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Juramento de Hipócrates
Cerimónias no Porto e em Braga acolheram 

 os jovens que abraçaram agora   
a profissão médica

EM DESTAQUE

Projetos Inovadores em Saúde
“Clínica do Pé Diabético”, do Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa e “Consulta de Atividade Física”, do ACeS Porto Oriental, 
Porto, são os projetos em destaque neste trimestre 

«O Futuro da Doença em Portugal»
 Seminário organizado pelo CRNOM focou-se no impacto da 

doença sobre o sistema de saúde e a sociedade em geral

Natal na Ordem
SRNOM volta a realizar as tradicionais festas e  

mantém a aposta na solidariedade 

João Luís Barreto Guimarães
Médico cirurgião portuense é  

Prémio Pessoa 2022



CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO
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NATAL NA ORDEM
Mesmo tendo regressado às 
tradicionais festas de Natal 
presenciais, o CRNOM decidiu 
manter a entrega de prendas a 
crianças que estão ao cuidado 
de instituições de acolhimento. 
Uma iniciativa que promove os 
valores da solidariedade e da 
partilha e leva o espírito e a magia 
de Natal às crianças que mais 
precisam.  pág. 50DESTAQUE:

JURAMENTO  
DE HIPÓCRATES 
Nos dias 24 e 25 de novembro, 
o Coliseu do Porto e o Altice 
Fórum Braga abriram as suas 
portas para receber centenas 
de novos médicos. Os jovens 
médicos juraram honrar a vida 
humana e exercer a profissão 
com consciência e dignidade e 
de acordo com as boas práticas 
médicas. No final ouviram 
palavras de incentivo antes 
de se iniciarem na “mais bela 
e nobre profissão do mundo”:  
“O futuro da Medicina está 
salvaguardado por estes 
jovens, que são a nossa grande 
esperança”, disse o presidente 
do CRNOM, António Araújo. 
pág. 06

06

DESTAQUE:
SEMINÁRIO «O 
FUTURO DA DOENÇA 
EM PORTUGAL» 
No dia 11 de novembro, o Salão 
Nobre da SRNOM recebeu um 
dos eventos mais importantes 
deste trimestre: um seminário 
dedicado ao impacto da 
doença no sistema de saúde e 
na sociedade portuguesa. “O 
Futuro da Doença em Portugal” 
deu nome a este fórum que 
contou com a presença de 
ilustres personalidades 
nacionais para discutir o tema 
e o modo de melhorar o bem 
mais precioso de todos, a 
saúde. pág. 25
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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: 
“Clínica do Pé Diabético”, do 
Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa, apresentado por  Maria 
Jesus Dantas, e “Consulta de 
Atividade Física”, do ACeS 
Porto Oriental, apresentado 
por Maria João Sá. pág. 20

66
JOÃO LUÍS BARRETO 
GUIMARÃES
Especialista em Cirurgia Plástica 
e Reconstrutiva no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, poeta e escritor, 
João Luís Barreto Guimarães 
conquistou em dezembro 
passado o Prémio Pessoa 2022. 
Em entrevista à «nortemédico» 
o médico portuense revelou 
detalhes sobre o seu mais 
recente livro, “Movimento”, que 
motivou a distinção. pág. 66
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   NOTÍCIAS

  

	 34 Prémio	Banco	Carregosa/
SRNOM	–	6.ª	Edição

  Pelo sexto ano, as duas instituições 
voltam a unir-se para distinguir 
projetos de investigação clínica. 
A assinatura do regulamento 
da próxima edição do prémio 
realizou-se no dia 7 de dezembro

  
 36 “Digitalização	na	Saúde”
  CRNOM e Ordem dos  

Engenheiros – Região Norte 
organizaram uma conferência 
que visou promover e divulgar 
as sinergias e potencial do 
trabalho conjunto entre a 
Medicina e as novas tecnologias

  
 40 Assembleia	Regional	do	Norte		
  Plano de Atividades e Orçamento 

para o ano de 2023, apresentado 
como “conservador, linear e 
transparente”, foi aprovado 
no dia 14 de novembro

 42 Assembleia	de	
Representantes	da	OM

  Sessão aconteceu no dia 12 
de dezembro e ficou marcada 
pela discussão do Orçamento e 
Plano de Ação para 2023 e pelo 
chumbo da proposta de criação 
do Colégio de Especialidade 
de Medicina de Urgência

  
 44 “Um	dia	com	a	nossa	

Saúde	Mental” 
  Conselho Sub-Regional de 

Braga da Ordem dos Médicos 
e o Núcleo de Estudantes de 
Medicina da Universidade 
do Minho promoveram uma 
conferência que colocou a 
saúde mental em destaque 

 04 EDITORIAL
  António Araújo,  

Presidente do CRNOM 

  DESTAQUE:
	 	 JURAMENTO	DE		

HIPÓCRATES	2022

  

 06 Cerca de 550 jovens médicos 
no Coliseu do Porto e 250 
no Altice Forum Braga, a 24 
e 25 de novembro de 2022, 
respetivamente, juraram exercer 
a profissão com consciência 
e dignidade e de acordo com 
as boas práticas médicas

  DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

  

 20 “Clínica do Pé Diabético”, do 
Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa, apresentado por Maria 
Jesus Dantas, e “Consulta de 
Atividade Física”, do ACeS Porto 
Oriental, apresentado por 
Maria João Sá, são os projetos 
em destaque neste trimestre

  DESTAQUE:
	 	 «O	FUTURO	DA	DOENÇA	

EM	PORTUGAL»

  

 25 No dia 11 de novembro o CRNOM 
promoveu um seminário 
dedicado ao impacto da 
doença no sistema de saúde e 
na sociedade portuguesa em 
geral. “O Futuro da Doença 
em Portugal” contou com 
a presença de prestigiadas 
personalidades das áreas da 
saúde, economia, política e 
social, para discutir o tema.
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 70 SOPEAM	–	Encontro	de	Outono
  Entre 14 e 16 de outubro, a 

Sociedade Portuguesa de 
Escritores e Artistas Médicos 
reuniu-se em Gondomar para 
mais um encontro lúdico que 
privilegia a cultura e divulgação 
da arte dos médicos

 72 “A	Arte	Médica	em	Portugal	
no	Segundo	Milénio”

  Livro de Francisco do Carmo 
Pacheco foi apresentado, no 
dia 15 de outubro, por António 
Sarmento

 74 “Diplomacia	e	Saúde	Global”
  Livro coordenado por Francisco 

Pavão e Delfim Rodrigues 
foi apresentado no dia 25 de 
outubro na SRNOM e aborda os 
desafios globais em saúde

 76 “Da	Ciência,	do	Amor	e	
do	Valor	da	Vida”

  Mais recente obra de Isabel 
Galriça Neto reúne histórias 
reais com que lidou ao longo do 
seu percurso profissional nos 
Cuidados Paliativos

 78 “Neurofeedback	–	Aspetos	
Teóricos	e	Práticos”

  Livro de João Marques Teixeira 
é dirigido a neuroterapeutas e 
psiquiatras, mas também a todos 
os curiosos do cérebro

 80 “Histórias	e	Memórias	
da	Minha	História”

  Manuel Mendes Silva apresentou 
a sua mais recente obra 
literária como “pinceladas 
autobiográficas de um médico 
urologista”

 82 “Ser	Médico	em	Portugal”
  Obra coordenada por Álvaro 

Carvalho, Germano de Sousa e 
Jaime Branco faz um retrato da 
profissão e do estado da saúde 
no país, através das reflexões 
de médicos de várias gerações e 
especialidades

 84 “Memórias	de	Medicinas	de	
Ontem:	Antropologia	da	Doença	
–	Ex-Votos”

  Da autoria do cirurgião e 
professor catedrático João 
Patrício, o livro, que vai já na 
2.ª edição, foi apresentado por 
Walter Osswald na SRNOM

  
 48 Medalhas	de	Mérito
  No dia 11 de novembro, 18 médicos 

foram homenageados pela Ordem 
dos Médicos, pelo seu percurso 
na Medicina em Portugal

  
 50 Natal	na	Ordem
  As tradicionais Festas de Natal 

estiveram de regresso para alegria 
de miúdos e graúdos. Música, 
dança, teatro, surpresas e muita 
animação fizeram as delícias dos 
mais novos que se deslocaram 
até à SRNOM, no Porto, e às 
sub-regiões de Braga, Viana do 
Castelo e Vila Real para celebrar 
a magia do Natal. À semelhança 
dos anos mais recentes, a SRNOM 
manteve a entrega de prendas 
a crianças que estão ao cuidado 
de instituições de acolhimento

 62 ONCO	GP	–	7.ª	Edição
  Entre 3 e 5 de novembro, na 

SRNOM apresentou-se uma “visão 
ibérica” da Oncologia, incentivando 
a partilha de conhecimentos 

 64 XXXI	Congresso	Nacional	
de	Coloproctologia

  Presidente do CRNOM, António 
Araújo, marcou presença 
na sessão de abertura e na 
conferência “Recertificação 
de competências médicas” 

  CULTURA

  
 66 João	Luís	Barreto	Guimarães:	

Prémio	Pessoa	2022
  Especialista em Cirurgia Plástica 

e Reconstrutiva no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, poeta e escritor, João Luís 
Barreto Guimarães conquistou 
em dezembro passado o Prémio 
Pessoa 2022. Em entrevista 
à «nortemédico», o médico 
portuense revelou detalhes 
sobre o seu mais recente livro, 
“Movimento”, que motivou a 
distinção

  
 86 Melodias	harmónicas	
   Recital de piano e clarinete 

de Elsa Silva e Nuno Pinto 
encheu o Salão Nobre da 
SRNOM no dia 13 de outubro 
e surpreendeu o público pela 
diversidade e qualidade

 87 “Porto,	da	Judiaria	à	Ribeira”	
  Exposição de pintura de Rui 

Duarte trouxe à SRNOM 12 obras 
feitas a partir de um conjunto de 
fotografias de alguns dos locais 
mais emblemáticos da cidade

 88 Exposição	coletiva
  Ilustração e peças de joalharia 

deram ainda mais vida aos 
corredores da SRNOM na mostra 
apresentada por Joana Pinho, 
Paula Alves e Sara Coutinho

  
 90 Festa	de	São	Martinho
  A sede da sub-região de Viana do 

Castelo realizou, pela primeira 
vez, a festa de São Martinho, 
recriando as tradições mais 
genuínas, no dia 11 de novembro

  LEGISLAÇÃO 

  
 92 Diplomas	mais	relevantes	

publicados	entre	1	de	outubro	
e	31	de	dezembro	de	2022

  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
 94 Atividades	nas	Sub-Regiões	de	

Viana	do	Castelo	e	Bragança
 94 Agenda	do	Centro	de	

Cultura	e	Congressos	
 96 Benefícios	Sociais



uando os colegas estive-
rem a ler este Editorial já 
ocorreram as eleições para 
a direcção da nossa Ordem 

e estará a ser preparada a cerimónia 
de passagem de testemunho. Mas 
na altura em que o estou a escrever, 
apenas está a começar o referido acto 
eleitoral.
Esta será a minha última reflexão in-
trodutória da nossa revista.
Nos tempos difíceis, exigentes e de-
safiantes que atravessamos, termina-
mos o nosso segundo mandato com o 
sentimento de dever cumprido.
Mas nada das tarefas que realizamos, 
dos objectivos que cumprimos, de to-
das as nossas organizações, seriam 
possíveis sem o empenho contínuo de 
todos os colegas que pertenceram aos 
órgãos dirigentes da Secção Regional 
do Norte e dos quais eu fui apenas a 
ponta mais visível. A todos eles o meu 
Muito Obrigado, por acreditarem no 
projecto e por terem depositado em 
mim a sua confiança, lealdade e dis-
ponibilidade. Fico-lhes devedor para 
sempre.
Uma palavra, ainda, para a “espinha 
dorsal” da nossa Secção – o conjunto 
dos seus funcionários, liderados pela 
Sra. Eng.ª Susana Borges. Eles são, 
no seu todo, de uma enorme dedi-
cação, profissionalismo, solicitude e 
diligência, fidelidade e amabilidade, 
que se tornam num instrumento ines-
timável para que possamos cumprir 
os nossos objectivos com um grau de 
excelência assinalável. A eles o nosso 
Muito Obrigado.

António Araújo
Presidente do CRNOM

Sentimento de 
dever cumprido
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Aos colegas que vão ganhar as elei-
ções desejo-lhes as maiores felicida-
des para o mandato que vão iniciar. 
Herdam uma organização com uma 
estrutura imóvel renovada, financei-
ramente muito estável, organizada, 
com um funcionamento baseado 
num sistema de gestão da qualidade 
que visa a melhoria contínua e um 
grupo de funcionários altamente pro-
fissionalizados. A estes desejo-lhes 
as maiores felicidades e que consi-
gam fazer evoluir ainda mais a nossa 
Secção, de forma a poderem deixá-
-la ainda melhor para as gerações 
vindouras.
Porque precisamos de uma Ordem 
forte, unida, cientificamente robusta, 
com discernimento político, de forma 
a poder defender os interesses da Me-
dicina, dos Médicos, dos cidadãos e do 
país.
Há um movimento muito forte a ní-
vel europeu e nacional para retirar 
quase todas as funções importantes 
às Ordens Profissionais, reduzindo-
-as a associações com significado so-
cial residual, de forma a não terem 
qualquer poder político e voz pública, 

para que não incomodem os gover-
nantes, para que sejam estes a de-
cidir sobre a regulação do acesso e 
exercício destas profissões, objec-
tivos principais da existência das 
Ordens.
Tudo se encaminha para que os 
Médicos e a Medicina sejam divi-
didos claramente entre os profis-
sionais que optam pelo exercício 
no público e os que decidem ou são 
empurrados para o sector privado, 
ambos com salários e prestígio so-
cial reduzidos.
Independentemente de todas as 
promessas feitas, se não forem to-
madas medidas de reforma pro-
funda e um efectivo grande inves-
timento, teremos inexoravelmente 
um Serviço Nacional de Saúde 
transformado num serviço para 
pobres, com uma estrutura enve-
lhecida e decrépita, muito deficien-
temente equipado, com uma falta 
enorme de profissionais de saúde, 
que não responderá às necessida-
des das populações e aos anseios 
desses profissionais. Isto implicará, 
cada vez mais, a classe média por-
tuguesa a sentir a necessidade de 
possuir obrigatoriamente um se-
guro de saúde e empurrá-la-á para 
o sector privado.
Os tempos estão muito difíceis, 
pelo que exigem dirigentes deter-
minados. Aos que vão agora ter a 
responsabilidade de orientar a Or-
dem dos Médicos, desejo as maio-
res felicidades.
Finalmente, a todos os Colegas 
deixo-lhes o meu Muito Obrigado 
por terem acreditado em nós para 
os dois mandatos que agora termi-
nam, e deixo-lhes a minha contí-
nua disponibilidade para “Afirmar 
a Medicina em que acreditamos e 
dignificar os Médicos e o Acto Mé-
dico – Pelos doentes”.
Até sempre.

António Araújo

Se não forem tomadas 
medidas de reforma 

profunda e um efectivo 
grande investimento, teremos 
inexoravelmente um Serviço 
Nacional de Saúde transformado 
num serviço para pobres, com 
uma estrutura envelhecida e 
decrépita, muito deficientemente 
equipado, com uma falta enorme de 
profissionais de saúde.

Os tempos estão muito 
difíceis, pelo que exigem 

dirigentes determinados. Aos que 
vão agora ter a responsabilidade 
de orientar a Ordem dos Médicos, 
desejo as maiores felicidades.

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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JURAMENTO DE HIPÓCRATES 2022

6 DESTAQUE: JURAMENTO DE HIPÓCRATES
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JURAMENTO DE HIPÓCRATES 2022
PORTO · COLISEU DO PORTO · 24 NOVEMBRO

Prometo solenemente 
 consagrar a minha vida ao 
 serviço da Humanidade…



“O futuro da 
Medicina está 
salvaguardado 
por estes jovens 
médicos, que são 
a nossa grande 
esperança”
Partilham todos a mesma 
paixão e este momento 
marca o fim de um ciclo e 
o início de outro. Nos dias 
24 e 25 de novembro, o 
Coliseu do Porto e o Altice 
Fórum Braga abriram as 
suas portas para receber 
centenas de novos médicos. 
A cerimónia do Juramento 
de Hipócrates tornou-se um 
dia de festa que assinala a 
concretização de um sonho 
e realizou-se na ocasião em 
que se celebrava também o 
aniversário da Ordem dos 
Médicos. Os jovens médicos 
juraram honrar a profissão 
e a vida humana, e ouviram 
alertas de que aquela é 
mais do que um ofício, é 
uma missão de vida.

No dia em que a 
Ordem dos Mé-
dicos comple-
tou 84 anos de 

existência, o Coliseu do 
Porto acolheu a cerimónia 
do Juramento de Hipócra-
tes na cidade Invicta. No 
dia 24 de novembro, mais 
de 550 jovens médicos ju-
raram honrar a profissão 
médica, bem como res-
peitar doentes e colegas, 
sentindo as palavras de 
Hipócrates, “o pai da Medi-
cina”. Depois de seis anos 
de muito estudo e dedica-
ção, foi tempo de celebrar 
em família e junto dos co-
legas e professores que os 
inspiraram. O orgulho e a 
alegria estavam estampa-
dos no rosto de todos, neste 
dia de festa que assinalou 
simbolicamente a concre-
tização de um sonho. As 
preocupações quanto ao 
futuro não foram esque-

cidas e os protagonistas revelaram 
também, naturalmente, algumas dú-
vidas e inseguranças. Para testemu-
nhar este compromisso solene, esti-
veram presentes representantes da 
direção da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP) e 
do Instituto de Ciências Biomédicas 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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“Hoje podem e 
devem ter orgulho 
naquilo que são, 
porque têm a 
melhor profissão 
do mundo. São 
vocês que vão poder 
cuidar da saúde 
dos cidadãos, do 
bem mais precioso 
que as pessoas têm. 
Por isso, têm que 
ser bons médicos.

cina da Universidade do Porto (AE-
FMUP), Associação de Estudantes 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (AEICBAS), e do Banco 
Santander. 
A cerimónia do Juramento de Hipó-
crates 2022 foi inaugurada por An-
tónio Araújo, presidente do Conse-
lho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), que começou por 
felicitar uma plateia “tão animada”. 

Abel Salazar (ICBAS), bem como das 
respetivas associações de estudantes, 
membros dos órgãos dirigentes da 
Ordem dos Médicos e representantes 
do Sindicato Independente dos Mé-
dicos (SIM), da Federação Nacional 
dos Médicos (FNAM), do Conselho 
Nacional do Médico Interno (CNMI), 
da Associação Nacional de Estudan-
tes de Medicina (ANEM), Associação 
de Estudantes da Faculdade de Medi-
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Neste que foi o último ano 
em que presidiu a este mo-
mento solene, aproveitou 
para agradecer aos cole-
gas membros do conselho 
e funcionários da SRNOM 
todo o “empenho, dedica-
ção, lealdade e entrega” 
na organização de eventos 
de “grande qualidade” du-
rante o seu mandato. “A 
24 de novembro de 1938 foi 
publicado o decreto-lei que 
criou a Ordem dos Médi-
cos, que faz hoje,  portanto, 
84 anos. A Ordem dos Mé-
dicos tem múltiplas fun-
ções na regulação da ati-
vidade médica, entre elas, 
pugnar pela qualidade dos 
atos médicos praticados 
em Portugal. Em conjunto 
com as escolas médicas, 
defende a qualidade do 
ensino médico, de forma a 
que vocês saiam das facul-
dades e entrem no mundo 
de trabalho com uma qua-
lidade reconhecida por to-
dos, que vos permite traba-
lhar em qualquer parte do 
mundo”, recordou. Nesta 
cerimónia, que aconteceu 
um dia depois de realiza-
rem a Prova Nacional de 
Acesso (PNA), os jovens 
médicos foram convida-
dos a sentir orgulho na 
profissão. “Vocês hoje po-
dem e devem ter orgulho 
naquilo que são, porque 
têm a melhor profissão 
do mundo. São vocês que 
vão poder cuidar da saúde 
dos cidadãos, do bem mais 
precioso que as pessoas 

têm. Por isso, têm que ser bons mé-
dicos, porque assumem uma grande 
responsabilidade”, reforçou António 
Araújo. 
Ao refletir sobre o significado de ser 
“bom médico”, o presidente do CR-
NOM enumerou as principais com-
petências necessárias para exercer a 
profissão, que passam pelo “conheci-
mento técnico e científico”, pela “in-
vestigação, como dever do médico”, 
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pelo “ensino e transmissão de conhe-
cimentos aos mais novos” e, ainda, 
por “competências em gestão”. Sem 
esquecer a importância da relação 
médico-doente. “Com todas estas ca-
racterísticas, serão bons técnicos, 
bons clínicos, mas não necessaria-
mente bons médicos. Para serem 
realmente bons médicos, vocês têm 
que ter conhecimentos e práticas de 
humanismo, de empatia, da relação 
humana que se tem de estabelecer em 
cada consulta com os nossos doentes. 
Não basta saber tratar, é preciso en-
tender o sofrimento do outro para lhe 
propor a melhor solução terapêutica. 
Não existe relação médico-doente se 
não houver humanismo, um princí-
pio basilar para exercer Medicina”, 
acrescentou. 

Empenho e 
resiliência
Consciente dos “tempos difíceis”  e 
da “crise profunda” que a saúde atra-
vessa, António Araújo chamou a 
atenção para as fragilidades do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) e para 
as dificuldades de formação especí-
fica que os jovens médicos vão enfren-
tar. Apesar do “envelhecimento das 
estruturas, da falta de meios, recursos 
e equipamentos” com que os médicos 
se defrontam diariamente, “isso não 
nos deve fazer desistir, pelo contrário, 
deve tornar-nos ainda mais resilien-
tes e exigentes naquilo que fazemos”, 
aconselhou. “Vocês, para singrarem, 
para poderem cumprir as vossas ex-
petativas pessoais e profissionais, vão 
ter que se dedicar, que ser resilientes, 
tentar ultrapassar todas as barreiras, 
de se sacrificar muito mais do que vo-
cês esperariam, para bem do vosso 
doente, para bem da saúde dos cida-
dãos”, alertou.
Antes de terminar, o presidente do 
CRNOM elogiou o “sacrifício e empe-
nho” das famílias no apoio aos jovens 
médicos, de quem devem ter orgulho 
por os ver jurar honrar a profissão. 
Na sua mensagem final, sublinhou a 
realização pessoal e profissional que 
todos devem perseguir. “Trabalhem 
abnegadamente em prol da saúde 
de todos nós. É isso que a Ordem dos 

Médicos espera de vocês e é por 
isso que temos a melhor profis-
são do mundo. Se forem felizes, 
vão conseguir transmitir essa fe-
licidade aos vossos doentes, bem 
como mais e melhor saúde. Bem-
-vindos à profissão médica”, con-
cluiu António Araújo. 

“A mais bela 
profissão do 
mundo”
Dalila Veiga, presidente do Con-
selho Sub-Regional do Porto da 
Ordem dos Médicos, iniciou o 
seu discurso com uma mensa-
gem de boas-vindas “à mais bela 
e nobre profissão do mundo”: ser 
médico. “Este é um dia muito 
especial nas vossas vidas, o dia 
em que, solenemente, vão ju-
rar consagrar as vossas vidas ao 
serviço da humanidade. Repre-
senta não o fim de uma etapa, 
mas sim a continuidade de um 
caminho que iniciaram quando 
ingressaram no curso de Medi-
cina. Mas ser médico é um per-
curso contínuo e sempre inaca-
bado de aprendizagem científica 
e técnica, mas acima de tudo hu-
mana. Exercer a arte de Medi-
cina é, em si mesmo, o expoente 
máximo da humanidade e do 
humanismo, enquanto zeladores 
de e pela vida. É a arte de curar 
e cuidar, saber escutar, aliviar 
a dor, o sofrimento e dar esperança. 
Este é um enorme e valioso legado 
que vos espera, ao abraçarem esta 
missão de salvar vidas e cuidar de 
quem precisa”, defendeu. 
A presidente do Conselho Sub-Re-
gional do Porto alertou para os de-
safios que a formação médica, “cada 
vez mais exigente e dispendiosa”, tem 
enfrentado nos últimos tempos, e que 
têm afetado a nova geração, recor-
dando que “vivemos um momento de 
viragem” na Medicina em Portugal e 
que, “infelizmente, não se avizinha 
uma mudança para melhor”. “A arte 
de Medicina não se aprende somente 
nos livros. A aprendizagem de ges-
tos clínicos e a arte de curar assen-

tam numa medicina de proximidade, 
com os vossos mestres, mas também 
com os vossos doentes. A política de 
massificação de estudantes de Medi-
cina nas escolas médicas não repre-
senta um bom serviço ao país e aos 
portugueses. Pelo contrário, é uma 
medida demagógica que visa encher 
manchetes televisivas e folhetos de 
campanha eleitoral, mas que verda-
deiramente não soluciona os proble-
mas vigentes. Não soluciona porque 
se continua sem a coragem ou von-
tade de apostar no capital humano do 
SNS e na saúde em Portugal”, acusou. 
E apesar das várias ações de sensibi-
lização da tutela, “nada tem sido feito 
para contrariar esta tendência, que 
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vidas. Por isso, eu acredito 
que o futuro da Medicina 
está salvaguardado por es-
tes jovens médicos, que são 
a nossa grande esperança. 
Estou-vos eternamente gra-
tos pela mudança que estão 
a imprimir na nossa socie-
dade e Medicina”. Visivel-
mente satisfeito por estar 
presente num evento de 
elevada importância para a 
classe, Miguel Guimarães 
assegurou que, acima de 
tudo, todos estavam “juntos 
na defesa dos princípios e 
valores em que acreditamos, 
juntos na missão de cuidar, 
tratar e proteger os nos-
sos doentes com empatia”. 
Neste momento especial, de 
“partilha de emoções e afe-
tos”, expressou a sua grati-
dão aos jovens médicos, às 
suas famílias e ainda aos 
colegas por continuarem a 
“honrar o compromisso, a 
qualidade da Medicina e a 
relação médico-doente”. 

