Região de Vila Real

01 DEZ Festa de Natal da 
Sub-Região de Braga

03 DEZ Festa de Natal 
da Sub-Região de 
Viana do Castelo

10 DEZ Festa de Natal 
da SRNOM, Porto

Vila Real – 1 dez
Braga – 1 dez
Viana do Castelo – 3 dez
Porto – 10 dez 

nortemedico 22 50 70 100

Fique atento aos nossos 
canais. Brevemente serão 
abertas as inscrições.

HIPÓCRATES
Juramento
de

PORTO

BRAGA

24 novembro
Coliseu do Porto
(18h30)

25 novembro
Altice Fórum 
Braga
(18h30)

2022

Seminário – 11  de novembro 
SRNOM



80 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.

* Sobre os preços de tabela.

 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). 

Centro Hípico do Porto e 
Matosinhos
Lugar de Gonçalves - Leça da Palmeira, 
4450 Matosinhos - Portugal
Tel.: 229 952 133/ Email: geral@chp.pt
Beneficiários:  médicos inscritos na SRNOM 
e respectivo agregado familiar.  Isenção de 
pagamento de joia de inscrição e desconto 
de 10% na compra de blocos de aulas.

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.

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

Mais vantagens…
Para o seu dia a dia : soluções integradas de 
produtos e serviços bancários. Para os seus 
projetos: soluções de crédito habitação,  
pessoal e formação. Para a sua segurança: 
seguros. Para a sua empresa: produtos e 
serviços do dia a dia para a sua empresa. 
Para a sua formação: cursos de gestão e 
transformação digital. No mundo digital: 
abertura de conta, app millennium.

Saiba mais em:
https://nortemedico.pt/Protocolos

Vantagem Profissão . O Millennium bcp 
celebrou um protocolo com a SRNOM 
que permite aos médicos inscritos nesta 
Secção usufruírem de condições especiais 
e exclusivas na subscrição de diversos 
produtos e serviços,  mediante pedido de 
ativação da Vantagem Profissão:



www.ageas.pt

Ageas Portugal - Companhia de Seguros de Vida, S.A., sede Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. Matrícula / Pessoa Coletiva 502220473. CRC 
Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros. Registo ASF 1039, www.asf.com.pt

PUB. (10/2022). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Existem exclusões previstas na apólice.

Há imprevistos que podem mudar 
vidas. Antecipe-se e subscreva  
o seguro Ritmo Vida Profissional, 
exclusivo para membros das 
Ordens e Associações Profissionais 
com quem a Ageas Seguros tem 
protocolo.

O seu
mundo
não perde
o ritmo

af imprensa AGEAS Seguro Ritmo de vida 205x290mm 2022.indd   1 04/10/2022   11:12



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