Melhores 
médicos do 
mundo
Durante o seu discurso, Mi-
guel Guimarães enalteceu 
a criação do SNS, conce-
bido por “médicos de ampla 

visão humanista”, a formação pré e 
pós-graduada, as carreiras médicas 
e o nível de excelência dos “melho-
res médicos do Mundo”. O bastonário 
continua a crer que o SNS “nos per-
mite ter uma Medicina de elevada 
qualidade” e promove uma forma-
ção contínua e o trabalho em equipa. 
Para Miguel Guimarães, “a essência 
da Medicina e do Juramento de Hi-
pócrates reside na relação médico-
-doente”, como disse bem salientar 
António Barreto na obra “A relação 
médico-doente: um contributo da Or-
dem dos Médicos”.
“Hoje abraçam a profissão mais com-
plexa, de maior responsabilidade hu-
mana, solidária, social, ética, jurídica 

tem criado enormes di-
ficuldades às escolas 
médicas, responsáveis 
pela vossa formação de 
excelência e qualidade, 
mas que, igualmente, 
enfrenta uma excessiva 
carga para a capacidade 
formativa vigente, cul-
minando com a situação 
altamente indesejável 
de médicos sem acesso 
a formação especiali-
zada. Esta é uma situa-
ção que vos preocupa, 
que preocupa a Ordem 
dos Médicos e que nos 
deve preocupar a todos 
nós, enquanto cidadãos 
portugueses”, garantiu. 

Sentido de 
missão
Ainda assim, Dalila 
Veiga destacou o SNS 
como “a maior con-
quista do nosso legado 
de mo c rá t ic o” ,  b e m 
como o “espírito de mis-
são, humanismo, paixão 
e resiliência” dos profis-
sionais de saúde. Nesse 
sentido, lamentou a falta 
de reconhecimento por 
parte da classe política 
e alertou os estudantes 
para o sentido de res-
ponsabilidade. “Sejam 
também uma voz ativa na defesa ina-
balável pela dignidade do exercício 
da Medicina em Portugal, por uma 
formação médica de excelência e por 
um SNS que permita continuar a ser-
vir o país e os nossos doentes sob os 
elevados padrões de excelência e qua-
lidade que foram alcançados ao longo 
destes quarenta anos de história. Este 
é um dever e uma missão que todos 
nós devemos assumir, em prol do le-
gado da Medicina que herdamos e em 
prol da nossa verdadeira missão en-
quanto médicos: servir e cuidar dos 
nossos doentes”, reforçou, garantindo 
o total apoio da Ordem dos Médicos, 
“porque a Ordem somos todos nós”. 

Ao longo da cerimónia, também o 
bastonário da Ordem dos Médicos 
recordou os 84 anos da instituição e 
destacou o contributo dos jovens mé-
dicos. “A Ordem dos Médicos precisa 
destes jovens médicos porque são 
eles que nos trazem capacidade de 
inovação. Precisamos de pessoas que 
pensem de forma diferente, que con-
sigam fazer a mudança, que exijam 
tempo para fazer aquilo que vai para 
além da Medicina. Mas que também 
queiram ver reconhecido o seu tra-
balho, os anos de estudo, o conheci-
mento adquirido, o seu humanismo, 
a solidariedade e a sua principal 
missão: cuidar das pessoas e salvar 
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ainda acredito na segurança e ex-
celência deste sistema de saúde. 
Ambiciono exercer Medicina em 
Portugal e por isso quero fazer 
todo o percurso no nosso país” – 
DIOGO SOUSA MOREIRA

Considero que já abraça-
mos a profissão quando 

nos inscrevemos na Ordem dos 
Médicos e este dia é mais um ato 
simbólico, porque juramos pala-
vras importantes. Hoje é o dia após 
a realização da PNA, o que para nós 
tem ainda mais significado, porque 
fechamos um ciclo e oficializamos 
o que tanto sonhamos ao receber a 
cédula profissional. É também o dia 
em que juramos, de corpo e alma, 
o que vamos fazer para o resto da 
vida, o que vamos ser, e todas es-
tas palavras têm um significado 
especial. É importante refletir e 
interiorizar o que juramos para per-
ceber a real importância destas 
palavras. Estou curiosa para ter a 
experiência profissional e antes de 
tirar qualquer conclusão, pretendo 
experienciar e perceber como tudo 
funciona na realidade. (...)  A ideia 

de ficar em Portugal e no SNS nunca foi muito 
concreta para mim, sempre quis ter novas 
experiências, ver outros sistemas de saúde e 
aquilo que se faz lá fora. Medicina não é só 
ver doentes, também é investigação, labora-
tório, que até podemos conciliar com a prática 
assistencial. É muito importante experienciar, 
ver o que de facto gostamos e depois enve-
redar pelo caminho que nos agrada mais, seja 
em Portugal ou lá fora. O mais importante é o 
bem comum e o que mais queremos é tratar 
e ajudar”– GABRIELA FIGUEIREDO E SOUSA

Este dia revela-se muito importante 
pela concretização de um sonho. Foi 

um percurso de muito trabalho, um período 
um pouco penoso, até porque esperei dois 
anos para entrar em Medicina. Ou seja, no 
total foram oito anos muito difíceis.  Mas hoje 
tornamo-nos oficialmente médicos e este 
momento marca o início de nova etapa, em 
que será uma honra servir o país enquanto 
médico e contribuir para melhores cuidados 
de saúde. (...) Gostava muito de continuar em 
Portugal e no SNS mas as condições têm que 
mudar, porque depois de tanto esforço ainda 
somos muito mal recompensados. Neste 
momento estamos a servir de arma política 
junto da população, quando  o papel do mé-
dico é querer o melhor para o setor, preten-
dendo naturalmente ser recompensado pelo 
seu trabalho” – ANTÓNIO LOPES n

TESTEMUNHOSe até política. Mas também a mais 
bela e a mais gratificante, que nos 
permite cuidar, tratar e salvar vidas, 
que nos permite cultivar a relação hu-
mana. Não é a profissão que dignifica 
o médico, é o médico que deve digni-
ficar a profissão, como nos recorda e 
bem o livro ‘Ser Médico’, do professor 
Carlos Ribeiro. Nenhum de nós nasce 
médico, mas ser médico é para sem-
pre, até morrer. As palavras que di-
rão daqui a pouco, neste juramento, 
devem ser o vosso farol. Não são o fim 
de uma etapa, mas o início de uma 
vida dedicada ao outro, ao doente, ao 
mais frágil, ao que não tem voz. É o 
texto que devem revisitar orgulho-
samente nos dias de sucesso e a que 
devem ir buscar forças nos momen-
tos mais difíceis. Não é um caminho 
para percorrerem sozinhos, estamos 
juntos, sempre, com a Ordem dos Mé-
dicos. Este é um caminho que se faz 
lado a lado. Obrigado por se juntarem 
a nós. Sejam muito felizes e façam da 
Ordem a casa de todos os médicos”, 
concluiu o bastonário. A cerimónia 
terminou com a leitura do Juramento 
de Hipócrates, entregue aos cerca de 
600 jovens médicos à chegada ao Co-
liseu do Porto, juntamente com as 
respetivas cédulas profissionais. 

Este dia representa o fim de uma fase 
mas também o início de tudo o que 

está pela frente. É o fim de um ciclo de seis 
anos de grande esforço para chegar até aqui 
hoje, e também o início de algo por que eu 
lutei tanto e ambicionava há vários anos. Lutei 
por mim, pela minha família e, acima de tudo, 
por um sistema de saúde melhor e com 
acompanhamento dos doentes. Já passamos 
por várias etapas, mas agora é oficial e torna-
mo-nos médicos. É um juramento muito im-
portante, citamos palavras de alguém que 
nos guiou ao longo dos anos. (...) Pretendo 
ficar no Serviço Nacional de Saúde, mante-
nho essa esperança e acredito que todos nós 
podemos contribuir para as mudanças no 
SNS. O sistema precisa de novos ares e ideias 
e nós queremos aprender com quem está lá, 
basta nos deixarem integrar. O meu grande 
objetivo é ajudar e lutar pelo que faz falta ao 
SNS” – ANA RITA GOMES

Este dia é o culminar de um percurso 
longo de seis anos, marca  a transição 

entre a vida académica e o início da vida pro-
fissional. Já ultrapassamos vários desafios e 
etapas, como a Prova Nacional de Acesso, 
realizada ontem, por isso este dia torna-se 
ainda mais importante e com mais signifi-
cado. É a celebração do fim de um ciclo de 
estudo árduo e em que abraçamos oficial-
mente a profissão. Desde que entrei no curso 
de Medicina, pretendo ficar no SNS, porque 
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Foi no dia 25 de 
novembro que 
cerca de 250 no-

vos médicos compare-
ceram no Altice Fórum 
Braga para “cumprir o 
sonho”.  Uma felicidade 
partilhada por familia-
res, amigos e professo-
res neste momento tão 
aguardado que marca o 
início da profissão que 
escolheram abraçar. O 
caminho não se adivi-
nha fácil, por isso acon-
selhou-se resiliência 
e esperança em mais 
uma cerimónia do Jura-
mento de Hipócrates em 
Braga. Nesta edição, re-
presentantes do Conse-
lho Nacional do Médico 
Interno (CNMI), da As-
sociação Nacional dos 
Estudantes de Medicina 
(ANEM) e do Núcleo de 
Estudantes de Medicina 
da Universidade do Mi-
nho (NEMUM), entre 

outros dirigentes e representantes 
institucionais, também marcaram 
presença. 

Empatia
À semelhança do que aconteceu na 
cerimónia no Porto, António Araújo 
direcionou o seu discurso para os va-
lores que caracterizam um “bom mé-
dico”, capacidades “múltiplas” que 
englobam o conhecimento técnico, 

Mais de 250 novos 
médicos abraçaram a 
Medicina na cerimónia do 
Juramento de Hipócrates 
em Braga

Os jovens médicos 
na sua maioria recém 
diplomados pela Escola 
de Medicina da UMinho 
em 2022 compareceram 
no Altice Forum Braga 
para cumprirem o 
Juramento de Hipócrates, 
o momento solene que 
representa o culminar de 
um percurso formativo 
exigente e o início de uma 
carreira “ao serviço da 
Humanidade”.

SONHO 
CONCRETIZADO, 
MAS FUTURO 
EXIGENTE
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lidade do sofrimento que 
ele vos transmite. Vocês 
podem ser bons técnicos, 
mas se não tiverem essa 
faceta humana, segura-
mente não serão bons 
médicos”, elucidou. 

“A melhor 
profissão do 
Mundo”
Para o presidente do Con-
selho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, 
apesar de toda a evolução 
científica, é na relação 
médico-doente, “empá-
tica e de confiança”, que 
tem de se basear o exer-
cício da Medicina, mais 
ainda nos tempos que 
correm. “A saúde está 
doente. O SNS, como vo-
cês sabem, tem falhas, 
neste momento gravís-
simas. Cada vez mais os 
jovens médicos tentam 
emigrar ou passar para 
o setor privado. O SNS 
tem muita dificuldade 
em captar e manter os jo-
vens médicos porque não 
consegue corresponder 
às vossas expetativas, aos 
vossos sonhos enquanto 
profissionais de saúde”, 
lamentou. Mas apesar do 
futuro não se avizinhar 
“fácil”, António Araújo 
acredita que os jovens 
estudantes “estão bem 
preparados, tiveram um 
ensino de excelência, dos 
melhores ensinos que se 
pode ter. Portanto, estou 

plenamente confiante que convosco a 
Medicina em Portugal está bem ser-
vida, os nossos cidadãos irão ter cui-
dados de saúde de grande qualidade”. 
Para lá das obrigações éticas e legais, 
do cumprimento do Código Deontoló-
gico da Ordem dos Médicos, entre ou-
tras exigências, o dirigente destacou 
os valores mais importante nesta que 
é a “melhor profissão do Mundo”: fe-

Chegamos a mais um dia 
festivo, de convívio entre 
os jovens médicos, as suas 

famílias e a Ordem dos Médicos. Hoje 
vão receber a sua cédula profissional, 
vão ficar aptos a exercer Medicina e será 
o início da vida profissional. É sempre um 
motivo de regozijo e festa, antecipando 
os tempos difíceis que os vão esperar no 
futuro. 

A Ordem dos Médicos é feita por todos 
os associados, e os jovens médicos são 
sangue novo para a estrutura, sendo 
convidados a participar ativamente e a 
revelar os seus interesses múltiplos. Ao 
chegarem com expectativas grandes 
em relação ao futuro, são um elemento 
importante para a revitalização da Ordem 
dos Médicos e rejuvenescimento dos 
quadros do sistema de saúde português. 
(...) 

Temos muita fé de que estes jovens se 
possam fixar no SNS, que lhes sejam 
dadas condições e que consigam 
concretizar as suas expetativas pessoais 
e profissionais. É importante que se 
sintam realizados dentro do SNS, porque 
será bom para eles e para a população 
portuguesa. O grande objetivo deve ser 
sempre garantir o bem estar, o cuidar, 
e promover o bem comum, daí esta 
continuar a ser a melhor profissão do 
mundo, como eu afirmo tantas vezes”.

ANTÓNIO ARAÚJO

o ensino, a investigação e a gestão. 
“Para além destes quatro pilares tão 
importantes, devem estabelecer uma 
relação humana com o doente. Não 
basta serem boas pessoas, não basta 
serem simpáticos, porque a empatia 
é muito mais do que simpatia. A em-
patia é compreender o sofrimento do 
vosso doente, é entender, não só a in-
tensidade do sofrimento, mas a qua-
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licidade e resiliência. “No fim do dia, 
a vossa profissão resume-se a serem 
felizes. Lutem para que seja possível 
encontrar essa felicidade dentro do 
Serviço Nacional de Saúde. Portugal 
precisa de vocês, os cidadãos preci-
sam de vocês, vocês são uma parte 
essencial da sociedade portuguesa. E 
contem sempre com a Ordem dos Mé-
dicos!”, rematou. 

Respeito
André Santos Luís mostrou-se hon-
rado por participar nesta cerimó-
nia, pela segunda vez enquanto pre-
sidente do Conselho Sub-Regional 
de Braga da Ordem dos Médicos e 
decidiu “falar do coração”. Dirigin-
do-se aos jovens médicos presentes, 
recordou o dia em que fez o seu Ju-
ramento de Hipócrates e a importân-
cia deste marco. “Este é um dia bom 
e de alegria, que nos marca a todos: 
estudantes, mestres, familiares, ami-
gos. Aproveitem bem porque, além do 
orgulho, vai trazer-vos sempre boas 
memórias, e agradeçam a quem vos 
permitiu chegar até aqui. A partir de 
hoje são verdadeiramente médicos, 
não só mestres em Medicina”, adian-
tou. André Santos Luís recordou o 
“fim de um ciclo” e aproveitou a opor-
tunidade para agradecer a “excelente 
colaboração” com a Escola de Me-
dicina da Universidade do Minho e 
com o seu Núcleo de Estudantes (NE-
MUM). “Na Ordem dos Médicos faze-
mos questão de preservar esta relação 
próxima que deu já origem a várias 
iniciativas promovidas em conjunto. 
Vocês são o futuro e, provavelmente, 
alguns serão também dirigentes e um 

 São estes 
médicos que 
vão mudar a 

Medicina para melhor, vão dar 
um contributo importante para 
acompanhar a evolução da 
Medicina e tratar de nós daqui a 
alguns anos. 

A Medicina está numa mudança 
profunda, está a evoluir e 
vamos precisar de mais 
médicos nas especialidades 
e até criar especialidades 
novas. Estes jovens vão fazer 
parte deste processo e é muito 
importante tê-los no nosso 
sistema de saúde português. 
Principalmente com uma 
qualidade de formação notável, 
através das escolas médicas 
que temos no país. Queremos 
contar com eles e, sobretudo, 
com o contributo que podem 
dar, através da irreverência, da 
dinâmica e da resiliência. (...) 

O SNS está a atravessar uma 
crise profunda. Necessita 
de uma intervenção rápida, 
robusta e eficiente, que permita 
ao SNS ser mais competitivo, 
ter capacidade de reter o 
talento no seu interior e não 
deixar que estes médicos 
optem por outras saídas, 
seja no setor privado ou no 
estrangeiro. Temos que ter um 
SNS que motive as pessoas, 
que valorize o trabalho e 
responsabilidade dos médicos, 
que dignifique a carreira médica 
e que sirva melhor os seus 
cidadãos. E todos estes jovens 
médicos reúnem condições 
para seguir esse caminho e 
reforçar o SNS”

MIGUEL GUIMARÃES

importante contributo para a Ordem 
dos Médicos”. 
Nesse sentido, aconselhou os jovens 
médicos a “sentir aquilo que vão ju-
rar” e a visitar o documento “várias 
vezes ao longo da vossa vida”. Está lá 
o fundamental para se ser médico”. 
“Fala da importância da relação hu-
mana, daquilo que nós fazemos, 
pensamos ou aprendemos, da forma 
como pomos em prática o que apren-

demos, da nossa relação com os nos-
sos pares. Não se esqueçam disto: ser 
médico é ser pleno, é ser tudo e ser 
tudo todos os dias. Nos momentos em 
que tiverem dúvidas, em que se sen-
tirem desanimados, em que tenham 
um conflito com algum colega, vol-
tem ao dia de hoje e lembrem-se da 
base e dos valores da nossa profissão”, 
sugeriu o presidente do Conselho 
Sub-Regional de Braga. 

Este é um dia bom e de 
alegria, que nos marca a 
todos […] Agradeçam a quem 
vos permitiu chegar até aqui.
Nos momentos em que 
tiverem dúvidas, voltem ao 
dia de hoje e lembrem-se da 
base e dos valores da nossa 
profissão”.
André Santos Luís



“Tiveram 
um ensino de 
excelência, dos 
melhores ensinos 
que se pode ter. 
Portanto, estou 
plenamente 
confiante que 
convosco a 
Medicina em 
Portugal está bem 
servida, os nossos 
cidadãos irão 
ter cuidados de 
saúde de grande 
qualidade”.
António Araújo
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Antes de terminar, An-
dré Santos Luís convi-
dou os presentes a faze-
rem uma reflexão sobre 
a palavra “respeito”, 
porque é das mais “rele-
vantes na nossa profis-
são”. “Deve ser basilar 
ao longo do nosso cami-
nho e acompanhar-nos 
sempre, para que tudo 
seja mais fácil, seja com 
os nossos mestres, pa-
res, colegas como com 
os doentes. Há uma ma-
neira de ser e de estar 
que deve ser preservada 
e que se tem vindo a per-
der no dia a dia na nossa 
profissão”, afirmou. 

A essência 
da Medicina 
Citando Carlos Ribeiro e 
a sua conhecida afirma-
ção “não é a profissão 
que dignifica o médico, é 
o médico que deve digni-

ficar a profissão”, Miguel Guimarães 
iniciou o seu discurso refletindo so-
bre a importância deste evento. “Hoje 
vamos ler o Juramento em voz alta, 
mas este é um documento que devem 
ler nos bons momentos, para se sen-
tirem reconfortados, e também nos 
maus momentos, para buscar apoio 
naquilo que são os nossos princípios 
e a nossa forma de ser e de estar na 
profissão médica”, recomendou o bas-
tonário da Ordem dos Médicos. 
Ao longo da sua intervenção, Miguel 
Guimarães mostrou-se grato pelo 
“património legado”, recordando os 

TESTEMUNHOS

Este dia representa o culminar de 
uma grande caminhada, principal-

mente depois de fazer a PNA, ficamos com a 
sensação de dever cumprido e estamos or-
gulhosos. Hoje viemos receber a cédula 
profissional e fazer um juramento que va-
mos levar para a vida. Foi um percurso cheio 
de alegrias  e memórias que vou carregar 
para sempre no coração. É minha ambição 
permanecer no SNS, aliás, vim para Medicina 
por desejo da minha avó. Decidi experimen-
tar e gostei muito, é por ela e por pessoas 
como ela que eu vou exercer esta profissão 
com o maior profissionalismo e amor que me 
trouxe até aqui. Hoje juramos palavras muito 
impor tan tes mas também tenho um lema 

grandes impulsionadores do SNS. 
“A carreira médica e a formação re-
velam-se o pilar central do SNS e da 
própria liderança clínica, mas este 
trabalho meritório está em risco e 
precisa de força, precisa da energia 
e coragem de todos nós para ser re-
vitalizado. Abdicar da qualidade da 
nossa formação ou deixar de reivin-
dicar um sistema de saúde assente 
em carreiras dignas é abdicar de dar-
mos o melhor que podemos dar aos 
nossos doentes”, proferiu. Neste “mo-
mento crítico” para a saúde em Portu-
gal, o bastonário enalteceu a “missão 
humanitária e solidária” dos profis-
sionais de saúde, que não tem sido 
honrada pelos dirigentes políticos, 
revelando “falta de liderança, ética, 
respeito e transparência”. 
Como nota final, Miguel Guimarães 
agradeceu aos jovens médicos “pelo 
exemplo de dedicação, qualidade, 
conhecimento, solidariedade, huma-
nismo, afeto, esperança, inovação, 
respeito, resiliência, coragem e por 
acreditarem. Gratidão pela Medicina, 
pelos doentes, pela dimensão ética, 
pelo ser médico”. E deu-lhes as boas-
-vindas “à profissão mais bela e gra-
tificante”, garantindo-lhes o apoio da 
Ordem dos Médicos ao longo de todo 
o seu percurso. “Tenham a coragem 
de seguir o vosso coração e instinto. 
Sejam felizes e sintam-se abraçados 
pela Ordem, a casa de todos os médi-
cos”, finalizou Miguel Guimarães. 

que vou levar comigo para a vida, sobre tra-
tar as pessoas como eu gostaria de ser tra-
tado e de tratar os meus. Se todos fizermos 
isso, iremos ser bons profissionais” – JOÃO 
FREITAS

Foi um percurso de muitos desafios e 
trabalho, mas valeu a pena. É uma 

concretização de um sonho, principalmente 
porque tive que repetir os exames nacionais 
para entrar no curso de Medicina. Por isso, 
chegar aqui após seis anos, com o peso de 
um juramento daquilo que nos propomos 
fazer para o resto da vida, é um momento 
único. Mais do que na prova, é aqui que reve-
lamos a nossa dedicação para o futuro. (...) O 
panorama não é animador, mas gostava que 
Portugal conseguisse incentivar os médicos 
a ficar no SNS e este sofresse uma transfor-
mação para que, no fundo, todo o investi-
mento que é feito na nossa formação seja 
aproveitado e não direcionado para o estran-
geiro. Acredito que Portugal se torne aliciante 
para os jovens médicos e quero muito ficar cá, 
com as condições fundamentais para exercer 
a profissão em pleno” – DIANA MARTINS

Este é um sonho concretizado, em 
que recordamos os anos de muito 

trabalho e dedicação, e o final de uma etapa e 
começo de outra. As pessoas que levamos 
connosco são, sem dúvida, o que mais se 
destaca neste percurso, tal como uma nova 
visão do mundo e de nós próprios. O grande 
objetivo era terminar e poder ajudar pessoas 
e essas expetativas ainda se mantém. Pre-
tendo ficar no nosso país e acredito que de-
vem ser criadas condições para valorizar a 
profissão. Estamos à espera disso mesmo, 
de quem nos governa” – MOISÉS MATOS

Costumamos dizer que são seis anos 
de trabalho, mas até são mais, porque 

o nosso percurso começa muito antes da fa-
culdade. Este dia simboliza o início da nossa 
carreira médica e de uma nova etapa de vida. 
Espero que o Ano Comum seja profícuo em 
termos de aprendizagem, mas também uma 
oportunidade para conhecer colegas e servi-
ços, saber mais desta realidade e como fun-
ciona o sistema de saúde na região Norte. (...) 
Estamos atentos às notícias, sabemos que 
este ano existem mais vagas para formação 
e é importante que se olhe mais para os mé-
dicos recém-formados, que se criem condi-
ções para que os médicos tenham um bom 
local de formação e queiram ficar no SNS. 
Ainda somos jovens, pelo que é com grande 
entusiasmo e espírito de iniciativa que vamos 
enfrentar os desafios que temos pela frente” 
– MANUEL COSTA n

19



projetos 
 inovadores  
em saúde

PARCERIA ENTRE A SRNOM E AS RESPETIVAS 
SUB-REGIÕES PROMOVE A PROXIMIDADE E A 
PARTILHA DE CONHECIMENTOS ENTRE COLEGAS

20 DESTAQUE: PROJETOS INOVADORES EM SAÚDE

A iniciativa “Projetos 
Inovadores 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. Pretende 
dar a conhecer projetos 
inovadores de gestão clínica 
desenvolvidos por médicos 
no âmbito da região Norte 
do país, que partilham a sua 
experiência e dão a conhecer 
trabalhos que se traduzem 
numa melhoria da qualidade, 
eficiência e humanização dos 
cuidados de saúde prestados 
aos nossos doentes:

Nesta edição contamos com 
a apresentação de mais dois 
projetos:

i) “Clínica do Pé Diabético”, 
do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS), 
Penafiel;

ii) “Consulta de Atividade 
Física”, do ACeS Porto 
Oriental, Porto.
António Araújo, Presidente do CRNOM
Dalila Veiga, Presidente do Conselho Sub-
Regional do Porto

 APRESENTAÇÃO                                 

A Clínica do Pé Diabético é o corolário de 
um longo trajeto de 20 anos de duração de 
apuramento e envolvimento progressivo 
de outros profissionais (médicos, 
enfermeiros, podologistas e assistentes 
operacionais), até ter sido possível contar 
com todas as valências de uma consulta 
multidisciplinar de nível máximo de 
diferenciação – o nível III, com capacidade 
de investigação e intervenção vascular. 
Constitui, assim, um conceito pioneiro e, até 
agora, único no tratamento do Pé Diabético 
no SNS, proporcionado num mesmo local, 
no mesmo momento, em simultaneidade, 
o que constitui  uma mais valia dos pontos 
de vista clínico, de conforto e de custos 
para o doente, com ganhos em eficiência 
para o SNS e o país. Este modus operandi 
possibilita uma avaliação verdadeiramente 
multidisciplinar dos casos complexos, 
nomeadamente dos doentes com pés 
deformados por sequelas de cirurgias 
poupadoras de amputação major e que 
estão em constante risco de re-ulceração. 

PROJETO #19

Clínica 
do Pé 
Diabético
➜ Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, Penafiel

Por: 

 Maria Jesus Dantas  
Assistente Hospitalar Graduada de 
Cirurgia Geral e Coordenadora da “Clínica 
do Pé Diabético” do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, Penafiel



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

A consulta multidisciplinar foi criada 
em 1998, tendo evoluído progressiva-
mente. A organização como Clínica 
do Pé Diabético, com logística própria 
como espaço dedicado e concentrando 
os recursos no mesmo local, data de 
Julho de 2018. O tratamento do pé dia-
bético no nosso hospital é atualmente 
feito por uma equipa multidisciplinar 
que procura respostas completas em 
articulação com as várias especialida-
des, o que constitui o atual estado da 
arte, permitindo atingir as mais baixas 
taxas de amputação a nível nacional 
desde 2011. Um conceito inteiramente 
inovador no SNS, com um espaço de-
dicado exclusivamente ao tratamento 
do pé diabético nas suas variadas ver-
tentes, que compreende a consulta 
médica, de enfermagem, podologia 
com equipa de tratamento, sala de 
tratamentos e laboratório de suportes 
plantares. Um percurso no qual mui-
tos profissionais desta casa trabalha-
ram afincadamente, com a mesma de-
dicação que a equipa multidisciplinar 
dedica aos seus doentes e a alcando-
rou aos excelentes resultados com que 
brinda a nossa população. A Clínica 
possui consulta médica, de podologia e 
de enfermagem diárias. A sua equipa é 
constituída por duas médicas especia-
listas em Cirurgia Geral, duas podolo-
gistas, duas enfermeiras especializa-
das e uma assistente operacional.

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto?
O grande objetivo é o tratamento atem-
pado de todas as formas de apresenta-
ção da entidade pé diabético, quer se 
trate de uma úlcera, de uma infeção, de 
uma isquemia aguda dos membros in-
feriores ou de um Pé de Charcot, com 
acessibilidade total através da consulta 
aberta diária, que funciona como uma 
urgência dedicada, com capacidade de 
operar os casos urgentes diariamente, 
como qualquer outra patologia cirúr-
gica urgente. Após a cicatrização, a 
úlcera não estará curada mas sim em 
remissão, pois a recorrência da mesma 
é de 40% no primeiro ano, 65% nos pri-
meiros cinco e superior a 95% aos 10 
anos, pelo que é necessário proporcio-
nar os meios técnicos para evitar a sua 
recorrência, tais como o receituário de 
calçado técnico, a confeção de palmi-
lhas individualizadas, cirurgias de cor-
reção de deformidades ortopédicas, a 
reabilitação da marcha, etc.

Quem são os responsáveis/interve-
nientes na sua organização?
Para além dos elementos da equipa de 
base já referidos, contamos com a co-
laboração diária de 6 especialistas de 
Cirurgia Vascular, um de Ortopedia, 
uma de Fisiatria, uma de Endocrino-
logia e duas Assistentes Sociais. A es-
pecialidade de Cirurgia Geral assume 
o fio condutor do tratamento, sendo a 
gestora do processo das várias inter-

Constituem desafios complexos a 
resolver, quer cirurgicamente, quer 
do ponto de vista fisiátrico, através da 
reeducação da marcha ou do uso de 
calçado técnico, suportes plantares ou 
ortóteses individualizadas, pelo que 
beneficiam da avaliação simultânea 
de Cirurgia Geral, Ortopedia, Fisiatria, 
Podologia e Enfermagem especializada. 
A multidisciplinaridade da Clínica do Pé 
Diabético evoluiu no sentido da melhor 
articulação dos seus elementos e ainda 
com os médicos de outras especialidades, 
de acordo com as especificidades 
identificadas. São disponibilizados 
vários momentos de avaliação, quer 
individual quer multidisciplinar, quer 
ainda de tratamentos de lesões tróficas 
e de realização de milhares de MCDTs 
podológicos. A atividade assistencial 
está organizada por forma a rentabilizar 
os recursos humanos, o espaço e os 
equipamentos.

O tratamento do pé 
diabético no nosso 
hospital é atualmente 
feito por uma equipa 
multidisciplinar que 
procura respostas 
completas em 
articulação com as 
várias especialidades, 
o que constitui o 
atual estado da arte, 
permitindo atingir 
as mais baixas taxas 
de amputação a nível 
nacional desde 2011. 
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venções (quer no ambulatório, quer no 
internamento) e decide o seu timing 
apropriado, tal como um maestro de 
orquestra.

Qual é o público-alvo? 
O público-alvo são os doentes diabé-
ticos que sejam portadores das várias 
formas de pé diabético (já acima elen-
cadas), que têm atendimento rápido e 
preferencial. Também temos atividade 
assistencial preventiva dedicada às 
crianças diabéticas, através da consulta 
de podo–pediatria, única no país.

Considera que este é um projeto que se 
traduz numa melhoria da qualidade, 
eficiência ou humanização dos cuida-
dos de saúde prestados aos doentes?
Este projeto traduz-se, seguramente, 
em várias mais valias, como o trata-
mento atempado de uma patologia que 
acarreta elevados custos em saúde e 
financeiros. Visto que de uma forma 
geral, os custos com o tratamento das 
várias formas de pé diabético e a res-
petiva taxa de mortalidade são sobre-
poníveis às do tratamento do cancro, o 
que é uma realidade geralmente des-
conhecida até pelos próprios clínicos e 
por muitos responsáveis pela governa-
ção da saúde. A eficiência é facilmente 
entendível à luz da articulação acima 
elencada, pela otimização da acessi-
bilidade e da articulação eficiente dos 
vários meios de avaliação diagnóstica 
e terapêuticos disponíveis na Institui-
ção. A humanização está patente na 
sólida retaguarda proporcionada, na 
cumplicidade que é criada entre os vá-
rios elementos da equipa, os doentes e 
os familiares, a quem tentamos empo-
derar e autonomizar na gestão da sua 
doença, para que não tenham uma 
existência infernizada pela sua úlcera 
e pelo medo da amputação major. Os 
doentes têm a noção que a úlcera e a 
amputação por pé diabético estão as-
sociadas a uma elevada mortalidade 
e receiam-nas mais do que a própria 
morte, o que lhes retira anos de quali-
dade de vida perdidos para a doença, 
bem como anos reais de sobrevida. 
Uma intervenção assertiva e eficaz 
nesta imensa área de patologia, desti-
nada a um elevado universo de doen-
tes, tem um enorme impacto na sua 

qualidade e quantidade de vida, pois 
cerca de 25 % dos doentes diabéticos te-
rão uma úlcera ao longo da sua vida e 
85% das amputações têm origem numa 
úlcera. Atendendo à elevada prevalên-
cia da diabetes em Portugal, de cerca 
de 13,6%, poderemos projetar centenas 
de amputações major por ano, refle-
tindo-se numa taxa de mortalidade de 
cerca de 70% aos 5 anos para a amputa-
ção major.

Qual tem sido o seu impacto na comu-
nidade médica e sociedade em geral? 
A consulta multidisciplinar de Pé Dia-
bético do CHTS, cuja atividade prosse-
guiu organizada com incremento da 
eficiência na Clínica do Pé Diabético – 
onde foram oferecidas mais valências 
assistenciais, nomeadamente a Endo-
crinologia, a Ortopodologia, a Podo-Pe-
diatria –,  em articulação com a Uni-
dade de Internamento de Pé Diabético 
(constituída pelos mesmos elementos 
médicos) e com o Hospital de Dia (pio-
neiro no CHTS, em 2014), alcançou as 
mais baixas taxas de amputação major 
em diabéticos a nível  nacional, nos úl-
timos 10 anos, com resultados sobrepo-
níveis aos dos melhores SNS do Norte 
da Europa. O projeto foi reconhecido 
com o prémio BIAL de Medicina Clí-
nica, precisamente por ter produzido 
resultados clínicos relevantes para a 
saúde das pessoas diabéticas e pelo 
impacto positivo nas instituições de 
saúde, ao ser reprodutível apenas pela 
reorganização de serviços, sem gran-
des investimentos infraestruturais. 
Embora ainda não se tenha constituído 
formalmente como centro de referên-
cia nacional, a Clínica do Pé Diabético 
é procurada por doentes de todo o país.

Que balanço faz? Quais são as expeta-
tivas para o futuro? 
O balanço é extremamente positivo, 
mas o movimento assistencial, neste 
momento, é excessivo tendo em conta 
a equipa e o espaço físico, o que pre-
judica a eficiência e a qualidade assis-
tencial, nomeadamente a nível da pon-
tualidade. Os profissionais estão muito 
sobrecarregados, empenhados em dar 
sempre mais e mais respostas, sem 
qualquer incentivo para além do “salá-
rio emocional”. É injusto e penalizador, 

pois o horário laboral é completamente 
dedicado à atividade assistencial, e de-
pois ficam imensas tarefas para fazer 
fora desse horário – nomeadamente 
as burocráticas e as formativas. É um 
paradigma transversal ao SNS, com 
maior ou menor expressão pontuais, 
e um status quo que deverá mudar, sob 
pena de ver estes profissionais desmo-
tivar e abandonar esta postura dedi-
cada ou o próprio SNS. Relativamente 
às expectativas para o futuro, pretende-
mos constituir formalmente uma Via 
Verde do Pé Diabético, que, na prática, 
já existe, pois está organizada como tal. 
Pretendemos candidatar-nos a Centro 
de Referência Nacional. Pretendemos, 
ainda, aumentar as valências assisten-
ciais no campo da saúde mental (Psi-
quiatria e Psicologia, com constituição 
de grupos terapêuticos que melhorem 
a compliance). Pretendemos, ainda, ins-
tituir a ozonoterapia no tratamento da 
úlcera crónica e adquirir plataformas 
de estudo da marcha com vista a me-
lhorar a fiabilidade dos suportes plan-
tares. É preciso, ainda, fazer muito 
caminho para manter um diabético 
a caminhar sobre os dois pés durante 
toda a sua vida.

Qual é a sua opinião sobre esta nova 
iniciativa do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos?
Trata-se de uma iniciativa fulcral para 
dar visibilidade aos projetos e às pato-
logias a que se destinam. Essa visibi-
lidade é fundamental para alavancar 
parcerias, dinamizar iniciativas e dar 
algum reforço positivo a profissionais 
dedicados, proativos e generosos que 
ainda conseguem encontrar nos pa-
cientes mais frágeis do SNS motiva-
ção para uma dedicação ainda maior. 
É que o reconhecimento aos profissio-
nais de saúde tem sido apenas um jar-
gão gasto e vazio, pelo que a sua mate-
rialização é um imperativo – como tal, 
ficamos gratos à SRNOM. n
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PROJETO #20

Consulta de Atividade Física
➜ ACeS Porto Oriental, Porto

Por: 

 Maria João Sá 
Coordenadora do projeto. Especialista em Medicina Geral e Familiar 
e Medicina Desportiva. 

les com diabetes tipo 2 e aqueles com 
diagnóstico de depressão. A referencia-
ção à consulta era feita pelos médicos 
de família e obedecia ao cumprimento 
de uma série de critérios de referencia-
ção pré-determinados e idênticos para 
todas as unidades incluídas no projeto 
piloto (definidos pelo PNPAF-DGS).

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto?
Integrado nos objetivos do Programa 
Nacional da Promoção da Atividade 
Física, o aumento dos níveis da ativi-
dade física e redução de comportamen-
tos sedentários dos utentes do ACeS 
Porto Oriental estão subjacentes às in-
tervenções desta consulta. Especifica-
mente, esta consulta está desenvolvida 
para prescrever programas de exercício 
adequados aos utentes com as mais di-
versas patologias, respeitando assim al-
gumas necessidades de adaptação, con-

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

A Consulta de Atividade Física iniciou-
-se em 2019, no seguimento de uma ini-
ciativa do Programa Nacional para a 
Promoção da Atividade Física (PNPAF) 
da Direção-Geral da Saúde (DGS), que 
criou um projeto piloto para o desenvol-
vimento desta consulta. A Dr.ª Dulce 
Pinto, na altura Diretora Executiva do 
ACeS Porto Oriental, lançou-me o de-
safio de implementar a consulta nesta 
estrutura (sob orientação do PNPAF) 
e não hesitei. Após completar o pro-
grama formativo da DGS para o efeito, 
otimizamos alguns aspetos organizati-
vos, como a criação de ligações na co-
munidade, por exemplo com a Câmara 
Municipal do Porto, para referenciação 
dos utentes para infraestruturas dispo-
níveis na comunidade. Demos início à 
Consulta de Atividade Física no ACeS 
Porto Oriental e, nessa altura, mais 
treze unidades de saúde do país aderi-
ram a esta consulta pioneira. O projeto 
piloto estava bastante direcionado à de-
monstração da eficácia desta consulta 
por parte da DGS. O desenho da con-
sulta incluía a avaliação de dois gran-
des grupos de pacientes adultos, aque-

O projeto “Consulta de Atividade 
Física” do ACeS Porto Oriental tem 
como foco a mudança de estilos 
de vida, mais especificamente o 
aumento dos níveis da atividade 
física, com vista a reduzir o recurso a 
medicamentos para o tratamento de 
patologias comuns como a diabetes 
e a depressão. O projeto piloto teve 
resultados muito positivos, e após 
um interregno devido à pandemia de 
COVID-19, a equipa está a preparar o 
relançamento, de modo a abranger 
um maior grupo de patologias, bem 
como ter respostas de atividade 
física dentro do ACeS. A parceria com 
Câmara Municipal do Porto também 
foi reforçada, para uma melhor 
resposta em termos de atividade 
física na própria área de residência 
dos utentes.

“A consulta está desenvolvida 
para prescrever programas 
de exercício adequados aos 
utentes com as mais diversas 
patologias…”

“ No fundo, aquilo que 
fazemos é prescrever 
exercício físico, utilizando-o 
como uma ferramenta 
terapêutica.”



traindicações ou alertas especiais. No 
fundo, aquilo que fazemos, é prescrever 
exercício físico, utilizando-o como uma 
ferramenta terapêutica tal como utiliza-
mos com qualquer fármaco, com dose, 
periodicidade, duração, indicações e 
contraindicações. 

Quem são os responsáveis/interve-
nientes na sua organização? 
Neste momento, assumo a coordenação 
da Consulta de Atividade Física e o Dr. 
Hugo Almeida e a fisioterapeuta Joana 
Rodrigues integrarão a equipa no final 
de 2022. Com muita regularidade con-
tamos ainda com internos de formação 
específica de MGF a fazer estágios for-
mativos, que acentuam um excelente 
contributo e dinamismo na consulta.

Qual tem sido o seu impacto na co-
munidade médica e sociedade em 
geral?  
Em 2019 foi fantástico perceber as me-
lhorias dos utentes que avaliamos, quer 
com diabetes, quer com depressão: obje-
tivamos melhorias do controlo metabó-
lico e percecionamos claras melhorias 
do estado de humor destes pacientes. 

Após 2020, as atividades da Consulta 
foram suspensas por motivos relacio-
nados com a pandemia, mas estamos a 
retomar a normal atividade, embora já 
fora do projeto piloto da DGS. 

Que balanço faz? Quais são as expe-
tativas para o futuro?
Neste momento pretendemos abran-
ger um maior grupo de patologias a 
referenciar a esta Consulta, bem como 
ter respostas de atividade física dentro 
do ACeS, integradas nas atividades dos 
fisioterapeutas da nossa URAP (Uni-
dade de Recursos Assistenciais Parti-
lhados). A parceria com Câmara Mu-
nicipal do Porto foi reforçada, de forma 
a conseguirmos dar aos nossos utentes 
as melhores respostas em termos de ati-
vidade física na sua área de residência. 
Conseguimos também mapear todas as 
respostas quer em termos de infraes-
truturas desportivas, quer em termos 
de atividades organizadas em entida-
des públicas e privadas. No fundo, cons-
truímos um portefólio que, depois de o 
utente ter a prescrição do exercício, lhe 
permite escolher o que melhor se adap-
tará ao seu contexto.

 PROGRAMA    
 NACIONAL PARA   
 A PROMOÇÃO    
 DA ATIVIDADE FÍSICA  

Criado em 2016 (Despacho nº 6401/2016), o 
Programa Nacional para a Promoção da Ativi-
dade Física (PNPAF) constitui um dos Progra-
mas de Saúde Prioritários da Direção-Geral da 
Saúde. Baseado nas principais recomendações 
e documentos estratégicos (nacionais e inter-
nacionais), em estreita articulação com o Plano 
Nacional de Saúde, o PNPAF aposta em 5 áreas 
prioritárias de atuação:

n VIGILÂNCIA E MONITORIZAÇÃO – Promover 
a vigilância epidemiológica e a investigação 
sobre atividade física e seus determinantes.

n COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO – Promover 
a sensibilização, a literacia física e a prontidão de 
toda a população face à prática de atividade 
física regular e redução do tempo sedentário.

n ATIVIDADE FÍSICA NOS CONTEXTOS DE 
VIDA – Incentivar ambientes promotores da ati-
vidade física nos espaços de lazer, no trabalho, 
nas escolas, universidades, nos transportes e 
serviços de saúde.

n INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS – Iden-
tificar, reconhecer e disseminar exemplos de 
boas práticas em programas comunitários de 
promoção de atividade física.

n SISTEMAS DE SAÚDE – Promover a generali-
zação da avaliação, aconselhamento e referen-
ciação da atividade física nos cuidados de saúde 
primários e a criação e capacitação de uma rede 
profissional a este nível.

A escolha destes eixos e a ação neles desen-
volvida é compatível com as melhores práti-
cas e recomendações mundiais na área, colo-
cando o país na vanguarda da implementação 
de estratégias de reconhecido contributo no 
âmbito da promoção da atividade física a nível 
populacional.

Fonte: Campanha “O Assobio”, IPDJ/DGS.  https://
www.sigaoassobio.pt

Qual é a sua opinião sobre esta inicia-
tiva do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos? 
Extraordinária! Gostei muito de ler 
uma das primeiras reportagens desta 
iniciativa do CRNOM e perceber o en-
tusiasmo contagiante que assim se pode 
criar. Foi com muito orgulho que recebi 
o convite para falar na nossa Consulta 
de Atividade Física e espero conseguir 
contagiar mais equipas de outros cen-
tros da cidade e do país. n

Reportagem sobre a experiência do ACeS Porto Oriental na implementação 
da Consulta de Atividade Física 2019-2020 no âmbito do Projeto Piloto 2.0 
promovido pelo Programa Nacional da Atividade Física da DGS. 

  RTP [Março de 2022] 
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O Futuro  
da Doença 
em Portugal

“É A DOENÇA, 
O QUE TEM 
MAIOR IMPACTO 
NA SOCIEDADE 
PORTUGUESA”

No dia 11 de novembro, o 
Salão Nobre da SRNOM 
recebeu um dos eventos mais 
importantes deste trimestre: 
um seminário dedicado ao 
impacto da doença no sistema 
de saúde e na sociedade 
portuguesa. “O Futuro da 
Doença em Portugal” deu 
nome a este fórum que contou 
com a presença de ilustres 
personalidades nacionais para 
discutir o tema e o modo de 
melhorar o bem mais precioso 
de todos, a saúde. 

Numa altura em que 
tanto se fala da 
saúde em Portugal 
e dos seus desafios, 

o Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CR-
NOM) quis contribuir para en-
contrar alternativas para “tratar 
a doença”. O seminário “O Fu-
turo da Doença em Portugal” 
teve lugar no Salão Nobre do 
Centro de Cultura e Congressos 
da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) 
no dia 11 de novembro, e contou 
com a presença de prestigiadas 
personalidades das áreas da 
saúde, economia e política. 

n SESSÃO DE ABERTURA
Na sessão de abertura, António 
Araújo deu as boas-vindas a to-
dos os participantes à “casa de 
todos os médicos”, assumindo 
ser “um prazer enorme receber 
aqui os colegas e convidados. 
Queremos que todos se sintam 
em casa”. Depois de uma breve 
introdução sobre a pandemia e 
o seu impacto na sociedade até 
aos dias de hoje, o presidente do 
CRNOM entrou no tema da ses-
são. “Hoje vamos discutir algo 
que faz parte do nosso dia a dia: 

a doença. Falamos muito em saúde, 
mas a maioria das vezes, os organis-
mos como o Ministério da Saúde ou o 
Serviço Nacional de Saúde, o que fa-
zem é tratar da doença. E é a doença 
que tem maior impacto na sociedade 
portuguesa. Por isso, vamos abordar o 
futuro da doença, o impacto que tem 

11 NOV 2022 :: SEMINÁRIO

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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de Sousa considerou 
este um “tema funda-
mental”, que sugere 
uma “forma imagi-
nativa de colocar a 
mesma questão que 
é uma prioridade glo-
bal e nacional, para 
todos nós: a pers-
petiva da saúde em 
Portugal”. “A doença 
é uma realidade que 
não é apenas indi-
vidual, mas sim do 
mundo inteiro. Vive-
mos em comunidade 
e realizamo-nos com 
os outros e através 
dos outros. Essa in-
terdependência justi-
fica porque a doença 
será também aquilo 
que for a demogra-
fia em Portugal. Um 
país envelhecido é 
um país mais doente, 
um país em que o en-
velhecimento rápido 
alarga as desigualda-
des sociais e estas se 
agravem, é um país 
mais doente.  Um 

país que seja mais atrasado ou me-
nos avançado em termos educativos, 
é um país mais doente. Porque pela 
educação passa também a constru-
ção da saúde, da literacia em saúde. 
Um país que não acompanha a ace-
lerada evolução científica e tecnoló-
gica, é um país mais doente, porque 
não tira proveito do conhecimento 
do progresso científico-tecnológico. 
Um país que seja institucionalmente 
mais instável, é um país doente, por-
que a estabilidade das instituições 
permite melhores respostas, mais 
efetivas e rápidas”, enumerou. Para 
o Presidente da República, a perspe-
tiva de futuro é “essencial”: “um país 
com esperança e confiança é um país 
mais determinado para enfrentar os 
desafios da doença”. “Tanto ou mais 
importante do que pensar no que 
é preciso fazer nesta oportunidade 
única para rever o SNS, é criar condi-
ções de desenvolvimento qualitativo e 
humano para combater a doença. Pa-

rece tão simples e ao mesmo tempo 
tão difícil”, refletiu Marcelo Rebelo 
de Sousa, que deixou ainda uma pa-
lavra aos médicos que foram “postos 
à prova” e “com heroísmo, coragem 
e resiliência”, durante a pandemia e 
pós-pandemia, têm contribuído deci-
sivamente para superar a crise. “Me-
lhorar as condições de saúde num 
mundo em guerra, com inflação e 
crise financeira, económica e social, 
através deste tema aqui proposto, é 
uma reflexão fundamental para Por-
tugal”, terminou. 

n CONFERÊNCIA
“O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE 
PORTUGUÊS”
A conferência inaugural foi profe-
rida pelo Ministro da Saúde, Manuel 
Pizarro, através de um vídeo que en-
viou, na impossibilidade de estar pre-
sente por motivos de agenda. Manuel 
Pizarro partilhou a sua visão do sis-
tema de saúde português no futuro e 
reforçou que “quando falamos de sis-
tema de saúde, não falamos apenas do 
Serviço Nacional de Saúde”, isto é, da 
sua componente pública. “Em Portu-
gal, o SNS tem um papel decisivo pela 
quantidade de cuidados prestados, 
porque continua hoje a ser um es-
paço onde a inovação tecnológica tem 
mais vezes lugar e porque é verdadei-
ramente o único serviço ao qual todos 
podem acorrer, independentemente 
do local onde residem ou da sua con-
dição social ou económica. O SNS é 
responsável pelos ganhos em saúde 
que a democracia portuguesa permi-
tiu alcançar e é minha convicção pro-
funda de que não poderemos prescin-
dir do SNS se queremos consolidar e 
alargar esses ganhos de saúde para 
todos os portugueses”, recordou. 
Nesta reflexão, Manuel Pizarro des-
tacou as principais prioridades para 
o SNS, que passam pela promoção da 
saúde, “um trabalho que tem de ser 
difundido na comunidade”, a melho-
ria do acesso, “porque ter saúde é tam-
bém ter acesso ao SNS e cuidados de 
saúde”, e uma forte aposta na requali-
ficação do SNS em termos de recursos 
humanos, infraestruturas e equipa-
mentos. O Ministro da Saúde comen-
tou o crescimento do orçamento para 

na sociedade e como os colegas e ou-
tros ilustres convidados veem a evo-
lução da doença e do SNS português. 
Convidamos várias personalidades, 
para que possamos refletir sobre o 
que vai ser o futuro da doença em 
Portugal”, explicou. Para o presidente 
do CRNOM, “fez todo o sentido” deba-
ter este tema na última conferência 
promovida neste mandato pelo órgão 
que dirige. Nesse sentido, deixou uma 
palavra de agradecimento aos colegas 
do CRNOM, membros da mesa de As-
sembleia Regional e Conselho Fiscal 
e colaboradores da SRNOM. Desta-
cou a “grande colaboração e espírito 
de equipa” e agradeceu terem con-
fiado no projeto e “terem participado 
de corpo e alma”. 

REFLEXÃO FUNDAMENTAL
A sessão de abertura contou com 
uma mensagem do Presidente da Re-
pública, num vídeo que substituiu a 
sua presença física. Marcelo Rebelo 
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2023, o que permite “encarar o futuro 
com otimismo moderado, mas que é 
também muito exigente, porque va-
mos ter que demonstrar quotidiana-
mente o valor do dinheiro que os por-
tugueses entregaram ao SNS a partir 
dos seus impostos”. Para terminar 
com mensagem de otimismo: “Con-
fio que em conjunto seremos capazes 
de concluir este capítulo de requali-
ficação do SNS, a favor da saúde dos 
portugueses”. 

n DEBATE
“OBJETO DO SISTEMA DE SAÚDE 
PORTUGUÊS – SAÚDE OU 
DOENÇA?”
O primeiro debate foi moderado por 
Hélio Alves, membro do CRNOM, e 
discutiu-se qual será o “real objeto do 
nosso sistema de saúde”, se a saúde 
ou a doença. “Sabemos que o SNS foi 
criado há 43 anos e o foco principal 
era assegurar o acesso a cuidados de 
saúde em relação à doença. Volvidos 
estes anos, é expectável que tenha já 
alguma solidez para conseguir asse-
gurar outras vertentes na saúde, no 
âmbito da prevenção da doença. Mas 
na prática, o que os profissionais de 
saúde sentem no quotidiano é que 
este foco fica um pouco descentrado 
e pende para o lado da doença”, lan-
çou. Neste sentido, questionou qual a 
perceção dos oradores sobre o papel 
dos médicos no dia a dia, se as prio-
ridades estão a ser atendidas e se há 
um equilíbrio entre o foco na doença 
e o foco na saúde. Henrique Capelas, 
presidente do Conselho de Adminis-
tração do Hospital da Senhora da Oli-
veira, em Guimarães, trouxe algumas 
reflexões na sua perspetiva enquanto 
gestor na área da saúde. “Este é um 
setor muito importante, devemos re-
fletir sobre ele porque a saúde é uma 
nação. Basta vermos o impacto da 
saúde na sociedade portuguesa. E 
temos que estar enquadrados com 
legislação. Assim, versou sobre do-
cumentos como o Estatuto do SNS 
e a Lei de Bases da Saúde, uma “lei 
notavelmente curta” mas que apenas 
menciona as instituições públicas e o 
SNS. “No fundo, é como uma Consti-
tuição da Saúde, mas que se refere à 
realidade do sistema de forma errada, 

esquecendo o setor 
privado, o que não 
me parece muito ra-
zoável. O sistema de 
saúde nesta lei não 
existe, apenas o SNS. 
Quanto a este, “é das 
maiores criações da 
nossa democracia e 
devemos orgulhar-
-nos dele. Deve ser 
melhorado para o 
conseguirmos man-
ter, reformulando-o 
por dentro, até porque o diagnóstico 
está mais do que feito”, acrescentou. 
Henrique Capelas fez ainda uma re-
flexão sobre o “sistema focado na 
doença e que não privilegia a medi-
cina preventiva”, lamentando o modo 
de financiamento e a sua influência 
“na forma como atuamos na saúde”. 
Também Pedro Ramos, Secretário 
Regional de Saúde e Proteção Civil 
do Governo da Madeira partilhou 

a sua perspetiva so-
bre as mudanças que 
têm sido instituídas 
no SNS, concordando 
com o anterior ora-
dor, mas ajustado ao 
seu contexto regio-
nal. “Este tema leva-
-nos a refletir sobre 
as estratégias e o que 
alcançamos em ter-
mos de indicadores 
de saúde. A Madeira 
era das regiões mais 
atrasadas do país, de-
vido a ser autónoma 
do SNS mas não inde-
pendente. Entretanto 
o panorama mudou 
muito com a criação 
do Serviço de Saúde 
da região, em 1999. E 
durante a pandemia 
este mostrou o seu va-
lor pela forma como 
lidou com a situação”, 
acrescentou. Apesar 
do contexto, os orado-
res convidados mos-
traram-se confiantes 
no futuro e conside-
raram que “temos as 
condições e pessoas 
indicadas para en-
frentar os problemas”. 

n CONFERÊNCIA
“O IMPACTO DA 
COMPETITIVIDADE 
DA ECONOMIA 
PORTUGUESA NA 
SAÚDE”
Enquanto presidente 
da Associação para 
o Desenvolvimento 
Económico e Social 

(SEDES), Álvaro Beleza foi o orador 
convidado para a segunda conferên-
cia do dia. Satisfeito por voltar à casa 
“onde se fez médico”, traçou uma vi-
são estratégica para a saúde e o im-
pacto sobre ela do nível de competiti-
vidade da economia. “Falta ambição 
em Portugal e um dos principais pro-
blemas é a falta de crescimento eco-
nómico robusto. Na saúde há falta 
de atratividade para os seus profis-
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titividade da nossa indústria e “uma 
maior ligação das universidades às 
empresas”, “apesar de saber que é um 
desafio difícil”. “A nossa Medicina é 
de qualidade, pode ser mais compe-
titiva e temos pessoas com credibi-
lidade na área para nos levar mais 
longe”, concluiu. 

n DEBATE
“QUE FUTURO PARA A DOENÇA  
EM PORTUGAL?”
O segundo debate foi conduzido por 
Edgar Lopes, presidente do Conselho 
Fiscal do CRNOM, que recordou o 
papel da sociedade civil neste tema. 
Para isso contou com a presença de 
várias associações, que partilharam 
perspetivas e ideias para o futuro a 
partir da sua área de atuação. Para 
Maria da Paz Trigueiros, represen-
tante da Delegação Norte da Funda-
ção Portuguesa da Cardiologia, “não 
chega fazer promoção da saúde, é pre-

ciso acompanhar as pessoas ao longo 
de todo o seu percurso”. Destacou a 
importância do rastreio das doenças 
cardiovasculares e fez um apelo aos 
médicos para participarem e darem 
o seu contributo para informar a po-
pulação. Teresa Sarmento, presidente 
da Associação Portuguesa de Cuida-
dos Paliativos, destacou a importân-
cia de promover o acesso a este tipo 
de cuidados bem como a formação de 
profissionais e a investigação nesta 
área. “Com a evolução da Medicina, 
as doenças tornam-se cada vez mais 
crónicas e a esperança de vida tem 
aumentado. Estima-se que em 2060 
a população com necessidades palia-
tivas irá aumentar cerca de 40%. Vi-
vemos numa época de medicina per-
sonalizada e temos que pensar no que 
faz sentido para aquele doente com 
determinada patologia. Os cuidados 
paliativos são uma abordagem espe-
cializada na prevenção do sofrimento 
nas suas várias dimensões”, explicou. 
A representante defendeu a interven-
ção precoce dos cuidados paliativos 
para o aumento da qualidade de vida 
e participação do doente ao longo do 
seu percurso de doença, apesar dos 
“poucos recursos”. A presidir a As-
sociação Protetora dos Diabéticos de 
Portugal, José Gamboa Boavida iden-
tificou a diabetes como a primeira 
doença crónica, cujo tratamento “per-
mitiu uma boa sobrevivência às pes-
soas, mas com duas condições: a com-
preensão do papel da própria pessoa 
no seu tratamento, aliado ao papel do 
médico, e a compreensão da necessi-
dade de equipas multidisciplinares”. 
Depois destacou a importância da 
educação para a Diabetes, para a “au-
tonomia e conhecimento do doente”, 
e a evolução da medicina “que é ainda 
lenta nesta área”. Já Gustavo Tato 
Borges, presidente da Associação Na-
cional dos Médicos de Saúde Pública, 
chamou a atenção para a importân-
cia de ajudar a sociedade a perceber o 
conhecimento científico e os avanços 
em saúde. “Falamos mais de saúde do 
que de doença, mas é fundamental 
falar do futuro da saúde, mais do que 
do futuro da doença, mudar o chip e 
integrar ainda mais o conhecimento. 
A evolução técnica, por exemplo, é 

sionais, principalmente 
no setor público, aliado 
ao fraco investimento. 
O diagnóstico está feito, 
mas falta apresentar me-
didas concretas para que 
Portugal possa estar ao 
nível dos melhores”, as-
segurou. Considerando o 
nosso país um “porto de 
abrigo”, principalmente 
em situações de conflito 
na Europa, elogiou a po-
sição geográfica “exce-
cional” de Portugal, a se-
gurança e a estrutura de 
investigação e ensino de 
grande qualidade. “So-
mos um país estável e 
moderado do ponto de 
vista político. Precisamos 
de investir ainda mais na 
inovação, porque temos 
condições para isso e para 
termos um crescimento 
económico sustentável e 
um papel competitivo no 
Mundo. Precisamos de 
atrair capital, e nisso es-
tamos em défice, faltam-
-nos grandes empresas 
e de escala para atrair 
capital e melhorar a in-
dústria. Precisamos também de velo-
cidade, para que os processos sejam 
mais céleres e eficazes. Temos estabi-
lidade governativa, política e social, o 
clima também é bom, e temos bons 
recursos humanos, com capacidades 
de investigação e de ir mais longe”, 
enumerou. Na sua perspetiva de mé-
dico, “um país para ser atrativo, para 
ter crescimento económico e ser com-
petitivo, tem que ter um sistema de 
saúde de qualidade. E nós temos, ape-
sar de todos os problemas, que abran-
gem o setor público, privado e social. 
Comparativamente com outros paí-
ses, estamos muito melhor, mas é 
fundamental investir para melhorar 
a qualidade e manter uma posição 
competitiva. Para termos mais quali-
dade, melhor acesso, porque a saúde 
é uma componente central, até para 
os investidores estrangeiros”, confir-
mou. Álvaro Beleza, defendeu ainda 
a melhoria das condições de compe-
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essencial e deve ser um dos focos. 
Mas é necessário fazer mudanças de 
comportamento na sociedade e isso 
só pode acontecer com uma aposta 
clara na área da Saúde Pública, vi-
rada para a promoção da saúde e ca-
pacitando as pessoas”, defendeu. Para 
o especialista, em Portugal falta uma 
política de saúde “que dê as ferramen-
tas às pessoas para usarem no dia a 
dia, olhar de forma diferente para 
os investimentos, de forma a mu-
dar mentalidades, apostar na litera-
cia em saúde e na prevenção”, áreas 
em que a Saúde Pública claramente 
pode ajudar. A terminar, Francisco 
Pêgo, presidente da Associação Na-
cional de Estudantes de Medicina, 
salientou a importância de alargar 
este tema aos estudantes. Apesar de 
ainda não terem  “a componente téc-
nica de Medicina especializada que 
a maioria da plateia tem”, assumiu 
terem já bem definida a perceção da 
pessoa com doença, “o protagonista” 

com quem lidam. O dirigente 
estudantil fez uma apresenta-
ção das principais prioridades 
do ponto de vista dos estudan-
tes de Medicina, lançando al-
guns objetivos para o futuro, 
que passam por “uma relação 
mais estreita para melhorar a 
aprendizagem e o conforto do 
doente”. O debate estendeu-se 
à plateia e contou com algu-
mas intervenções dos presen-
tes sobre as várias vertentes 
a considerar na organização 
das estruturas, a atualização 
dos programas de formação e 
prática médica ou a importân-
cia de ter uma população sau-
dável para o equilíbrio social, 
entre outros temas. 

n CONFERÊNCIA
“QUAL O CONTRIBUTO DO 
SECTOR SOCIAL PARA A 
SAÚDE?”
António Tavares, Provedor 
da Santa Casa da Misericór-
dia do Porto, partilhou algu-
mas ideias sobre o setor social 
para a saúde na terceira con-
ferência deste seminário. Re-
cordou que as bases da rede 

do SNS começam exatamente com 
os hospitais da Santa Casa da Mise-
ricórdia em 1975 e que o setor social 
“tem uma preocupação de gestão na 
saúde” com vista à sustentabilidade e 
não de lucro. “O setor social tem um 
papel único e serve de ponte de liga-
ção entre o público e o privado. Portu-
gal tem uma sociedade envelhecida e 
esse é um problema que os responsá-
veis políticos olham muito pouco em 
termos estratégicos e não conside-
ram prioritário” acusou. O também 
professor universitário distinguiu a 
necessidade de complementaridade 
com o SNS e as transformações so-
ciais que estão a acontecer no país, 
em que precisamos da responsabili-
zação de todos. “O setor social pode 
dar um contributo importante, apro-
veitando a própria dinâmica do sis-
tema de gestão do SNS. Não podemos 
continuar neste caminho da institu-
cionalização, temos que apelar à res-
ponsabilidade de todos e, por isso, só 

vejo um caminho, que passa por ino-
var no apoio domiciliário”, defendeu. 
Nesse sentido, António Tavares apre-
sentou o programa “Chave de Afe-
tos”, da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto, onde já fazem essa aposta, e 
acrescentaram ainda a tecnologia no 
processo para um apoio mais eficaz, 
o voluntariado, o envolvimento das 
famílias e a colaboração com os hos-
pitais da cidade. O Provedor abordou 
depois os principais desafios que se 
colocam ao setor social, que passam 
pela tecnologia, a transversalidade, a 
articulação com as políticas públicas, 
a transparência e a transição digital. 
Na sua opinião, a transformação “não 
pode ser alheia à sociedade e as insti-
tuições de solidariedade precisam de 
sustentabilidade económica, social, 
ambiental e política. O setor social 
tem capacidade técnica e operacional, 
empenho e dedicação, história e fu-
turo, sabemos articular a saúde com o 
social, não só no envelhecimento, mas 
também na deficiência”, terminou.

n CONFERÊNCIA
“A REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 
EM PORTUGAL”
Após a pausa para almoço, coube a 
Rui Moreira, proferir a primeira con-
ferencia da tarde, intitulada “A Regio-
nalização da Saúde em Portugal”. O 
presidente da Câmara Municipal do 
Porto saudou a iniciativa “pelo inte-
resse público de que se reveste, pela 
pertinência social e médico-científica 
dos temas em análise e pela elevada 
qualidade e peso institucional dos 
oradores”. Dando conta que a organi-
zação territorial dos serviços de saúde 
no nosso país sofreu a influência dos 
conceitos políticos, económicos, so-
ciais e culturais de cada época histó-
rica, o orador fez uma resenha histó-
rica, percorrendo os vários momentos 
da criação e evolução dos hospitais 
centrais, regionais e sub-regionais do 
país e do SNS. “A regionalização do 
sistema de saúde em Portugal foi um 
processo lento, com avanços e recuos, 
e que está manifestamente incom-
pleto. Não sou especialista em ques-
tões de saúde, mas da minha expe-
riência pessoal e política concluo que 
há ainda muito a fazer na descentrali-
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consequente multiplicação de doen-
ças crónicas”. Rui Moreira admitiu 
que o SNS encontra-se numa “encru-
zilhada e o seu futuro é incerto”, mas 
que dispõe ainda assim de potencial 
humano, conhecimento médico-cien-
tífico e resiliência organizacional 
para se recompor e melhorar o seu 
desempenho. Importa, no entanto, 
que sejam feitas as reformas e os in-
vestimentos necessários para tornar o 
SNS mais atrativo quer para os profis-
sionais, quer para os próprios utentes. 
“E para que o SNS seja mais atrativo 
há que cumprir o princípio da proxi-
midade, regionalizando os serviços de 
saúde e conferindo-lhes assim maior 
autonomia funcional, maior ligação 
às comunidades locais, maior trans-
parência e responsabilização pública. 
A sociedade portuguesa tem de en-
contrar uma solução reformista para 
o seu sistema de saúde. Uma solução 
que não ponha em causa a resposta 

assistencial e a cobertura 
territorial do SNS, mas 
que promova, ao mesmo 
tempo, o princípio da sub-
sidiariedade entre os se-
tores público, privado e 
social da saúde”, concluiu. 

n CONFERÊNCIA
“LEI DE BASES DA 
SAÚDE”
Comentando a palestra 
de Rui Moreira e defen-
dendo a importância do 
planeamento nacional e 
local, “uma vez que o país 
é muito assimétrico, com 
necessidades muito di-
ferentes, que exige uma 
ação inteligente”, Maria 
de Belém Roseira foi a 
conferencista seguinte. 
Antes de iniciar o tema – 
“Lei de Bases da Saúde” 
– deixou a opinião de que, 
para si, o futuro é “contro-
lar a doença”. “É o nosso 
objetivo, enquanto seres 
humanos, pretender do-
minar aquilo que consti-
tui uma inevitabilidade. 
O nosso futuro, enquanto 
decisores, profissionais e 

cidadãos é desejar sermos capazes de 
controlar a doença, através de ações 
que melhorem a saúde individual 
e coletiva”. A jurista fez um enqua-
dramento conceptual sobre o direito 
à proteção da saúde, lei, princípios 
e valores e doutrina dos direitos hu-
manos e ainda uma reflexão sobre a 
importância do SNS, que “permitiu 
uma viragem fabulosa em relação os 
nossos indicadores de saúde, a par do 
desenvolvimento da nossa integração 
na União Europeia, porque a saúde 
não se faz só nos cuidados de saúde, 
está relacionada com a forma como 
nós vivemos. Conseguimos uma al-
teração extraordinária na melhoria 
desses indicadores, que identificam a 
qualidade, mas isso não chega”, refe-
riu. A ex-ministra da Saúde defendeu 
ser necessário diminuir a pressão fi-
nanceira sobre o sistema de saúde 
e abandonar uma atuação vertical 
para passar a uma atuação interse-

zação de competências, na autonomia 
das unidades de saúde, nos cuidados 
de proximidade e na distribuição re-
gional do investimento em infraestru-
turas e equipamentos hospitalares”, 
confessou. Para o dirigente, “há uma 
verdadeira obsessão centralizadora 
no nosso país, que explica a relutân-
cia do Estado em transferir compe-
tências, recursos e capacidades para 
outras sedes de poder, em particular 
para as autarquias. Os municípios 
vão ficar responsáveis pela gestão 
operacional e financeira dos centros 
de saúde da sua área geográfica, o 
que inclui a manutenção, conserva-
ção e gestão dos equipamentos e dos 
serviços de apoio logístico. Compete 
ainda aos municípios a gestão dos 
trabalhadores da saúde inseridos na 
carreira de assistente operacional. É 
dada também aos municípios a pos-
sibilidade de participarem no pla-
neamento, gestão e investimento em 
novas unidades de cuidados de saúde 
primários, incluindo a respetiva cons-
trução, equipamento e manutenção”, 
elencou. Com objetivos definidos, 
o que o Município do Porto espera 
desta transferência de competên-
cias é “poder intervir na política de 
saúde para o seu concelho. Ou seja, 
que nos seja dada a possibilidade de 
definir uma estratégia municipal de 
saúde. Com esta prerrogativa, o Mu-
nicípio do Porto pode efetivamente 
contribuir para a melhoria do acesso 
da população local a cuidados pri-
mários de qualidade. (…) Exigimos 
ter uma palavra a dizer na conceção, 
planeamento e operacionalização dos 
serviços de saúde que são prestados 
aos nossos munícipes”, declarou Rui 
Moreira. Isto, claro, acompanhado 
dos recursos financeiros necessários, 
o que constitui um “desafio e uma 
oportunidade” para os municípios. 
Confiante no processo, Rui Moreira 
disse acreditar que a descentraliza-
ção de competências vai “aprofundar 
a regionalização da saúde e ajudar a 
melhorar o SNS”. “Precisamos de um 
SNS coeso, tendo em conta as dificul-
dades socioeconómicas por que pas-
sam largas franjas da população e a 
acentuada tendência para o envelhe-
cimento do nosso tecido social, com a 
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torial. “O SNS foi um construtor de 
coesão social no país, mas pode fazer 
melhor e deve fazer melhor. Não há 
desculpa para continuarmos a fun-
cionar desarticuladamente, sem or-
ganização ajustada às necessidades. 
No domínio da saúde, não podemos 
continuar a perder os mais dotados 
da sociedade, que escolhem seguir 
esta missão de ser médico no estran-
geiro. Os talentos são assim desapro-
veitados”, lamentou. Sobre a Lei de 
Bases da Saúde que foi aprovada, 
Maria de Belém Roseira assumiu 
que lhe falta “filosofia, enquadra-
mento conceptual e o perceber que 
não se faz nada em saúde sem as pro-
fissões de saúde, sendo os recursos 
humanos, o seu ativo mais precioso. 
É preciso tratá-los bem, dando con-
dições de trabalho e garantindo que 
dão à sociedade o retorno pelo que 
fizeram por eles”. A jurista destacou 
que é necessário mudar o panorama, 
com uma adequada política para as 
profissões de saúde. “Conheço o se-
tor, sei o que preocupa os médicos e 
aquilo que precisam. Um dos primei-
ros princípios inscritos na Lei de Ba-
ses da Saúde é a questão do respeito 
pela dignidade das pessoas, que é es-
sencial”, difundiu. Como nota final, 
a oradora considerou crucial mais 
investimento na formação e investi-
gação por parte do SNS, para que os 
resultados sejam melhores. “Temos 
que passar da doença para a saúde. 
As pessoas que aqui estão aprende-
ram a fazer saúde e temos que ter 
acesso aquilo que nos permite avan-
çar”, rematou, dirigindo-se aos médi-
cos da plateia. 

n CONFERÊNCIA
“QUANTO CUSTA A DOENÇA EM 
PORTUGAL?”
Eduardo Costa, economista e repre-
sentante da Nova School of Business, 
em Lisboa, centrou a sua conferência 
na Economia da Saúde, apresentando 
números e gráficos para se perceber 
a evolução da situação. Numa breve 
reflexão prévia, analisou a dicoto-
mia doença/saúde, as desigualdades 
em saúde, o impacto da economia 
no sistema de saúde e como perspe-
tivar o futuro. “A média de gastos na 

saúde corresponde a 2 mil euros por 
pessoa/por ano, um número próximo 
da média da OCDE. Mas uma vez 
que somos um país envelhecido, de-
veríamos estar acima dessa média. 
A média é apenas um referencial e 
não um objetivo”, iniciou. “Mas nem 
tudo o que gastamos em saúde deve 
ser para tratar a doença, o que o é em 
grande parte, temos que investir mais 
na prevenção, porque senão a doença 
continua a existir”, afirmou. O eco-
nomista apresentou alguns números 
que evidenciam o “custo substancial” 
da doença em Portugal, salientando 
o enorme peso económico da doença 
nos sistemas de saúde e na econo-
mia, tendo a despesa em saúde quase 
duplicado nos últimos anos. “Temos 
um sistema de saúde sob pressão, in-
cluindo o SNS. Temos dificuldades na 
gestão de recursos humanos, de colo-
car o doente no centro do sistema e 
ainda a questão do baixo crescimento 
económico. Para conseguirmos liber-

tar recursos para finan-
ciar o SNS, precisamos 
de uma economia que 
cresça. O grande desafio 
é perceber como vamos 
fazer face ao aumento 
dos custos da doença 
sem colocar em causa os 
objetivos do sistema de 
saúde, porque queremos 
um sistema de saúde 
que promova as igualda-
des, que garanta o acesso 
universal e qualidade 
dos serviços prestados”. 
O especialista recordou 
ainda que a quantidade 
de cuidados de saúde 
prestados está depen-
dente da carga da doença 
da população, o que “co-
loca um peso adicional 
no SNS”. “Para reduzir 
essa carga temos de ter 
uma população mais 
saudável”, defendeu. Em 
jeito de reflexão final e 
respondendo à questão 
que deu nome à confe-
rência, Eduardo Costa 
confirmou que a doença 
em Portugal “custa muito 

e vai custar mais, vai continuar a au-
mentar. Temos que estar conscientes 
disso e vamos enfrentar tempos difí-
ceis, que vão exigir modelos de gestão 
alternativos e inovadores. Mas acima 
de tudo, um foco grande na questão 
da promoção da saúde de forma ino-
vadora”, terminou. 

n DEBATE
“E A SOCIEDADE, COMO VÊ A 
DOENÇA?”
O último debate do dia teve como anfi-
trião Manuel Gonçalves Pinho, mem-
bro do CRNOM, que liderou uma dis-
cussão informal sobre um tema “que 
nos toca a todos enquanto sociedade 
e individualmente. Quando falamos 
de doença, como conceito global e 
subjetivo, tem sempre uma perspe-
tiva social”, iniciou. Para comentar, 
contou com a presença da jornalista 
Lúcia Gonçalves, que diariamente, na 
sua profissão, se confronta com vá-
rias dimensões da doença e do tratar. 
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da sua saúde”, resumiu. No reverso 
da moeda, garantiu uma preocupa-
ção: a pobreza, que por sua vez atrai a 
doença. “Nunca sabemos o que pode 
acontecer, o mundo é imprevisível, 
mas devemos estar preparados para 
enfrentar as dificuldades”, defendeu. 
Também presente neste debate, o ad-
vogado José Pedro Aguiar-Branco 
partilhou a sua perspetiva da ligação 
entre a área da saúde e área legisla-
tiva. “Tenho uma visão de cidadão, 
utente e profissional desta sociedade 
e dos seus patamares, e não podemos 
ignorar as desigualdades e assime-
trias sociais e económicas, que fazem 
com que olhemos para a doença de 
forma distinta. A doença é uma coisa 
má, isso é geral. Mas acho que ainda 
há pouca perceção da sociedade em 
relação ao sistema de saúde, porque 
nada é gratuito, e nós próprios, cida-
dãos, temos que estar mais atentos a 
esses custos, porque são financiados 

por nós. Nós contribuímos para o fi-
nanciamento do SNS e devemos ter 
a noção disso, quando recorremos a 
ele”, alertou. O advogado recordou 
ainda alguns paradoxos sobre o tema 
e considerou que a sociedade em ge-
ral “confia nos profissionais de saúde 
e no sistema”. 

n CONFERÊNCIA
“UM CONTRIBUTO PARA A 
HISTÓRIA DA CASA DO MÉDICO”
“Esta casa, ao longo destes 40 anos, 
tem desempenhado um papel im-
portante na saúde em Portugal”. Foi 
desta forma que Joel Cleto inaugurou 
a conferência para a qual foi convi-
dado. Numa revisão histórica, recuou 
até aos finais do século XVI, às ori-
gens da cidade do Porto, a sua afir-
mação como cidade portuária e mer-
cantil, o crescimento e atração. Mas 
apesar da expansão, a cidade confron-
tava-se um problema grave: a falta de 
água. Os dirigentes da altura começa-
ram então a pensar em formas de fa-
zer chegar água, da zona de Paranhos, 
onde havia em abundância, até ao 
centro do Porto. “Primeiro um aque-
duto, que não se concretizou, e depois 
a construção de uma espécie de ‘arca’ 
que fornecesse o bem tão precioso. E 
até hoje, a água que corre em muitas 
das fontes da cidade nasce aqui, no 
jardim de Arca d’Água, mesmo ao 
lado desta casa”, contou o historia-
dor. “Foi este caudal que permitiu a 
sobrevivência da cidade, o combate à 
doença e a construção de unidades de 
saúde”, acrescentou. Joel Cleto recor-
dou a criação dos principais hospitais 
da cidade e ainda o processo de aqui-
sição da Casa do Médico e o esforço 
dos médicos do Porto em se organi-
zarem em estruturas que acabaram 
por dar origem à atual Ordem dos 
Médicos e SRNOM. “Até que a 12 de 
novembro de 1982, completa amanhã 
40 anos, a Ordem faz um apelo aos 
médicos da cidade e do Norte para se 
juntarem e se tornarem fundadores 
desta casa através de uma contribui-
ção, um momento crucial nesta his-
tória”, relembrou. A terminar a sua 
exposição sobre a instituição, o pales-
trante fez uma ligação da SRNOM à 
história da cidade e o contributo para 

“Devemos valorizar as 
características do nosso 
país e o facto de termos 
um SNS com meios de 
diagnóstico e tratamen-
tos capazes de tratar a 
doença. No entanto, tam-
bém temos alguns pon-
tos negativos no acesso 
a esses serviços. Deve-
mos refletir sobre as di-
ficuldades, como o facto 
de mais de um milhão 
de portugueses não ter 
médico de família, entre 
outros exemplos. A aces-
sibilidade universal aos cuidados de 
saúde é fundamental e devemos pro-
mover ainda mais a informação, a li-
teracia e formação da população, que 
deve começar na escola”, aconselhou. 
Também o Chef Rui Paula reforçou 
que “vivemos num país maravilhoso”, 
numa tentativa de ver o lado mais po-
sitivo da vida. “Vou muitas vezes ao 
estrangeiro em trabalho e cada vez 
constato mais que o nosso país é o 
melhor, em termos de clima, gastro-
nomia, gentes, indústrias, serviços, 
produtos de qualidade e um SNS de 
que nos podemos orgulhar, apesar 
dos defeitos e dificuldades no acesso. 
A gastronomia e a nossa cozinha 
têm história e muita tradição, e com 
pouco conseguimos comer bem. Te-
mos uma cozinha muito eclética, que 
se vai tornar das melhores do mundo. 
E as pessoas valorizam cada vez mais 
os produtos nacionais e de excelên-
cia, estão informadas e cuidam mais 
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a saúde e Medicina do nosso país. “Da 
mesma forma que há 400 anos a Arca 
d’Água foi fundamental para a quali-
dade de vida, sobrevivência e evolu-
ção da cidade, fazendo chegar a água 
ao centro do Porto, 400 anos depois a 
Arca d’Água é de novo fundamental 
para a cidade, não através dos canais 
de água, mas através dos médicos que 
aqui têm a sua sede e do seu contri-
buto à sociedade”, concluiu. 

n REFLEXÃO FINAL
“QUE FUTURO PARA A SAÚDE EM 
PORTUGAL?”
A reflexão final deste seminário teve 
como convidado Fernando Araújo, 
Diretor Executivo do SNS. “Vive-
mos tempos difíceis e particulares na 
saúde, além da nova Lei de Bases da 
Saúde, foi criado um novo organismo 
para gerir o SNS, que terá responsabi-
lidades acrescidas. Há muitas interro-
gações no ar e esta é uma boa altura 
para fazermos esta análise sobre o 
que está a acontecer e o que se espera 
para o futuro”, argumentou António 
Araújo ao iniciar a conversa. Na sua 
qualidade de moderador, o presidente 
do CRNOM começou por interrogar 
o convidado sobre o modo de funcio-
namento do novo organismo que di-
rige, bem como os recursos humanos, 
a descentralização e o financiamento, 
entre outros tópicos. Fernando Araújo 
explicou como está a ser estruturada 
a equipa deste novo organismo, “que 
é por si só uma revolução na gestão 
do SNS nos últimos anos”, as com-
petências e funções que vai exercer, 
acreditando que poderá contribuir 
para uma gestão “mais eficiente”, 
com a “descentralização como priori-
dade” e ainda uma “cooperação entre 
a equipa governativa e executiva para 
fazer um caminho positivo”, que con-
tribua para a agilidade do SNS. “Os 
recursos humanos são o ponto mais 
crítico e complexo – estamos a gerir 
pessoas como geríamos há 40 anos 
atrás, e isso tem que mudar. As pes-
soas estão desmotivadas e queremos 
inverter esse ciclo para que os profis-
sionais sintam que o SNS é atrativo 
e faz sentido”, revelou. Consciente de 
que as desigualdades em saúde agra-
varam-se e o SNS tem áreas com mais 

carências e vulneráveis, considerou 
que “temos que ter capacidade de res-
posta para melhorar tudo isso. Uma 
das questões que queremos começar 
logo a trabalhar é o investimento nas 
infraestruturas e equipamentos. Sa-
bemos que estão degradados, há equi-
pamentos que têm que ser substituí-
dos e temos falta de inovação no SNS. 
E é também um dos motivos para 
os profissionais não se fixarem no 
SNS, e queremos inverter a tendên-
cia. A inovação é fundamental para 
a formação de qualquer profissional 
e para prestar melhores cuidados de 
saúde à população”, reforçou o diri-
gente. Fernando Araújo reconheceu 
que a questão do orçamento limitado 
será um “grande desafio para a inova-
ção que queremos alcançar”. No en-
tanto, acredita que com esforço, bom 
senso e capacidade de trazer a inova-
ção certa, tal será possível, a par da 
promoção da saúde, uma área muito 
específica e importante que permite 
ter mais ganhos no futuro. “O SNS 
tem que ser mais do que um conjunto 
de instituições de saúde, devem tra-
balhar em conjunto e perceber como 
podem funcionar melhor, para o bem 
de todo o sistema. Trabalhar em rede 
é essencial porque o mais importante 
é o bem dos cidadãos. São várias as 
dimensões em que vamos trabalhar 
em conjunto para que se consiga mu-
dar o que é necessário e manter o que 
está na base do SNS, como o acesso 
universal e o tratamento para todos, 
com equidade. Mas queremos um 
SNS moderno, mais digital, diferen-
ciado, que possa ajudar a transfor-
mar a sociedade”, ressalvou em jeito 
de balanço final. Coube ao modera-
dor e presidente desta iniciativa en-
cerrar a sessão, agradecendo a todos 
os oradores, participantes, membros 
do CRNOM e colaboradores da SR-
NOM. “Foi um dia longo de reflexão, 
com muitas partilhas e visões diver-
sificadas sobre o futuro da doença, 
mas também da saúde, o bem mais 
precioso da sociedade. Obrigado a to-
dos!”, concluiu António Araújo. n

“Os recursos 
humanos são o 
ponto mais crítico e 
complexo – estamos 
a gerir pessoas como 
geríamos há 40 anos 
atrás, e isso tem que 
mudar. As pessoas 
estão desmotivadas 
e queremos inverter 
esse ciclo para que os 
profissionais sintam 
que o SNS é atrativo e 
faz sentido”
Fernando Araújo
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Pelo sexto ano, desde 2016, 
o Banco Carregosa e a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos voltam a unir-se para 
distinguir projetos de investigação. 
A assinatura do regulamento  da 
próxima edição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM realizou-se no 
dia 7 de dezembro, nas instalações 
do banco. 

Banco Carregosa e 
SRNOM voltam a premiar 
a investigação clínica

Reconhecer e estimular a inves-
tigação clínica de excelência 
em Portugal constitui o princi-

pal objetivo do Prémio Banco Carre-
gosa/SRNOM. A investigação clínica 
é considerada como uma das maiores 
oportunidades de desenvolvimento 
na área das ciências e tecnologias da 
saúde em Portugal. Nesse sentido, 
as duas instituições voltaram a unir-
-se para distinguir , apoiar e premiar 
trabalhos e projetos de investigação 
nessa área. O Prémio, de âmbito na-

cional, tem um valor total de 25 mil 
euros, distribuídos da seguinte forma: 
20 mil para o projeto vencedor e cinco 
mil para duas menções honrosas. 

ASSINATURA DO REGULAMENTO 
INAUGURA NOVA EDIÇÃO
A cerimónia de entrega do Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM, sexta edi-
ção, irá realizar-se em 2023, em data 
ainda a definir, após constituição do 
júri oficial e abertura do processo de 
candidaturas. No entanto, o regula-

“Desde o 
primeiro dia 
que contamos 
com o Banco 
Carregosa, uma 
instituição do 
Norte, de grande 
prestígio e que 
com grande 
visão estratégica 
tem apoiado 
esta iniciativa 
de forma 
muito ativa e 
empenhada”
António Araújo

“Esta iniciativa 
é uma causa 
muito digna, que 
merece toda a 
nossa atenção e em 
que nos dá muito 
gosto participar, 
porque se traduz 
em ganhos para a 
saúde de todos os 
cidadãos. Além 
disso, falamos de 
investigação clínica, 
que em comparação 
com a investigação 
científica de 
natureza mais 
fundamental, 
necessita de mais 
apoio.”
Maria Cândida Rocha e Silva

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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EXCERTOS DO REGULAMENTO
[…]  0 Prémio Banco Carregosa/SRNOM des-
tina-se a reconhecer o mérito e a galardoar 
pessoas singulares ou coletivas pelo trabalho 
desenvolvido e alcançado em investigação 
clínica. 

Serão considerados trabalhos elegíveis aque-
les que se encontrem em curso ou concluídos  
desde que há menos de um ano relativamente 
à data de apresentação da candidatura e cujos 
investigador principal e coordenador do estudo 
clínico sejam médicos.

Será condição indispensável de elegibilidade a 
publicação e divulgação dos trabalhos ou dos 
resultados, em uma ou mais revistas das espe-
cialidades em causa, indexadas e com índice de 
impacto, desde que a data da publicação princi-
pal não exceda em mais de um ano a data limite 
da recepção da candidatura na SRNOM.  […]

As propostas de candidatura ao Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM deverão ser entregues 
em impresso próprio na SRNOM, devidamente 
instruídas com toda a documentação necessária 
à demonstração e comprovação do trabalho 
desenvolvido e dos resultados alcançados.  […]

A atribuição do Prémio Banco Carregosa/SR-
NOM é decidida por um Júri de Seleção e Atri-
buição constituída por um número ímpar de 
membros. […]

Os critérios de seleção dos trabalhos a premiar 
serão definidos pelos membros constituintes 
do Júri de Seleção e Atribuição, sendo tido em 
conta, como critério de desempate, a consti-
tuição de direitos de autor ou de propriedade 
industrial, nos termos da Lei em vigor.

mento para esta nova edi-
ção foi já assinado no dia 
7 de dezembro, nas ins-
talações sede do Banco 
Carregosa, na cidade do 
Porto. “Hoje assinamos o 
regulamento que garante 
a continuidade de mais 
uma edição, nos mesmos 
moldes dos anos anterio-
res. Estou a terminar o 
meu mandato mas am-
bicionava deixar esta ga-
rantia de manutenção de 
uma parceria de sucesso 
para o próximo ano. É 
uma honra contar com o 
apoio do Banco Carregosa 
no patrocínio deste pré-
mio que distingue a in-
vestigação médica e que 
consideramos da máxima 
importância”, afirmou 
António Araújo, presi-
dente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), 
após a cerimónia. 
Quem também reiterou a 
importância de premiar 
a investigação médica foi 
Maria Cândida Rocha 
e Silva. A presidente do 
Conselho de Adminis-
tração do Banco Carre-
gosa recordou que a par-
ceria “tem corrido muito 
bem” e que fazia todo o 
sentido manter esta cola-
boração. “Consideramos 
que o Banco Carregosa 
deve devolver à sociedade 
uma parte daquilo que re-
cebe. E esta iniciativa é 

uma causa muito digna, que merece 
toda a nossa atenção e em que nos dá 
muito gosto participar, porque se tra-
duz em ganhos para a saúde de todos 
os cidadãos. Além disso, falamos de 
investigação clínica, que em compa-
ração com investigação científica de 
natureza mais fundamental, neces-
sita de mais apoio. É decisiva e feita à 
cabeceira do doente com o intuito de 
resolver os seus problemas”, afirmou. 
A parceria volta a reunir duas insti-
tuições da cidade do Porto, tendo em 

vista o desenvolvimento da Medicina. 
“A investigação é essencial no ato mé-
dico, não é possível termos bons cui-
dados de saúde sem investigação. É a 
investigação clínica que permite fazer 
avançar o conhecimento na Medicina 
e prestar os melhores cuidados aos 
cidadãos. Ganham os médicos e os 
doentes, e ganha também a institui-
ção Banco Carregosa, pelo prestígio e 
divulgação do seu nome ao associar-
-se a esta iniciativa dirigida à socie-
dade”, acrescentou António Araújo. n



A interação entre a Enge-
nharia e a Saúde é histó-
rica, mas com a transfor-
mação digital das últimas 

décadas, tornou-se bem mais evi-
dente. O envolvimento e participação 
da Engenharia ornou-se crucial para 
a prestação de cuidados de saúde de 
qualidade, não só em tudo o que está 
relacionado com a digitalização, mas 
também em termos da própria pres-
tação dos cuidados e eficiência dos 
processos. A conferência “Digitali-
zação na Saúde – Da Engenharia à 
Medicina”, promoveu a divulgação 
das sinergias e o potencial do traba-
lho conjunto entre estas duas áreas. O 
encontro aconteceu no dia 25 de outu-
bro, na sede da SRNOM. 
“Sejam bem-vindos à casa de todos os 
médicos, hoje transformada também 
em casa dos engenheiros. Considera-
mos importante manter esta parce-
ria entre os dois grupos profissionais, 
porque cada vez mais as profissões in-
terligam-se nas suas diversas verten-
tes. Hoje em dia, não há saúde sem 
digitalização, sem engenheiros, sem 
estruturas. Portanto, temos que estar 

A comunicação 
entre a Medicina e 
a Engenharia

No dia 25 de outubro, o Conselho 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos e a Ordem dos 
Engenheiros – Região Norte 
organizaram uma conferência 
que visou promover e divulgar as 
sinergias e potencial do trabalho 
conjunto entre as duas áreas. 
“Digitalização na Saúde – Da 
Engenharia à Medicina” deu nome à 
iniciativa que contou com Ana Filipa 
Costa, Luís Agrellos e Tiago Taveira 
Gomes como oradores convidados. 

Digitalização 
na Saúde
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ENTRE AMBOS 
NOS CUIDADOS 
DE SAÚDE Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



interligados e saber 
conversar de forma 
a obter os melho-
res resultados pos-
síveis”, adiantou 
António Araújo. O 
presidente do Con-
selho Regional do 
Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM) destacou a 
complementaridade das áreas e a im-
portância da digitalização, que está 
presente em vários momentos da prá-
tica diária do médico. “Hoje em dia, 
não é possível fazer uma consulta 
sem um computador, para poder 
consultar os dados, registos e histó-
rico do paciente, ter acesso aos meios 
complementares de diagnóstico, fazer 
prescrição de medicamentos e outros 
tratamentos, entre outras tarefas de 
rotina. Sem essa ferramenta, as con-
dições de trabalho seriam muito mais 
difíceis. As duas áreas interligam-se e 
complementam-se”, realçou. 
Ainda nesta sessão de abertura, 
coube a Bento Aires, presidente da 
Ordem dos Engenheiros – Região 
Norte (OERN), apresentar os orado-

res convidados e o principal foco da 
conferência: “Digitalização na Saúde 
– Da Engenharia à Medicina”. “Esta 
ligação e comunhão entre profissões 
é muito positiva. Costumo dizer que 
a engenharia é a primeira profissão 
social. Por estar tão presente na vida 
do cidadão, evidencia muitos pontos 
em comum e necessidade de traba-
lhar com várias áreas da sociedade 
e profissões. Trouxemos para esta 
conferência uma engenharia mais 
‘fresca’, como a informática e a ro-
bótica, mostrando aquilo que a digi-
talização consegue disponibilizar à 
Medicina, aos médicos e a todos nós. 
Será o primeiro passo para outras ini-
ciativas a organizar em conjunto com 
o CRNOM, outras oportunidades se 
seguirão, seguramente”, revelou. 

DAR SUPORTE ÀS 
NECESSIDADES DOS 
MÉDICOS 
Ana Filipa Costa abor-
dou a importância da en-
genharia informática na 
saúde e o seu cruzamento 
com a Medicina. A em-
presa que gere alia a in-
formática à gestão hospi-
talar: “disponibilizamos 
um conjunto integrado de 
módulos que dão resposta 
a alguns dos mais sensí-
veis processos hospitala-
res, desde as questões ge-
rais da logística, à gestão 
do processo de trabalho 
na Urgência e ao circuito 
do medicamento”. Para 
a gestora, desta forma 
“conseguimos otimizar 
processos, diminuir o pa-
pel, gerindo o cuidado ao 
doente numa única plata-
forma e auxiliar no incre-
mento da segurança para 
o doente e profissional de 
saúde. O nosso objetivo é 
responder ao que são as 
solicitações do mercado 
e continuar a lançar no-
vas soluções tecnologica-
mente mais avançadas e 
inovadoras para clientes 
e parceiros”, resumiu. 

SOLUÇÕES COMPATÍVEIS 
Já Luís Agrellos apresentou uma 
empresa especializada no desenvol-
vimento de “experiências imersivas 
e interativas” com recurso a tecno-
logias como realidade aumentada e 
realidade virtual, hologramas, ins-
talações interativas, videomapping e 
salas 4D, e que trabalha com setores 
tão diversos como o turismo e a saúde. 
“Estas novas técnicas e tecnologias 
emergentes são vistas cada vez mais, 
de forma bem evidente, como parte 
do presente e dominantes no futuro. 
Aquilo que estamos a tentar fazer no 
setor da saúde, após estabelecer vá-
rias parcerias com sucesso, é aplicar 
tecnologias que implicam uma rela-
ção mais estrutural e que nos obri-
gam a ter uma relação multidiscipli-
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O último orador convi-
dado para esta sessão foi 
Tiago Taveira Gomes. 
Médico e mestre em En-
genharia Informática, 
o especialista partilhou 
o seu trajeto e a sua vi-
são enquanto profissio-
nal de saúde que “esteve 
sempre muito focado em 
desenvolver software e 
sistemas”. Admitindo 
que “não conseguia viver 
sem programar” e que 
usa essas ferramentas 
na prática clínica, par-
tilhou exemplos do seu 
dia a dia e destacou a ges-
tão de processos clínicos 
eletrónicos como “pilar 
na saúde”, reforçando o 
papel dos sistemas in-
formáticos.  “Quando 
algo não funciona bem, 
a culpa não é só da enge-
nharia e dos softwares. 
Os profissionais de saúde 
não estão treinados para 
pensar em sistemas, tra-
tam doentes caso a caso, 
é a natureza da Medicina. 
E depois nem sempre co-
municamos de forma 
eficaz com a engenharia 
para decidir regras ma-
cro no sistema e perce-
ber o que está a falhar. 
São realidades muito di-
ferentes e é difícil passar 
mensagens com a clareza 
devida. Portanto, a culpa 
é conjuntural, porque há 
uma necessidade que não 
está a ser devidamente 
suprida, que é claramente 
contribuir para o enten-

dimento das duas partes e levantar 
os problemas principais”, salientou 
Tiago Taveira Gomes. O investigador 
do CINTESIS acredita, ainda assim, 
que “os desafios não são intransponí-
veis e devemos tentar com as pessoas 
certas e condições adequadas. A co-
municação é essencial e espero que 
haja um entendimento entre as duas 
áreas para termos melhores resulta-
dos”, concluiu. 

COMUNICAÇÃO EFICAZ 
Antes de abrir o debate à assistência, 
António Araújo deixou algumas con-
siderações sobre o tema. “Este é real-
mente um mundo muito complexo, 
que vai desde o acesso ao processo 
clínico, que nós médicos utilizamos 
todos os dias para gerir e medicar o 
doente, até processos mais compli-
cados, como realidade virtual e in-
teligência artificial. O impacto na 
Medicina tem sido avassalador e a 
engenharia informática mostra um 
forte aporte em todas as áreas, dos as-
petos mais simples aos mais comple-
xos. A integração da informática na 
Medicina revela uma realidade muito 
mais complexa e avançada”, comen-
tou. O presidente do CRNOM alertou 
ainda os médicos presentes para a 
importância de se aprender este tipo 
de linguagem e conceitos. “Devemos 
especificar a quem programa e de-
senvolve os sistemas, o que nós real-
mente pretendemos. Só assim, com 
uma comunicação eficaz, podemos 
obter resultados e suprir as necessi-
dades e os problemas, prestando me-
lhores cuidados aos doentes”. 
Bento Aires sugeriu a criação de 
uma “plataforma que permita perce-
ber quais são as necessidades reais 
da saúde”, dando início ao debate. O 
presidente da OERN lançou o desafio 
aos médicos e engenheiros presentes, 
questionando como se poderia resol-
ver a referida falha de comunicação 
e como os engenheiros poderiam pas-
sar a estar mais próximos dos profis-
sionais de saúde para ajudar a resol-
ver os problemas e criar valor. 
António Taveira Gomes, presidente 
da Unidade Local de Saúde de Ma-
tosinhos (ULSM), Manuel Gonçalves 
Pinho, médico psiquiatra e membro 
do CRNOM, e João Paulo Carvalho, 
presidente do Conselho Diretivo da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Enfermeiros foram alguns dos 
presentes que também partilharam a 
sua opinião, relatando episódios reais 
das suas práticas diárias, num debate 
que se centrou em como podem estes 
dois grupos profissionais, médicos e 
engenheiros, colaborar em conjunto 
para resolver os desafios da saúde do 
século XXI. n

nar com os produtos. No fundo, temos 
estabelecido parcerias com centros de 
investigação e universidades no sen-
tido de obter conhecimento médico 
nesta área, principalmente na cirur-
gia à distância, por exemplo. É um 
trajeto lógico e estamos a caminhar 
para um conhecimento mais apro-
fundado do setor e queremos trazer 
soluções compatíveis e úteis”, refor-
çou o gestor. 

Devemos 
especificar a 
quem programa 
e desenvolve os 
sistemas, o que 
nós pretendemos. 
Só assim, com 
comunicação 
eficaz, obtemos 
resultados e 
suprimos as 
necessidades e 
os problemas, 
prestando 
os melhores 
cuidados aos 
doentes.
António Araújo
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de março de 2022, a qual foi aprovada 
por unanimidade. Passou-se então 
ao ponto central da Ordem de Traba-
lhos: a discussão e votação do Plano 
de Atividades e Orçamento do Conse-
lho Regional para o ano de 2023.

NOVA DIREÇÃO DO 
CRNOM
“Como sabem, vamos ter eleições no 
mês de janeiro de 2023, que irão di-

14 NOV 2022 | SRNOM tar a constituição do novo CR-
NOM. Portanto, este plano 
aqui proposto não será cum-
prido por nós, e tivemos esse 
facto em atenção ao elaborá-
-lo. É um plano em que in-
cluímos as atividades que 
normalmente fazem parte da 
história do CRNOM, e foi feito 
um orçamento que nos parece 
conservador, linear e trans-
parente”, adiantou António 
Araújo. O presidente do CR-
NOM assumiu não terem sido 
acrescentadas novas ativida-
des ou gastos, deixando “em 
aberto” essa tarefa para a nova 
estrutura diretiva. “Espera-
mos que quem venha a seguir 
tenha o mesmo cuidado e em-
penho que nós assumimos nos 
últimos anos em manter as 
atividades, mas também em 
manter a saúde financeira da 
SRNOM, de forma a que esta 
casa continue a orgulhar-nos 
a todos”, desejou. Por fim, An-
tónio Araújo deixou palavras 
de agradecimento aos elemen-
tos da Mesa da Assembleia e 
do Conselho Fiscal, e afirmou 
ter sido uma “honra” terem 
trabalhado em conjunto, sub-
linhando que “vão ficar sauda-
des para o futuro”. 

RECONHECIMENTO
Depois de proceder às verifi-
cações que considerou perti-
nentes e à apreciação da do-
cumentação contabilística, 
o Conselho Fiscal deu o seu 
parecer positivo à aprovação 
do Plano de Atividades e Or-
çamento para 2023, parecer 

que foi transmitido à Assembleia 
pelo Presidente da Mesa, Pedro Tei-
xeira Bastos. Seguiu-se a intervenção 
do Presidente do Conselho Fiscal, 
Edgar Lopes, que justificou o pare-
cer daquele órgão. “Na perspetiva do 
Conselho Fiscal, posso afirmar que 
deixamos este Conselho Regional e 
uma SRNOM patrimonial e financei-
ramente sólida, uma estrutura reno-
vada e transparente, modernizada em 
termos de equipamentos e uma sede 

A última Assembleia Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, 
realizada no dia 14 de novembro 
aprovou o Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano de 2023, 
apresentado como “conservador, 
linear e transparente”. 
A sessão ficou marcada por 
muitos agradecimentos aos 
membros deste órgão, pelo 
“excecional profissionalismo, 
competência, dedicação e 
lealdade institucional”.

Aprovado o Plano de 
Atividades e Orçamento 
para 2023

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Ao abrigo do artigo 154º do Es-
tatuto da Ordem dos Médicos, 
foi convocada a Assembleia 

Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos para o dia 14 de novembro de 
2022, no Salão Nobre da SRNOM. 
Pedro Teixeira Bastos, presidente 
da Mesa da Assembleia Regional, 
inaugurou a sessão e deu a palavra a 
José Mário Mariz, vice-presidente do 
mesmo órgão, que leu a Ata da As-
sembleia Regional Ordinária de 28 
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“Vão ficar 
saudades 
para o futuro”

Lopes salientou que “sem o 
seu apoio e avisado conse-
lho, todo o nosso trabalho 
teria sido menos rigoroso, 
competente e fundamen-
tado”. Os agradecimentos 
estenderam-se a Pedro Tei-
xeira Bastos e aos restantes 
membros da Mesa da As-
sembleia “pela exemplar 
condução dos trabalhos”, 
ao tesoureiro da SRNOM, 
Alberto Pinto Hespanhol 
“pelo empenho, energia 
e diplomacia”, e ainda ao 
presidente do Conselho 
Regional, António Araújo. 
“Quero testemunhar o 
enorme apreço que tive 
em colaborar sob a sua di-
reção, no cumprimento do 
programa de trabalho que 
duas vezes pôs a sufrágio 

para a SRNOM. Das duas vezes foi fa-
voravelmente apoiado pelos médicos 
e, das duas vezes, teve os seus objeti-
vos cumpridos de forma quase plena”, 
acrescentou. Edgar Lopes destacou o 
“trabalho consistente” na organiza-
ção e “alargamento” da oferta cultural 
e social aos médicos e suas famílias e 
na manutenção e apoio ao Gabinete 
para a Prova Nacional de Acesso, a 
quem a SRNOM “deu um alento su-
plementar ao completar o círculo das 

funções de ensino e avaliação pelos 
pares da profissão médica”. 

«DEDICAÇÃO E LEALDADE 
INSTITUCIONAL» 
Após o Plano de Atividades e Orça-
mento para o ano de 2023 ter sido co-
locado à votação e aprovado por una-
nimidade, coube a Pedro Teixeira 
Bastos agradecer o “contributo fun-
damental” de todos colegas. “Felicito 
toda a direção pelo extraordinário 
trabalho desenvolvido ao longo deste 
período de tempo. Considerando-
-me uma pessoa razoavelmente bem 
formada, devo confessar que estava 
longe de ter uma noção sequer apro-
ximada da amplitude, do número e da 
qualidade das ações que são aqui rea-
lizadas anualmente. Certamente com 
enorme prejuízo das vossas vidas 
pessoais e familiares, uma vez que 
mantêm a atividade profissional. Não 
posso deixar passar em claro as múl-
tiplas iniciativas desenvolvidas pela 
SRNOM no período da pandemia, 
nomeadamente a criação do Hospital 
de Campanha, em regime de volun-
tariado, bem como  apoio disponibili-
zado para receber os refugiados ucra-
nianos, ações que muito contribuíram 
para o prestígio desta instituição, e 
nas quais o Prof. António Araújo teve 
um papel preponderante”, declarou. 
“Ao Conselho Fiscal, nomeadamente 
ao seu Presidente Dr. Edgar Lopes, 
agradeço os comentários claros e ju-
diciosos produzidos em sucessivas 
AG’s e que, além de muito terem con-
tribuído para a elucidação da situação 
financeira desta instituição, foram 
bem demonstrativas do zelo que o 
Conselho Fiscal colocou no cumpri-
mento das suas obrigações estatutá-
rias.”, acrescentou.
Para o presidente da Mesa da Assem-
bleia Regional, foi “uma honra e um 
privilégio ter sido parte integrante da 
estrutura que foi responsável pelos 
destinos da SRNOM nestes últimos 
seis anos”, terminando com elogios, 
ao “excecional profissionalismo, com-
petência, dedicação e lealdade insti-
tucional” por parte de toda a equipa, 
que integra os quadros da SRNOM, 
liderada por Susana Borges, Diretora 
de Serviços. n

“Esperamos que quem 
venha a seguir tenha 
o mesmo cuidado 
e empenho que nós 
assumimos nos últimos 
anos em manter 
as atividades, mas 
também em manter a 
saúde financeira da 
SRNOM, de forma a 
que esta casa continue 
a orgulhar-nos a todos”
António Araújo

intemporalmente rejuvenescida”. Ao 
recordar ser a última Assembleia e a 
“sua derradeira intervenção no exer-
cício destas funções”, deixou uma pa-
lavra inicial de agradecimento a to-
dos os membros do Conselho Fiscal, 
Joana Febra e Gabriel Madureira, 
“bem como aos competentes e incan-
sáveis elementos do staff do depar-
tamento de Contabilidade, liderados 
pela Eng.ª Susana Borges, e ao Dr. 
Armando Carvalho da CCL”. Edgar 
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12 DEZ 2022

Assembleia de 
Representantes da OM

Através de videoconferência, 
a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SR-

NOM) ligou-se às secções regionais do 
Centro e Sul para mais uma Assem-
bleia de Representantes da Ordem 
dos Médicos. O encontro aconteceu a 
partir do Salão Nobre da SRNOM na 
manhã de 12 de dezembro e foi diri-
gido por Alfredo Loureiro, presidente 
da Mesa da Assembleia. A partir de 
Coimbra esteve Mónica Vasconce-
los, vice-presidente, e em Lisboa, na 
sede da Secção Regional do Sul, es-
teve Maria Manuel Deveza, secretá-
ria deste órgão. Com membros que se 
juntaram a partir de Faro, Funchal e 
Ponta Delgada, ao todo contaram-se 
72 participantes nesta última Assem-
bleia de Representantes de 2022.

Alfredo Loureiro encetou a reunião 
colocando à votação a ata da Assem-
bleia de Representantes de 19 de se-
tembro, que foi aprovada com 47 vo-
tos a favor. O 2.º ponto dizia respeito 
à aprovação dos orçamentos para 
2023, expostos por Susana Vargas, 
Tesoureira do Conselho Nacional. O 
primeiro a ser apresentado foi o or-
çamento para o Fundo de Solidarie-
dade, aprovado com 67 votos a favor, 
seguindo-se o orçamento do Conse-
lho Nacional, aprovado com 71 votos 
a favor. Por último foi apresentado o 
orçamento da Ordem dos Médicos, 
aprovado com 72 votos a favor.

PLANO DE AÇÃO 2023
O 3.º ponto da ordem de trabalhos 
foi a proposta de Plano de Ação para 
2023. “O plano de atividades está em 
linha com os princípios e missão da 
Ordem dos Médicos, sem grandes ati-
vidades extra, mas contemplando os 

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 
12 de dezembro. A sessão 
ficou marcada pela discussão 
do Orçamento e Plano de 
Ação para 2023 e de diversas 
propostas de criação de 
Secções de Subespecialidades. 
A proposta de criação do 
Colégio de Especialidade de 
Medicina de Urgência não foi 
aprovada. 

“Informar os médicos é o meu 
primeiro dever”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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NOVA SUBESPECIALIDADE 
DE NEURORRADIOLOGIA DE 
INTERVENÇÃO
A reunião centrou-se depois em aspe-
tos essenciais para o funcionamento 
da Ordem dos Médicos, com propos-
tas de criação de várias Subespeciali-
dades e da Especialidade de Medicina 
de Urgência. Após discussão e vota-
ção, a Assembleia deu “luz verde” à 
criação da Secção da Subespeciali-
dade de Neurorradiologia de Inter-
venção e à alteração de designação de 
Competência em Avaliação do Dano 
Corporal para Competência em Ava-
liação do Dano na Pessoa.

MEDICINA DE URGÊNCIA 
Já a proposta de criação do Colégio 
de Especialidade de Medicina de Ur-
gência, apresentado inicialmente por 
Rubina Correia, foi reprovada. A dis-
cussão contou com a explanação da 
posição de vários Colégios de Especia-

lidade, entre eles, Medicina Interna, 
com Pedro Guimarães Cunha, Pedia-
tria, com Jorge Amil Dias, Aneste-
siologia com António Marques, e da 
Competência em Emergência Mé-
dica, com Vítor Almeida. Também 
António Sarmento apresentou uma 
proposta sobre esta matéria, que vem 
sendo debatida há mais de dois anos. 
O assunto mostrou-se controverso, 
com os defensores da proposta a fa-
zerem notar que “as Urgências são o 
único serviço onde é permitido traba-
lhar sem se ter uma especialidade”, 
enquanto os opositores argumen-
taram que esta seria a única espe-
cialidade “onde os médicos não têm 
retorno das situações clínicas que 
observam”. De referir que dezenas de 
atuais e antigos diretores de Serviços 
de Urgência do país subscreveram 
um manifesto a defender a criação da 
especialidade de Medicina de Urgên-
cia, que consideraram indispensável 
face às “enormes insuficiências” da 
rede hospitalar, a qual contou tam-
bém com o parecer favorável do Co-
légio da Especialidade de Cirurgia. 
Outros Colégios, porém, manifesta-
ram-se contra, como o de Pediatria, 
Medicina Geral e Familiar e Medi-
cina Interna. 
Posta à votação, a proposta de criação 
do Colégio de Especialidade de Medi-
cina de Urgência acabou reprovada 
pela Assembleia de Representantes 
da Ordem dos Médicos, com 51 votos 
contra.
Dado o tempo gasto na discussão 
deste assunto, os restantes pontos 
da ordem de trabalhos – proposta de 
criação do Colégio de Competência 
em Medicina Estética, da Secção de 
Subespecialidade de Medicina Esté-
tica (proposta do Colégio de Cirurgia 
Plástica, Reconstrutiva e Estética) 
e da Secção de Subespecialidade de 
Medicina Estética e Cosmética (pro-
posta do Colégio de Especialidade de 
Dermatovenereologia) – tiveram de 
ser adiados para uma próxima reu-
nião. n

Assembleia de Representantes da OM 
12 dezembro 2022

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Aprovação da ata da Assembleia de 
Representantes de 19.09.2022; 

2. Orçamento para 2023: a) Orça-
mento Fundo de Solidariedade Social; 
b) Orçamento Conselho Nacional; c) 
Orçamento Ordem dos Médicos

3. Proposta de plano de ação para 
2023; 

4. Proposta de criação da Secção da 
Subespecialidade de Neurorradiologia 
de Intervenção; 

5. Proposta de alteração de designa-
ção de Competência em Avaliação do 
Dano Corporal para Competência em 
Avaliação do Dano na Pessoa; 

6. Proposta de criação do Colégio de 
Especialidade de Medicina de Urgência; 

7. Proposta de criação do Colégio de 
Competência em Medicina Estética; 

8. Proposta de criação da Secção de 
Subespecialidade de Medicina Estética 
(proposta do Colégio de Cirurgia Plás-
tica, Reconstrutiva e Estética);

9. Proposta de criação da Secção 
de Subespecialidade de Medicina 
Estética e Cosmética (proposta 
do Colégio de Especialidade de 
Dermatovenereologia);

10. Informações e outros assuntos de 
interesse para a Classe.

pontos mais importantes que a insti-
tuição deve implementar e reforçar”, 
resumiu Miguel Guimarães a iniciar 
a discussão. O bastonário apresentou 
depois detalhes da proposta e ma-
nifestou a sua disponibilidade para 
prestar os esclarecimentos adicio-
nais que fossem necessários. “O meu 
primeiro dever, enquanto bastonário, 
é informar os médicos”, declarou. Se-
guiu-se então um período para ques-
tões por parte dos membros da As-
sembleia, que, entre vários temas, 
abordaram o crescimento da Ordem 
dos Médicos nos últimos anos, prin-
cipalmente em termos de regulação 
da atividade médica. Antes do do-
cumento ser colocado à votação, o 
bastonário propôs ainda um voto de 
louvor e agradecimento ao “trabalho 
desenvolvido por todos os membros 
da Assembleia de Representantes”, 
acrescentando que este órgão “podia 
orgulhar-se daquilo que já fez”. 
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Depois da conferência sobre a 
violência contra os profissionais 
de saúde, em 2021, foi agora a 
vez da saúde mental estar em 
destaque. O Conselho Sub-
Regional de Braga da Ordem dos 
Médicos e o Núcleo de Estudantes 
de Medicina da Universidade 
do Minho promoveram uma 
conferência sob o mote “Um dia 
com a (nossa) Saúde Mental”, que 
decorreu no dia 12 de dezembro, 
na Escola de Medicina da 
Universidade do Minho, e contou 
com o apoio do CRNOM. 

Uma iniciativa  
do Conselho  
Sub-Regional de 
Braga e do NEMUM

Um dia  
com a (nossa) 
Saúde Mental

entre as instituições”, afirmou André 
Santos Luís, o presidente do Conse-
lho Sub-Regional de Braga, que reve-
lou a sua ligação ao NEMUM desde 
os tempos de estudante e destacou o 
“carinho institucional” e a partilha de 
“objetivos comuns”. 

SESSÃO DE ABERTURA 
Na sessão de abertura da iniciativa 
foi destacada a importância do tema, 
principalmente após a pandemia que 
vivemos e que a todos marcou no 
plano individual e enquanto socie-
dade. Para João Pedro Monteiro, pre-
sidente do NEMUM, é fundamental 
“estarmos bem connosco próprios, 
para podermos cuidar dos outros”, 
defendeu, ao explicar o contexto da 
conferência. “A saúde mental é essen-
cial e deve ser mesmo uma prioridade 
garantir que o bem estar dos profis-
sionais de saúde está assegurado, que 
lhes são prestados cuidados de saúde 
eficazes e criar estruturas de apoio 
para que ninguém fique de fora ou 

Q uase um ano depois da inicia-
tiva “Respeito por quem pro-
tege”, que incluiu uma ação 

de sensibilização e uma conferência 
sobre a questão da violência contra 
os profissionais de saúde no dia 13 de 
outubro de 2021, o Hospital de Braga 
e a Escola de Medicina da Universi-
dade do Minho voltaram a acolher 
um encontro que reúne profissionais 
de saúde e estudantes. “Um dia com 
a (nossa) Saúde Mental” deu nome à 
conferência promovida pelo Conse-
lho Sub-Regional de Braga da Ordem 
dos Médicos e o Núcleo de Estudan-
tes de Medicina da Universidade do 
Minho (NEMUM). “A saúde mental 
é um tema transversal aos estudan-
tes, profissionais de saúde e doentes 
e foi este o desafio lançado este ano, 
na mesma lógica de colaboração, que 
não se esgota nestas atividades. Ten-
tamos reunir, perceber os problemas 
dos estudantes, desempenhar um pa-
pel conciliador em alguns processos e 
manter um relacionamento saudável Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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se sinta sozinho. Quisemos também 
transpor a importância dos cuidados 
de saúde mental para os estudantes e 
alertar que este tema inicia-se na for-
mação médica. Devemos falar, discu-
tir, partilhar o que nos preocupa logo 
durante a formação médica, para que 
tenhamos menos problemas no fu-
turo, no exercício da profissão”, acon-
selhou o presidente do NEMUM. Ter 
a saúde mental como preocupação 
na formação pré e pós-graduada e ao 
longo de toda a carreira médica “para 
que o nosso sistema de saúde fun-
cione com profissionais que sintam 
que têm bem-estar, são felizes e estão 
aptos para cuidar dos outros” é impe-
rativo, na opinião dos organizadores 
do evento. Patrício Soares Costa, vi-
ce-presidente da Escola de Medicina, 
que também marcou presença nesta 
sessão, elogiou a “iniciativa inclusiva 
no sentido de garantir o bem estar e a 
saúde mental de todos nós”, um obje-
tivo partilhado pela Universidade do 
Minho. 

PALESTRA: 

A Saúde Mental 
nos Profissionais 
de Saúde
“Se pensarmos que 15% da população 
portuguesa padece de doença mental, 
seja uma depressão, crise psicótica ou 
quadro de ansiedade ou desespero, 
15% do orçamento para a saúde deve-
ria ser atribuído à saúde mental. Tal 
como é na Europa. Mas tal não acon-
tece; em Portugal, o valor atribuído é 
de apenas 5%. Além disso, um quinto 
dos portugueses sofre de doença men-
tal, uma média de cerca de 2 milhões 
de portugueses, ocupando o segundo 
lugar a nível europeu. Ou seja, faze-
mos muito em troca de muito pouco. 
Mas fazemos porque as pessoas pre-
cisam de ajuda”. Foi desta forma e 
com alguns números bem impres-
sivos que Carlos Mota Cardoso ini-
ciou a sua palestra sobre “A Saúde 
Mental nos Profissionais de Saúde”. 

O psiquiatra criticou a falta de 
investimento por parte do po-
der político e apontou algumas 
soluções para fazer face ao pro-
blema. A primeira prende-se 
com o aumento do número de 
profissionais de saúde, desde 
médicos, enfermeiros, psicólo-
gos, a técnicos auxiliares, entre 
outros. Depois, sugere que se-
jam desenvolvidos “modelos de 
intervenção comunitária com 
equipas dinâmicas e multidis-
ciplinares”, como já existe nou-
tros países, em que se integram 
estes doentes em várias ativida-
des, “como opção terapêutica”, 
com foco na multidisciplinari-
dade. “São fundamentais para 
ativar e desenvolver tratamen-
tos de saúde mental”, reforçou. 
Para o professor, outra solução 
passa por dar mais apoios às 
famílias portuguesas, que “são 
muito castigadas por problemas 
como o alcoolismo ou a droga”, 
por exemplo. “São problemas 
muito sérios, que destroem fa-
mílias, e as respostas existentes 
são quase nulas. Não há recur-
sos nem meios e só os profissio-

nais ajudam, dando tudo o que têm 
para ajudar essas pessoas”, relevou. 
Carlos Mota Cardoso comentou o 
facto de Portugal ter “366 camas 
para internamento no Serviço Na-
cional de Saúde e setor social con-
vencionado que recebem doentes de 
cuidados continuados de saúde men-
tal”. No entanto, na sua opinião, por 
“falta de sensibilização e literacia em 
saúde”, nem todas estão ocupadas. O 
psiquiatra recordou a “luta intensa 
contra a institucionalização justa em 
situações absolutamente incapacitan-
tes em que a família nada pode fazer 
para ajudar as pessoas doentes” e o 
facto de Portugal ser o país europeu 
que consome mais fármacos tranqui-
lizantes e antidepressivos. Mas não 
esqueceu um aspeto positivo que se 
acentuou em tempos de pandemia: “a 
perceção de que para as pessoas, hoje, 
a perturbação mental  – seja ansie-
dade, depressão, pequenas deficiên-
cias ao nível cognitivo – com que não 
conseguem lidar deixou de ser um es-
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tigma, procurando ajuda junto de 
um psicólogo ou psiquiatra”. 
A segunda parte da sua interven-
ção focou-se no “sofrimento” e no 
“ser médico”, que “tem que lidar 
com a condição mental”. “É ele que 
escolhe o melhor caminho, e onde 
a arte e a ciência se juntam”, justifi-
cou, através da etimologia da pala-
vra. Carlos Mota Cardoso abordou 
ainda a importância do “encontro”, 
nomeadamente entre “aquele que 
ajuda e quem procura alívio para o 
seu sofrimento”, enaltecendo a re-
lação médico-doente. Ao explicar 
o conceito de “sofrimento”, como 
“o medo do término”, e o processo 
de procura de ajuda do médico”, 
destacou que o “encontro acontece 
nesse contexto”.  Dirigindo-se à 
plateia de estudantes de Medicina 
e Psicologia, o orador convidado 
lembrou que “são esses sofrentes 
com angústia e medo que vão cair 
nas vossas mãos, e aí vão poder ver 
o mundo dos outros e tentar ajudar, 
para que eles vivam com o máximo 
de paz possível e o mínimo de dor 
possível”, concluiu. 

DEBATE: 

Organização 
dos Cuidados de 
Saúde Mental em 
Portugal
Moderado por José Diogo Soares, 
diretor de Saúde Pública da Asso-
ciação Nacional de Estudantes de 
Medicina (ANEM), o debate “Or-
ganização dos Cuidados de Saúde 
Mental em Portugal” centrou-se na 
análise da situação atual e no que se 
perspetiva para esta área no futuro. 
O moderador questionou os convida-
dos sobre as principais necessidades 
na área dos cuidados de saúde men-
tal. Paulo Pimentel elogiou o facto da 
pandemia ter trazido a saúde mental 
para “primeiro plano”, e de esta ser 
agora mais valorizada. Até porque 
durante anos, a saúde mental esteve 
associada a um “estigma preocu-
pante, mesmo entre profissionais de 
saúde”. Para o representante da Es-

tema, incluindo a rede 
de cuidados de saúde 
mental, com a com-
ponente hospitalar e 
extra-hospitalar, bem 
como a evolução da 
especialidade de Psi-
quiatria nos hospitais 
psiquiátricos e gerais. 
“Felizmente,  hoje, 
tratamos melhor as 
pessoas e deixamos 
de precisar tanto dos 
hospitais psiquiátricos 
como precisávamos no 
passado. O ideal é que 
a maioria das pessoas 
seja diagnosticada o 
mais cedo possível, 
tratada na comuni-
dade, não adoeçam ao 
ponto de precisarem 
de institucionaliza-
ção. Esta é a filosofia 
do Plano Nacional de 
Saúde Mental, que 
está pensado para as-
segurar a cobertura 
nacional e centrado na 
ação do SNS”, realçou 
o psiquiatra. Numa 
altura em que quase 
todos os hospitais ge-
rais têm serviço de 
Psiquiatria, o que quer 
dizer que a especiali-
dade “está integrada”, 
o plano para 2023 
passa pela integração 
dos dois principais 
hospitais psiquiátricos 
do país, Magalhães Le-
mos e Júlio de Matos, 
nos hospitais gerais, 

“acabando do ponto de vista formal 
com estas unidades e ter a Psiquia-
tria ao lado das outras especialidades 
médicas”, explicou Pedro Morgado. 
“Outro dos objetivos é a possibilidade 
de trabalharmos em equipas multi-
disciplinares, que em vez de centra-
rem o trabalho da pessoa que tem 
doença psiquiátrica num profissional, 
passam a ter a pessoa no centro e os 
profissionais à volta do doente. Este 
modelo de funcionamento multidisci-
plinar ou comunitário está a ser tes-

cola de Psicologia da Universidade 
do Minho, a organização dos cuida-
dos de saúde mental “deveria ser mais 
eficiente”. “Devemos criar dinâmicas, 
estruturas, modos de funcionamento 
que possam responder ao mais im-
portante, o problema dos pacientes. 
A resposta deve estar articulada e or-
ganizada para que possamos prestar 
cuidados de saúde de qualidade”, de-
fendeu o psicólogo. 
Já Pedro Morgado começou por fa-
zer uma breve contextualização do 
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texto que nasceu de um episódio 
real em ambiente hospitalar, em 
que devido a um erro médico, a 
vida de uma criança foi colocada 
em risco. As principais dificul-
dades ao comunicar más notí-
cias aos pacientes e familiares 
foi o foco do trabalho de grupo, 
em que se destacou a impor-
tância de ler emoções e expres-
sões faciais para “gerir situações 
mais complexas e comunicar de 
forma correta, principalmente 
perante pessoas que sofrem”. 
Para Pedro Teixeira, existem 
três emoções básicas que deve-
mos saber gerir no contexto de 
saúde e treino de um profissio-
nal: a tristeza, o medo e a raiva.
“Nestes momentos que se ca-
racterizam por fortes cargas 
emocionais associadas e para os 
quais os profissionais de saúde 
sentem que nunca foram trei-
nados ou não estão prepara-
dos, realmente o silêncio não é 
uma opção. A interação torna-
-se obrigatória e traz uma carga 
emocional ou afetiva muito 
forte. E, muitas vezes, o impacto 
no modo de estar e bem-estar 
do profissional decorre mais do 
acumular de situações seme-
lhantes a esta do que propria-
mente da sua atividade clínica, 
para o qual foi treinado a fazer 
e sente que tem recursos”, jus-
tificou. Por isso, aconselhou os 
estudantes a começarem com 
uma preparação, a avaliarem 
o contexto, local e momento, a 
demonstrarem empatia e a uti-
lizarem termos claros. “A forma 
como temos a capacidade ou não 
de reconhecer no outro um determi-
nado registo emocional e adequar a 
nossa atuação a ele é essencial. A in-
teração com os doentes em momen-
tos mais difíceis diz isso mesmo, a 
base é reconhecer o estado emocional 
do paciente e ajustar o nosso em con-
formidade, empatizar com o doente. 
Ajustar o padrão emocional”, resu-
miu Pedro Teixeira. 
Durante a partilha de opiniões en-
tre grupos de trabalho, foi denun-
ciada a pressão dentro dos hospitais, 

tado com muito sucesso em alguns 
hospitais”, defendeu o também repre-
sentante do serviço de Psiquiatria do 
Hospital da Senhora da Oliveira, em 
Guimarães. A longo da sua interven-
ção, Pedro Morgado reiteradamente 
abordou a importância das equipas 
comunitárias e a vantagem de colocar 
a Psiquiatria em “diálogo com outras 
áreas que operam na saúde mental e 
mais próximas da comunidade”, uma 
vez que este plano se estenderá a todo 
o país. Em relação ao ponto de situa-
ção, assegurou que a saúde mental é 
a que “está mais avançada de todas as 
áreas” e que no futuro “vamos ter um 
total de 40 equipas financiadas por 
fundos comunitários e um investi-
mento sem precedentes na melhoria 
dos cuidados em ambulatório e inter-
namento em todo o país”. 
No debate houve espaço para questões 
por parte da plateia e foram aborda-
dos tópicos como as mais valias deste 
Plano, os constrangimentos que estão 
bem presentes no SNS, como a falta 
de recursos humanos, o aumento da 
procura de cuidados de saúde mental, 
a colaboração dos hospitais com as es-
colas médicas  e as vantagens da coo-
peração entre serviços de Psiquiatria 
e Psicologia. Pedro Morgado encerrou 
a sessão defendendo que a Psiquiatria 
é a especialidade que “está mais na 
interface entre a Medicina e a socie-
dade, aquela que melhor comunica 
com os outros colegas médicos e com 
toda a sociedade”. 

WORKSHOP: 

“Profissionalismo e 
bem-estar: quando 
o silêncio não é 
uma opção”
A última sessão da tarde esteve a 
cargo de Pedro Teixeira, psicólogo e 
professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Minho, que dina-
mizou um workshop e organizou os 
alunos em grupos de trabalho, promo-
vendo a participação direta, a reflexão 
e a partilha sobre o tema “Profissio-
nalismo e bem-estar”. Nesse sentido, 
os participantes analisaram um con-

a falta de recursos humanos e mate-
riais, entre outros constrangimentos, 
bem como realçada a importância de 
equipas multidisciplinares. Por outro 
lado, “temos que ter mecanismos de 
feedback para perceber o erro e de-
pois encontrar um conjunto de me-
canismos que permitam aprender 
a partir do erro para que não volte a 
acontecer. Para evoluirmos, é essen-
cial reconhecer o erro e aprender com 
ele”, terminou o dinamizador do wor-
kshop. n
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A sessão de encerramento do 
25º Congresso Nacional da 
Ordem dos Médicos ficou 

marcada pela Cerimónia de Entrega 
de Medalhas de Mérito, um momento 
solene e que todos os anos se repete 
com o objetivo de homenagear os mé-
dicos e o seu “brilhante percurso por 
uma medicina melhor, mais justa e 
de um maior acesso para todos os ci-
dadãos”. No total, 18 figuras marcan-
tes da Medicina, ensino, investigação 
e ciência foram agraciados pela sua 
excelência profissional e contributo 
para a sociedade. 

EXEMPLOS DO QUE SIGNIFICA  
“SER MÉDICO”
“Homenageamos um conjunto de 
médicos que representam todos os 
médicos, um conjunto de médicos 

que muito fizeram pela medicina e 
pela saúde portuguesa. Um conjunto 
de médicos que soube estar junto dos 
seus doentes sempre que foi necessá-
rio, um conjunto de médicos que es-
teve sempre ao lado da ciência e da 
investigação. Foram médicos no ver-
dadeiro sentido da palavra: foram hu-
manistas, foram solidários, fizeram 
tudo o que estava ao seu alcance para 
que os seus doentes tivessem tudo e 
salvaram muitas e muitas vidas. Os 
médicos homenageados representam 
todos os médicos portugueses”, afir-
mou Miguel Guimarães, bastonário 
da Ordem dos Médicos.
Entre os homenageados, Albino Ar-
mando Martins Parreira, António 
Marques da Silva, Henrique Manuel 
da Silva Botelho, José Manuel Do-
mingues Poças, Manuel Fernandes 

No dia 11 de novembro, realizou-
se o 25º Congresso Nacional da 
Ordem dos Médicos, sob o tema 
“Saúde em Mudança”. A sessão de 
encerramento ficou marcada pela 
Cerimónia de Entrega de Medalhas 
de Mérito, uma homenagem aos 
médicos pelo seu percurso na 
Medicina em Portugal.      

18 MÉDICOS 
RECEBERAM A 
MEDALHA DE MÉRITO 
DA OM

Momento de homenagem 
e reconhecimento 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Paulo Ribeiro
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Numa saúde em 
mudança, a excelência
dos médicos 
permanece. É esta 
a única constante, 
independentemente de 
vivermos tempos mais 
ou menos difíceis.
Miguel Guimarães

Distinção  
de  médicos  
do Norte

1

2

3

4

5

6

7

da Assembleia Sub-Regional 
de Vila Real da Ordem dos 
Médicos desde 2005 até ao 
seu falecimento, em 2021. 

Manuel Gomes 
Afonso [5]
Natural de Viana do Casto, 
licenciou-se em Medicina 
pela Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto em 
1977. Especialista em Saúde 
Pública, membro do Colégio 
da Especialidade e diretor do 
Centro de Saúde de Viana do 
Castelo. Foi Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral do 
Distrito Médico de Viana do 
Castelo. 

Patrício Manuel  
Vieira Araújo Soares 
da Silva [6]
Obteve a licenciatura em Me-
dicina em 1981 e o Doutora-
mento em Medicina (Fisiolo-
gia e Farmacologia) em 1988, 
ambos pela Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto. É professor catedráti-
co da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto e 
diretor do Programa de Dou-
toramento em Farmacologia 
e Toxicologia Experimental 
e Clínica da Universidade do 
Porto. Entre 2017 e 2021, in-
tegrou o Conselho de Admi-
nistração da BIAL – Portela 
& Cª, S.A., foi-lhe atribuído o 
Prémio Gulbenkian de Ciência 
2002 e em 2017 foi agraciado 
com a Medalha Municipal de 
Mérito – Grau Ouro, atribuí-
da pela Câmara Municipal do 
Porto.

Vasco Rui da Gama 
Ribeiro [7]
Licenciou-se em Medicina na 

Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto em 1971. É cardiologista de intervenção, 
tendo tido uma extensa e notável carreira clí-
nica, da qual se destaca a criação e desenvol-
vimento da Cardiologia de Gaia. Ao longo da 
sua carreira evidenciou-se sempre pelo seu 
espírito inovador, pela busca da excelência 
clínica e pelo pioneirismo, tendo sido respon-
sável pela introdução em Portugal de múlti-
plas técnicas, como a angioplastia coronária, o 
tratamento percutâneo da válvula aórtica ou a 
utilização de ecografia intracardíaca 4D, onde 
foi pioneiro a nível mundial. n

Albino Armando  
Martins Parreira [1]
Natural de Miranda do Douro, fez 
a sua formação na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
e optou pela especialidade de Me-
dicina Geral e Familiar. Foi diretor 
do Centro de Saúde de Miranda 
do Douro e presta ainda serviços 
no Centro de Saúde de Vimioso, 
Bragança. 

António Marques  
da Silva [2]
Assistente Hospitalar Gradua-
do Sénior de Anestesiologia no 
Centro Hospitalar Universitário do 
Porto (CHUP), onde é Diretor do 
Departamento de Anestesiolo-
gia, Cuidados Intensivos e Emer-
gência. É Professor Catedrático 
Convidado, no Instituto Ciências 
Biomédicas Abel Salazar, da Uni-
versidade do Porto, sendo docen-
te na Medicina de Emergência, 
Terapêutica Médica e Medicina 
Peri-Operatória e Presidente do 
Colégio da Especialidade de Anes-
tesiologia da Ordem dos Médicos. 

Henrique Manuel  
da Silva Botelho [3]
Licenciou-se em Medicina na Fa-
culdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto e ingressou na 
carreira médica de Clínica Geral, 
no Centro de Saúde de Terras de 
Bouro, onde foi diretor entre 1996 
e 2009. Foi nomeado Coordena-
dor Nacional para o relançamento 
da reforma dos cuidados de saú-
de primários em janeiro de 2016 
e nomeado em 2020 assessor do 
Conselho Diretivo da ARS Norte, lugar que 
atualmente ocupa. 

Manuel Fernandes Pinheiro [4]
Licenciou-se em Medicina na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto em 1977, 
foi médico da carreira de Saúde Pública com a 
categoria de Chefe de Serviço de Saúde Pú-
blica, foi colocado na Sub-região de Saúde de 
Vila Real. Realizou o Serviço Médico à Periferia 
entre 1980 e 1981, no Centro de Saúde de Vila 
Pouca de Aguiar, ARS de Vila Real, foi Delega-
do de Saúde de Chaves e presidente da Mesa 

Pinheiro (a título póstumo), Manuel 
Gomes Afonso, Patrício Manuel 
Vieira Araújo Soares da Silva e Vasco 
Rui da Gama Ribeiro foram os médi-
cos do Norte distinguidos. 
Em representação da SRNOM esteve 
Lurdes Gandra, secretária do Conse-
lho Regional do Norte.
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Muita animação e 
iniciativas solidárias 
marcaram o regresso 
das Festas de Natal

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Paulo Ribeiro



ços e princesas a super-he-
róis e bonecos de neve. À 
entrada do Salão Nobre da 
Casa do Médico também o 
Pai Natal se mostrou sem-
pre disponível para tirar 
fotografias com os mais 
pequenos. Tradições que 
se preservam há já vários 
anos mas que devido às 
limitações impostas pela 
pandemia não se concre-
tizaram nos últimos dois – 
o formato virtual foi a op-
ção encontrada em 2020 
e 2021 para levar a magia 
desta época até à casa de 
todos os médicos.
O regresso contou com 3 
sessões cheias de magia ao 
longo do dia que  propor-
cionaram vários momen-
tos divertidos de interação 
entre os palhaços Joly e 
Zequinha e as crianças, 
antecipando o espetáculo 
que se seguiria. O Mágico 
Vegas foi o grande respon-
sável pelo momento de 
magia, e logo no início do 
dia prometeu “um espe-
táculo ainda melhor, com 
mais efeitos, mais intera-
ção com as crianças e com 
magia ao nível máximo”. 
Desde bolas vermelhas 
que apareciam e desapa-
reciam entre os dedos a 
mesas voadoras, a magia 
aconteceu de forma muito 
impressionante, com uma 
plateia ao rubro a receber 
uma mensagem muito 
especial: “Se realmente 
acreditarem, conseguem 
atingir tudo o que dese-
jarem, e acontece magia! 
Até porque a magia é a 
arte de encantar e trans-
formar sonhos em reali-

dade. Podem transformar o impossí-
vel em possível, desde que coloquem 
magia em tudo o que fazem ou o de-
sejem ao longo do vosso crescimento. 
A magia é alegria, e é fundamental 
para realizarem os vossos sonhos”, 
afirmou o artista convidado.

As tradicionais 
Festas de Natal 
estiveram de 
regresso para alegria 
de miúdos e graúdos. 
Muitos médicos 
aproveitaram assim 
a oportunidade 
para retomarem a 
tradição de festejar 
o Natal junto dos 
colegas e suas 
famílias. Música, 
dança, teatro, 
surpresas e muita 
animação fizeram 
as delícias dos 
mais novos que se 
deslocaram até à 
SRNOM, no Porto, 
e às sub-regiões 
de Braga, Viana do 
Castelo e Vila Real 
para celebrar a magia 
do Natal.

Se 
realmente 
acreditarem, 
conseguem 
atingir tudo o 
que desejarem e 
acontece magia.

Porto 
[10 DE DEZEMBRO]

Foi no dia 10 de dezembro que 
o Natal chegou à SRNOM em 
forma de festa e muitos médi-

cos trouxeram os seus filhos para des-
frutarem da celebração. As crianças 
foram recebidas por algumas das suas 
personagens favoritas, desde palha-

51
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crições, para assegurar as condições 
de segurança do espaço, pelo que con-
tamos com menos crianças do que é 
costume. Mas vamos ter palhaços, 
magia, dança e muita animação. Es-
pero que gostem porque é tudo feito 
para vocês”, reforçou o presidente do 
CRNOM. 
E foi precisamente a dança e a mú-
sica que desviaram a atenção de to-
das as crianças presentes, logo após 
o espetáculo principal. As portas da 
Galeria abriram-se e as crianças tive-
ram a oportunidade de interagir com 
as suas personagens de animação fa-

voritas, num momento marcado por 
fotografias ternurentas, pinturas fa-
ciais, entrega de prendas e lanches 
divertidos. Apesar de ter apenas um 
ano de idade, Duarte mostrou-se sem-
pre muito bem disposto, atento aos 
novos sons e ao rosto das figuras que 
já vai reconhecendo. O pai, Henrique 
Guedes, especialista em Cardiologia, 
veio à festa pela primeira vez, após 
recomendação de colegas. “Considero 
esta uma iniciativa excelente, em que 
podemos conviver com colegas e tra-
zer os nossos filhos para que criem 
novas memórias. Acabamos por re-

“Este ano 
retomamos 
as atividades 
habituais e esta 
festa não podia 
ser exceção. 
Vamos ter 
palhaços, magia, 
dança e muita 
animação. Espero 
que gostem, 
porque é tudo 
feito para vocês”
António Araújo

REGRESSO ANIMADO
António Araújo, presidente do Con-
selho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), deu início 
à primeira festa do dia, interagindo 
com as crianças e recebendo um ba-
rulhento e forte “bom dia”. Recordou 
os dois anos sem Festa de Natal pre-
sencial e agradeceu aos colegas por 
trazerem os seus filhos à “casa de 
todos os médicos” numa época tão 
especial como esta. “Este ano reto-
mamos as atividades e esta festa não 
podia ser exceção, apesar de termos 
estabelecido um novo limite de ins-
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“É com uma 
enorme alegria 
que nos voltamos 
a reunir aqui em 
mais um momento 
de partilha. Para 
a SRNOM, este 
encontro é sempre 
um orgulho, poder 
acolher os colegas 
e as suas famílias 
numa época tão 
festiva”
Dalila Veiga

treias. Para muitos mé-
dicos e suas crianças, 
voltar à casa dos médi-
cos significa um “reto-
mar de tradições” há já 
muito tempo ansiado. 
Cristina Pinto, especia-
lista em Medicina Ge-
ral e Familiar, trouxe os 
dois filhos, de 2 e 9 anos. 
“É uma ótima iniciativa, 
eles divertem-se imenso 
e é também uma forma 
de reencontrar colegas 
que já não vemos há 
muito tempo. E nós tam-
bém precisamos destes 
momentos de convívio, 
lazer e conversa com os 
colegas, sendo muito in-
teressante acabarmos 
por conhecer ou rever os 
seus filhos. Acredito que 
fique na memória destas 
crianças, e vejo pelo Sal-
vador, o filho mais velho, 
que mal entrou aqui re-
conheceu o espaço e fi-
cou logo muito animado”, 
garantiu. Sandra Pereira 

e César Preto, especialistas em Anes-
tesiologia, vieram pela primeira vez à 
festa em 2019 e trouxeram a pequena 
Helena, que apesar de na altura ter 
apenas 10 meses, delirou com o teatro 
e com o momento de dança, acompa-
nhando os movimentos do seu lugar. 
Este ano, com o regresso da Festa de 

Natal, decidiram voltar e trazer tam-
bém a pequena Julieta, entretanto 
nascida em tempo de pandemia. “É 
uma boa forma de reunir pais e filhos 
nesta casa e guardar memórias. Aca-
bamos sempre por encontrar colegas 
com os seus filhos, e é um dia muito 
bem passado”, asseguraram. 

FESTA PARA “SUPER-HERÓIS” 
O regresso foi ainda saudado por Ana 
Correia de Oliveira, vogal do CR-
NOM, que recordou a última festa, 
em que também trouxe os seus filhos. 
Ao inaugurar a segunda sessão, a pri-
meira da tarde de 10 de dezembro, pe-
diu a todas as crianças “uma grande 
salva de palmas para os pais que 
salvam tantas vidas”, todos os dias, 
como verdadeiros “super-heróis”. “É 
uma alegria ver tantos colegas jun-
tos e poder reunir também as suas 
crianças. Muitas delas ainda se lem-
bram da festa de 2019 e têm a oportu-
nidade de voltar a sentir a magia do 
Natal na SRNOM, porque apesar de 
ser um Natal antecipado, o espírito 
está já bem presente. É também uma 
forma de verem que a nossa vida, en-
quanto médicos, não se resume ape-
nas ao trabalho, mas que também há 
partilha entre colegas. Passamos da 
profissão de médicos para a profissão 
de pais, um papel igualmente impor-
tante”, realçou a especialista em Me-
dicina Geral e Familiar. Dalila Veiga, 
presidente do Conselho Sub-Regio-
nal do Porto da Ordem dos Médicos, 
foi a anfitriã da última sessão do dia, 
tendo começado por declarar que era 
um “enorme gosto receber os colegas 
e suas crianças”, após dois anos de in-
terrupção, e constatar esta “forte ade-
são”. “É com uma enorme alegria que 
nos voltamos a reunir aqui em mais 
um momento de partilha. Para a SR-
NOM, é sempre um orgulho poder 
acolher os colegas e as suas famílias 
numa época tão festiva. É um sinal 
de retorno à normalidade, e não havia 
melhor forma de comemorarmos este 
regresso que com este reencontro, 
numa festa tão especial”, garantiu. 
A dirigente pediu ainda um aplauso 
a todos os colaboradores da SRNOM 
“pela dedicação e empenho” na orga-
nização da Festa.

ver colegas que não vemos muitas 
vezes durante o ano e conhecer as 
suas famílias, num ambiente descon-
traído”, afirmou. 

RETOMAR TRADIÇÕES
No entanto, as várias sessões da Festa 
de Natal não se fizeram apenas de es-
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“Estamos de volta a 
estas festas de Natal 
(…) conseguimos 
ultrapassar um 
período menos 
simpático da nossa 
vida em sociedade 
e é muito bom poder 
voltar à normalidade, 
num ambiente de 
festa.” 
André Luís

médicos em torno de um ob-
jetivo comum, que promove 
o convívio entre pares num 
ambiente descontraído, é um 
sinal muito bom”, concluiu o 
presidente do Conselho Sub-
-Regional de Braga. 
O brilho nos olhos dos mais 
pequenos anunciava o início 
do espetáculo. O momento 
de magia contou com cartas 
com imagens de personagens 
conhecidas, e surpreendeu e 
arrancou muitos sorrisos aos 
elementos mais novos da pú-
blico. Já os pais assistiram 
divertidos a um evento a que 
não quiseram faltar neste 
regresso. “É a segunda vez 
que vimos, gostamos muito 
da edição de 2019 e decidi-
mos voltar. A expetativa é 
boa e os três já pedem para 
vir. Mantemos as tradições, 
que é o mais importante”, 
confidenciou Ana Matos, es-

pecialista em Dermatologia. Já João 
Moreira, depois de ter experienciado 
este momento no Porto e em Braga 
nos últimos anos, voltou a marcar 
presença nesta “festa tão agradável 
e de que os miúdos gostam muito”. 
Para Isabel Cardoso, que trouxe a pe-
quena Francisca, este evento era uma 
“novidade”, mas estava muito satis-
feita por terem resolvido vir passar 
uma “tarde diferente nesta época fes-
tiva”. O dia terminou com a sempre 
ansiada entrega de prendas e um lan-
che, que proporcionou mais momen-
tos de conversa e brincadeira entre os 
mais novos e os mais crescidos. 

volta a estas festas de Natal, a nossa 
primeira festa neste mandato. Ainda 
não tínhamos tido a oportunidade de 
organizar este evento que é tão pro-
curado e acarinhado pelos colegas e 
pelas crianças, por isso é com muito 
gosto que o fazemos. Significa que 
conseguimos ultrapassar um período 
menos simpático da nossa vida em so-
ciedade e é muito bom poder voltar à 
normalidade, num ambiente de festa. 
A elevada procura comprova que, 
apesar da nossa intensa atividade, 
este é um acontecimento lúdico que 
atravessa gerações. Na minha ótica, 
sempre que conseguimos juntar os 

Braga 
[01 DE DEZEMBRO] 

De mãos dadas aos pais, 
as crianças entravam aos 
saltos e com grandes ri-
sadas no Altice Forum 
Braga, onde o palhaço 
Pipoca e companhia es-
tavam prontos para as 
receber. O duende e o Pai 
Natal, prontamente disponíveis para 
ouvir os pedidos dos mais novos, dis-
tribuíam “mais cinco” e tiravam fotos 
com os mais desejosos. Foi no dia 1 de 
dezembro que o Conselho Sub-Regio-
nal de Braga da Ordem dos Médicos 
organizou a sua Festa de Natal, num 
local devidamente decorado para pro-
porcionar momentos de convívio e 
alegria aos médicos da cidade e da re-
gião, bem como às cerca de 130 crian-
ças inscritas. Antes do momento de 
magia começar, André Santos Luís 
dirigiu-se aos presentes abordando 
a importância do evento e o papel 
da Ordem dos Médicos. “Estamos de 
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“Ficamos muito 
contentes por 
voltar a organizar 
esta festa para os 
filhos dos nossos 
colegas. É algo 
recebido com muita 
alegria e animação 
e estávamos 
desejosos por este 
regresso.” 
Margarida Faria

Vila Real 
[01 DE DEZEMBRO]

As traquinices do Palhaço 
Joly, as histórias diverti-
das e os balões coloridos 
fizeram furor na chegada 
das cerca de 40 crianças 
à sede da Sub-Região de 
Vila Real. Foi também 
no primeiro dia do mês 
de dezembro que este es-
paço viu o Natal ser cele-
brado de uma forma es-
pecial. “Ficamos muito 
contentes por voltar a 
organizar esta festa para 
os filhos dos nossos cole-
gas. É algo recebido com 
muita alegria e anima-
ção e estávamos desejo-
sos por este regresso, em 
que nos divertimos todos, 
pequenos e graúdos. Mui-
tos já estiveram na última 
festa, outros vem pela pri-
meira vez, e é muito giro 
vê-los a crescer e a desco-
brir a magia desta época 
em conjunto”, confessou 
Margarida Faria. A pre-
sidente do Conselho Sub-
-Regional de Vila Real da 
Ordem dos Médicos tam-
bém se mostrou curiosa 
com as atividades progra-
mas, que incluíam a peça 
de teatro “As aventuras da 
Capuchinho Vermelho e 
do Lobo Faminto” e ainda 
as pinturas faciais que as crianças 
naturalmente não dispensaram. O 
espetáculo contou “uma versão um 
pouco diferente da história que tradi-
cionalmente é contada às crianças”. 
Nesta versão alternativa, contada 
pela “avozinha” ao seu neto curioso, o 
grupo de atores deu voz ao lobo, que 
até era vegetariano, desconstruindo a 
ideia do lobo mau. 
“Já estávamos a precisar de ter de 
volta estas festas. É um regresso mar-
cante, em que voltamos a abrir as por-
tas da sede para conviver e trazer as 
crianças. É importante para as crian-
ças, que percebem que os pais traba-

boa disposição que vimos 
a esta festa em que pode-
mos conviver com os co-
legas, sem a necessidade 
de usar as máscaras a 
que já estamos tão habi-
tuados no nosso dia a dia. 
É uma verdadeira lufada 
de ar fresco. Somos cada 
vez mais absorvidos pela 
nossa profissão e mui-
tas vezes a nossa vida 
familiar acaba por ser 
prejudicada. Neste dia 
juntamo-nos, trazemos 
a família e convivemos 
com os colegas numa 
realidade diferente. Es-
tamos em casa também, 
aqui na Ordem”. 
“Convívio” é realmente a 
palavra de ordem nestas 
festas de Natal, em que 
os mais pequenos tam-
bém se apercebem da 

sua importância para os pais. “É uma 
iniciativa que se revela muito impor-
tante nesta época em que as crianças 
vivem esta magia ao máximo, e aqui 
conseguem ter uma festa antecipada. 
Podem conviver com outras crianças 
e viver o Natal fora do contexto fami-
liar e dos amigos mais próximos. E 
nós, médicos, também. O meu filho 
até me perguntou se a festa seria no 
hospital onde trabalho, e eu expliquei 
que não, que seria num espaço onde 
se iam reunir outros médicos como a 
mãe, e que iam levar também os seus 
filhos”, confidenciou Isabel Mesquita, 
especialista em Saúde Pública. 

lham mas também têm momentos de 
lazer e convívio, e para os pais, que 
aproveitam para partilhar a alegria 
dos filhos em conjunto”, confidenciou 
Bela Alice Costa, membro do Conse-
lho Sub-Regional de Vila Real. Mais 
uma vez, trouxe a filha Sara, que 
vem desde bebé e acabou de comple-
tar cinco anos de idade, aproveitando 
ainda melhor a festa, mas também 
a pequena Mariana, que vem pela 
primeira vez. Também Tiago Men-
des, especialista em Medicina Geral 
e Familiar, e a família voltaram com 
grande alegria e já muitas saudades 
deste evento. “É com uma enorme 



depois surpreendidos com mais ati-
vidades lúdicas e a exibição da peça 
de teatro apresentada pela Porta 27. 
À semelhança de Vila Real, a com-
panhia apresentou “As aventuras da 
Capuchinho Vermelho e do Lobo Fa-
minto”, uma versão desconstruída da 
história original, que aborda a aceita-
ção, a amizade e a segurança, aliado à 
boa disposição, e que convidou a mui-
tas gargalhadas. O espetáculo termi-
nou com a chegada do Pai Natal e a 

entrega de prendas. Antes de aban-
donarem o espaço, adultos e crianças 
ainda se deliciaram com o lanche ser-
vido e tiveram a oportunidade de co-
lorir desenhos alusivos a época. 
Depois das festas de São João e São 
Martinho e ainda da receção aos in-
ternos que marcaram 2022, o Conse-
lho Sub-Regional de Viana do Castelo 
planeou este acontecimento de forma 
muito especial. “Este é um regresso 
muito desejado e tem tudo para cor-
rer bem. Os colegas ficaram muito 
satisfeitos por poder voltar a ter mais 
um momento de convívio em família. 
O que sempre me fascinou nesta ini-
ciativa é precisamente a sua faceta fa-
miliar, que, por vezes, em detrimento 
do trabalho, é um pouco esquecida 
pela sociedade. E aqui valorizamos 
muito a família e convivemos com 
os colegas num ambiente descon-
traído”, destacou Nelson Rodrigues, 
sublinhando ainda o sucesso no nú-
mero de inscrições, que chegou às 50 
crianças. 
E foi precisamente em família que 
Sílvio Barge, especialista em Medi-
cina Geral e Familiar, veio à Festa 
de Natal, trazendo a esposa e os 
três filhos, de 10, 5 e 1 ano de idade. 
“As crianças adoram, ficam sempre 
muito entusiasmadas, e não temos 
como recusar estes convites. 
O nosso tipo de vida e horários nem 
sempre são compatíveis com este 
tipo de eventos, mas desta vez conse-
guimos e fazemos o possível para vir 
sempre. É com muito gosto que pro-
porcionamos esta alegria aos miú-
dos, que gostam tanto desta época”, 
revelou. Para a família de Ana Rita 
Cambão, especialista em Medicina 
Interna, esta iniciativa também já faz 
parte da tradição. Enquanto o Gon-
çalo, de 7 anos, se recorda das festas 
anteriores e diverte-se muito, Afonso, 
de 4 anos, assustou-se um pouco com 
o Pai Natal e por isso dedicou-se às pi-
pocas. “É uma iniciativa muito posi-
tiva, que promove o convívio entre co-
legas que raramente vemos durante o 
ano, e ao mesmo tempo temos a possi-
bilidade de conhecer as suas famílias, 
saindo do nosso ambiente habitual de 
trabalho”, comentou.

Viana do Castelo 
[03 DE DEZEMBRO]

Na sede da Sub-Região de Viana do 
Castelo, foram o Pai Natal e o palhaço 
Joly os grandes anfitriões na tarde 
de 3 de dezembro. À medida que as 
crianças e as famílias iam chegando, 
eram presenteadas com guloseimas, 
balões divertidos e histórias anima-
das, e tinham ainda a possibilidade de 
fazer pinturas faciais. O ambiente de 
festa e boa disposição marcou mais 
uma Festa de Natal nesta sub-região 
e a decoração natalícia encantou miú-
dos e graúdos. Na sala de cima, foram 

“O que sempre 
me fascinou 
nesta iniciativa 
é precisamente 
a sua faceta 
familiar, que, 
por vezes, em 
detrimento do 
trabalho, é um 
pouco esquecida 
pela sociedade. E 
aqui valorizamos 
muito a família 
e convivemos 
com os colegas 
num ambiente 
descontraído.”
Nelson Rodrigues
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Porto
9 DEZ :: A CASA DO 
CAMINHO 

O Casa do Caminho é 
uma IPSS (Instituição 
Particular de Solidarie-
dade Social) sedeada na 
Senhora da Hora, Mato-
sinhos. É essencialmente 

uma Casa de Acolhimento cuja mis-
são é “acolher, proteger, cuidar e dar 
(muito) carinho a crianças em perigo 
promovendo o seu desenvolvimento 
integral e a concretização do seu pro-
jeto de vida”. Constituída em outubro 
de 1988, resultou da partilha de “um 
profundo sentimento de solidarie-
dade para com as crianças em risco” 
por parte de três amigas, envolvidas 
em serviços de voluntariado. O nome 
“A Casa do Caminho”, foi escolhido 
para simbolizar “um local onde se 
recuperam energias de corpo e alma 
para a grande caminhada que cada 
pequenino ser tem pela frente”. 

ENTREGA DE PRENDAS
NATAL 2022

Natal 
ainda 
mais 
solidário

Mesmo tendo regressado às 
tradicionais festas de Natal 
presenciais, o CRNOM decidiu 
manter a entrega de prendas a 
crianças que estão ao cuidado 
de instituições de acolhimento. 
A iniciativa começou em 2020, e 
dado o sucesso e a importância 
que assumiu, parece que 
veio para ficar. Uma iniciativa 
que promove os valores da 
solidariedade e da partilha e leva 
o espírito e a magia de Natal às 
crianças que mais precisam. 

Em 2021, na mensagem de 
Natal dirigida aos colegas, 
António Araújo, recordou 
a importância de repe-

tir a iniciativa inaugurada em 2020, 
em plena pandemia. “Como o Natal 
também é sinónimo de solidarie-
dade, o CRNOM espalhou magia e 
felicidade pelas sub-regiões do Porto, 
Braga, Viana do Castelo, Vila Real e 
Bragança. Tal como fizemos no ano 
passado, mantemos a distribuição 
de presentes por instituições de aco-
lhimento de crianças dessas regiões. 
A ideia principal é preservar o am-
biente de magia do Natal em todas 
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as crianças”. Em 2022, o 
CRNOM, ciente do seu 
papel no panorama so-
cial, decidiu manter a ini-
ciativa de presentear as 
crianças mais necessita-
das, “no sentido de dimi-
nuir as dificuldades que 
as atingem, particular-
mente nesta data”.
Os colaboradores da SR-
NOM, que agarraram o 
projeto do modo mais 
entusiasta possível, logo 
se envolveram na prepa-
ração dos lanches, em-
brulho dos presentes e 
mesmo na sua distribui-
ção junto das institui-
ções selecionadas. Mas 
também os membros da 
direção da SRNOM se 
disponibilizaram de ime-
diato para estar presentes 
em cada ação de entrega 
e levar algum carinho às 
crianças contempladas. 



NOTÍCIAS58

muito o facto de mais uma vez se te-
rem lembrado da Casa do Caminho. 
À SRNOM, em nome de todas as 
crianças que vão beneficiar desta sur-
presa, o nosso muito obrigado”. 

Vila Real
5 DEZ :: LAR-ESCOLA 
FLORINHAS DA NEVE 

O Lar-Escola Florinhas da Neve é 
uma instituição cuja fundação data 
de meados do século passado (iniciou 
a sua atividade em 1940-1941), tendo 
sido criado no âmbito da reorganiza-
ção dos serviços de assistência do dis-
trito de Vila Real e posto a cargo das 

Dotada de instalações 
próprias construídas de 
raiz especificamente para 
o efeito desde 1997, tem 
capacidade para acolher 
60 crianças. Desde 1992 
está associada ao pro-
jeto Emergência Infantil 
criado em 1988 pelo Dire-
tor do Refúgio Aboim As-
censão, Luís Villas-Boas, 
um projeto de apoio à 
criança abandonada e 
maltratada, tendo-se tor-
nado a 1.ª Unidade de 
Emergência Infantil do 
Norte. Ao longo dos seus 
34 anos de existência já 
acolheu, cuidou e prote-
geu perto de 900 crianças, 
tendo atualmente ao seu 
cuidado três dezenas de 
meninos e meninas com 
idades até aos 12 anos. 
Dalila Veiga, presidente 
do Conselho Sub-Regio-
nal do Porto da Ordem 
dos Médicos, assegurou a 
entrega de prendas nesta 
instituição, acreditando 
que isso “poderá fazer 
toda a diferença” no Natal 
das crianças aí acolhidas. 
“A SRNOM sempre teve 
esta preocupação de, den-
tro da sua esfera de ação, 
dar apoio social. E espe-
cialmente nesta época 
de Natal, trazer um bo-
cadinho de carinho a quem tem tão 
pouco”. Esta lembrança, acrescentou, 
“demonstra ainda o nosso apoio e gra-
tidão pelo esforço meritório e traba-
lho que é feito por estes heróis sem 
nome que são os colaboradores desta 
instituição. Este nosso contributo é 
também, pois, uma forma de home-
nagear estas pessoas que tanto dão 
de si para ajudar estas crianças. É 
uma oferta simbólica, uma pequena 
prenda, que sabemos que não com-
pensa o colo e o carinho que tanta 
falta faz a estas crianças. Mas peque-
nos gestos podem significar muito, e 
todos nós, enquanto cidadãos, devía-
mos pensar desta forma, lembrar-nos 
sempre que nesta época, em particu-

lar, há quem tenha tão pouco que com 
pequenos gestos podemos fazer toda 
a diferença. É esta a principal men-
sagem que queremos deixar ao asso-
ciarmo-nos a este tipo de iniciativas, 
que já são uma tradição nossa nesta 
época, e que queremos preservar”, 
concluiu a presidente do Conselho 
Sub-Regional do Porto durante a en-
trega que decorreu a 9 de dezembro.
Maria da Luz Costa e Silva, fundadora 
da instituição, agradeceu a iniciativa 
da SRNOM. “Aqui preocupamo-nos 
em criar laços de afeto, dando todo o 
carinho, tentando suprir ao máximo 
a falta da família real. As crianças 
naturalmente valorizam muito estes 
presentes e nós, claro, agradecemos 

“A SRNOM 
sempre teve esta 
preocupação de, 
dentro da sua 
esfera de ação, 
dar apoio social. 
E especialmente 
nesta época de 
Natal, trazer um 
bocadinho de 
carinho a quem 
tem tão pouco.”
Dalila Veiga



Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição. Acolhia crian-
ças pobres, sem recursos, que se man-
tinham, em princípio, até aos 18 anos, 
idade em que eram colocadas “em 
casas de famílias sérias e de boa mo-
ral ou em oficinas”. Em 1998 a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Real do-
tou a instituição de novas instalações, 
dentro do Complexo Educativo das 
Florinhas da Neve, tendo continuado 
o acompanhamento das crianças aco-
lhidas a ser feito pelas Irmãs Fran-
ciscanas. Atualmente, acolhe crian-
ças e jovens do sexo feminino desde 
o nascimento até aos 18 anos, bem 
como crianças do sexo masculino até 
aos 3 anos, “carecidas ou privadas de 
meio familiar adequado ao seu desen-
volvimento físico e intelectual”. O ob-
jetivo é proporcionar às crianças um 
“ambiente familiar, com regras, que 
lhes permitam perspetivar e acre-
ditar num futuro próspero e, funda-
mentalmente, diferente do anterior”. 
Neste momento a instituição tem ao 
seu cuidado 27 crianças e jovens e co-
labora ainda com o Centro de Apoio à 
Vida Florescer, que auxilia mães ado-
lescentes e os seus bebés.
A receber as prendas entregues pelo 
Conselho Sub-Regional de Vila Real 
esteve Rita Lisboa, diretora técnica 
da instituição. “Esta é uma excelente 
iniciativa, que agradecemos muito. 
Temos bebés e crianças muito peque-
nas, mas também jovens já adultos, 
para quem isto significa muito. Faze-
mos questão de entregar as prendas 
no dia de Natal, para manter a tradi-
ção, e de identificar sempre quem as 
ofereceu. Nos anos anteriores todos 
ficaram muito agradados com os pre-
sentes recebidos”, confidenciou Rita 
Lisboa.
Tal como no ano passado, também o 
provedor da Santa Casa da Misericór-
dia de Vila Real marcou presença, e 
fez questão de agradecer o gesto da 
SRNOM. “Só o facto de se lembrarem 
de nós já é muito gratificante. Procu-
ramos fazer o nosso melhor e esta-
mos muito gratos por este reconhe-
cimento”, confessou o padre Gomes, 
como é informalmente conhecido.
Para a presidente do Conselho Sub-
-Regional de Vila Real, Margarida 

crianças mais desfavorecidas possam 
ter um dia de Natal mais feliz. É uma 
entrega simbólica, mas que pode fa-
zer toda a diferença, pelo que achei 
muito bem que se mantivesse esta 
iniciativa solidária. Até porque estas 
jovens já o esperavam e não as podía-
mos desiludir”, confidenciou Marga-
rida Faria. 

Viana do Castelo
5 DEZ :: BERÇO DE NOSSA 
SENHORA DAS NECESSIDADES 

O Berço de Nossa Senhora das Ne-
cessidades é um Centro de Acolhi-
mento Temporário de bebés e crian-

59

“É sempre bom 
podermos contribuir 
para que estas 
crianças mais 
desfavorecidas 
possam ter um dia 
de Natal mais feliz. 
É uma entrega 
simbólica, mas que 
pode fazer toda a 
diferença…”
Margarida Faria

Faria esta é uma iniciativa “feliz” e 
permite celebrar o Natal de um modo 
ainda mais especial. “Este ano tive-
mos de volta a nossa festa de Natal 
presencial, com os filhos dos médi-
cos da sub-região, que abrange Vila 
Real, Chaves e Lamego. E ficamos 
muito contentes, porque a anterior, 
realizada 2019, foi um sucesso, tive-
mos uma grande adesão e foi um bom 
momento de convívio e alegria para 
todos. Por outro lado, manter esta ini-
ciativa de solidariedade social pare-
ceu-me uma excelente ideia, porque 
não podemos esquecer-nos das crian-
ças que não têm acesso a festas como 
a nossa e a prendas. É sempre bom 
podermos contribuir para que estas 



ças abandonadas ou em 
situação de risco, obra 
do Centro Social e Paro-
quial de Nossa Senhora 
de Fátima, em Viana do 
Castelo. Criado em 1982, 
tornou-se uma institui-
ção com grande impor-
tância social e humana 
na região. Em 2008 
mudou-se das originá-
rias instalações impro-
visadas para as atuais 
instalações, próximas à 
Igreja da Sagrada Famí-
lia. Desde que foi criado, 
acolheu já várias cen-
tenas de crianças dos 
zero aos 12 anos. Conce-
bido para o acolhimento 
temporário, a verdade é 
que em muitos casos a 
permanência prolonga-
-se muito no tempo. Em 
2016, o Berço de Nossa 
Senhora das Necessida-
des foi distinguido com 
“Instituição de Mérito” 
pela Câmara Municipal 
de Viana do Castelo. 
Recordando a elevada 
afluência de crianças e 
suas famílias à Festa de 
Natal na sede da sub-re-
gião de Viana do Castelo 
e realçando a importân-
cia de proporcionar um Natal tão feliz 
quanto o possível a todas as crianças, 
sem exceção, também Nelson Rodri-
gues elogiou esta iniciativa. “Apesar 
da instituição de acolhimento pre-
tender ser uma verdadeira família 
para estas crianças, a verdade é que 
maioria está longe de suas casas e 
sem o verdadeiro suporte familiar. 
Por isso, esta é a forma que encon-
tramos de lhes dar algum conforto 
extra e lhes mostrar que não estão 
sós. Nesta altura da quadra natalícia 
devemos reforçar ainda mais os valo-
res da solidariedade e ajuda ao pró-
ximo, que é o que a SRNOM pretende 
com esta iniciativa. Para nós é ape-
nas uma oferta simbólica, mas para 
estas crianças tem muito significado 
e ficam muito felizes. Por outro lado, 
reconhecemos também o trabalho 

brou deles e lhes dedicou um carinho 
e atenção especiais, o que vai reforçar 
a sua personalidade e a sua autoes-
tima. Cada prenda que recebem faz a 
diferença e é sempre especial”, resu-
miu Rosa Meira. 

Bragança
6 DEZ ::OBRA KOLPING 

A Obra Kolping é uma IPSS da Dio-
cese de Bragança-Miranda que pro-
porciona acolhimento, proteção e 
apoio a crianças e famílias desfavo-
recidas. Em funcionamento desde 
1986, dá acolhimento a crianças e jo-
vens em risco, “garantindo e promo-
vendo os seus direitos e proporcio-
nando-lhes condições que permitam 
a sua educação, bem-estar e desen-
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desta estrutura e dos seus funcioná-
rios, que dedicam parte da sua vida 
a ajudar estas crianças e jovens com 
todo o cuidado e carinho”, explicou o 
presidente do Conselho Sub-Regio-
nal de Viana do Castelo na ocasião da 
entrega de prendas ao Berço de Nossa 
Senhora das Necessidades, efetuada 
no dia 5 de dezembro. 
Entrega que a coordenadora da insti-
tuição, a assistente social Rosa Meira, 
agradeceu. “Agradecemos muito este 
gesto, pois significa que uma enti-
dade como a Ordem dos Médicos se 
lembrou de nós, de quem mais pre-
cisa. Estes jovens infelizmente não 
podem estar com os pais e ter um Na-
tal como o da maioria das crianças. 
Com estas ofertas percebem a impor-
tância da partilha e sentem que não 
estão esquecidos, que alguém se lem-
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volvimento” através de um Centro 
de Acolhimento Temporário – para 
o acolhimento institucional de crian-
ças e jovens de ambos os sexos por 
períodos inferiores a 6 meses; e um 
Lar de Infância e Juventude – para 
acolhimento por períodos de mais de 
6 meses. A resposta social da Obra 
Kolping da Diocese de Bragança-Mi-
randa passa ainda por um Jardim 
de Infância – para crianças com ida-
des compreendidas entre os 3 e os 6 
anos de idade; e um Refeitório So-
cial – que fornece refeições a pessoas 
carenciadas.
“É com muito agrado que recebemos 
estas prendas, e agradecemos muito 
o facto de se terem novamente lem-
brado da nossa instituição e das nos-
sas crianças. Aqui na nossa região 
temos muitas crianças em situação 
de risco, para quem estas prendas re-
presentam muito. Esta iniciativa vai 
permitir que lhes consigamos propor-
cionar um Natal com mais conforto 
e alegria”, reconheceu a responsável 
Cláudia Messias durante a entrega 
que aconteceu no dia 7 de dezembro. 
“Esta é uma prenda extra que as 18 
crianças que residem na instituição 
vão receber na noite de Natal, o que 
certamente as deixará mais felizes”, 
concluiu.  
Orgulhosa da iniciativa promovida 
pela SRNOM, Júlia Maciel, vice-
-presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, as-
sociou-se a esta entrega de prendas 
e destacou o sentido de responsabi-
lidade social que todos nós devería-
mos partilhar. “Esta entrega reforça 
a presença e o contributo da SRNOM 
junto das crianças carenciadas, que 
infelizmente, no nosso país, ainda 
são muitas. É um simples ‘miminho’, 
mas sentimos essa responsabilidade 
de ajudar, principalmente nesta al-
tura do ano. E fazemo-lo de forma 
simbólica, mas com muito significado 
e muito carinho. Sabemos que estas 
crianças ficam muito contentes, por-
que não têm a oportunidade de rece-
ber prendas muitas vezes. Aprende-
mos muito com estes gestos, e desejo 
ardentemente que esta seja uma ini-
ciativa para continuar”, afirmou Júlia 
Maciel.

Braga
14 DEZ ::CENTRO CULTURAL E 
SOCIAL DE SANTO ADRIÃO 

O Centro Cultural e Social de Santo 
Adrião é uma IPSS que tem como 
missão “o apoio social à comunidade e 
associados, em todas as fases das suas 
vidas, com relevância para a infância, 
juventude e terceira idade”.
Fundado em 1983, desde logo come-
çou por organizar e dinamizar algu-
mas respostas de apoio à infância 
(ATL - Atividades de Tempos Livres), 
tendo mais tarde implementado as va-
lências de Creche e Jardim de Infân-
cia e alargado o âmbito da sua atua-
ção também às crianças em risco com 
o Centro de Atividades de Tempos 

Livres – Apoio a Crian-
ças em Risco. Posterior-
mente foi criado também 
um CAT – Centro de Aco-
lhimento Temporário.
O CAT dá acolhimento 
urgente e transitório a 
crianças e jovens em si-
tuação de risco. O objetivo 
é “promover o desenvol-
vimento global e harmo-
nioso de cada criança/
jovem, com vista à sua 
integração social ou rein-
tegração familiar”. Tem o 
feliz nome de “A Ponte de 
Regresso a Casa”. Atual-
mente tem ao seu cui-
dado 11 jovens, entre os 10 
e os 20 anos de idade.
“À semelhança do ano 
passado,  voltamos a 
apoiar esta instituição, 
que aliás temos auxiliado 
noutras circunstâncias”, 
lembrou André San-
tos Luís, presidente do 
Conselho Sub-Regional 
de Braga, na entrega de 
prendas realizada em 14 
de dezembro. “Reconhe-
cemos o excelente traba-
lho que o Centro Cultural 
e Social de Santo Adrião 
tem vindo a realizar ao 
longo dos anos e por isso 
voltamos cá, procurando 
contribuir para que estes 

jovens possam ter um Natal mais fe-
liz. Esta é uma iniciativa importante 
também para nós, Ordem dos Médi-
cos, pois realiza o espírito solidário 
que a deve caracterizar e fomenta o 
seu envolvimento com a sociedade 
em que está inserida”, reforçou An-
dré Santos Luís, presidente do Con-
selho Sub-Regional de Braga.  
Tânia Mendes, coordenadora insti-
tuição, agradeceu o contributo do CR-
NOM, garantindo que “estas prendas 
serão muito apreciadas pelos nossos 
jovens, sobretudo porque sentem que 
foram lembrados”. “E ajudarão a le-
var um sorriso extra e um pouco mais 
de felicidade a cada um deles”, con-
cluiu. n
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Entre os dias 3 e 
5 de novembro, 
o Salão Nobre da 
SRNOM recebeu a 
7ª edição do “Post-
Graduate Course in 
Oncology for General 
Practitioners and 
Young Oncologists” 
(ONCO GP 2022). 
Destinado a 
especialistas de 
Medicina Geral e 
Familiar e internos 
de Oncologia, o 
evento apresentou 
uma “visão ibérica” 
da Oncologia, 
incentivando 
a partilha de 
conhecimentos. 

Um evento edu-
cacional de três 
dias, de imersão 

total no tema, orientado 
para a prática clínica, 
num ensino interativo 
e multidisciplinar e que 
conta com um corpo do-
cente internacional de 

especialistas de topo. Esta foi a pro-
posta do 7º curso de Pós-Graduação 
em Oncologia para Clínicos Gerais e 
Jovens Oncologistas, dirigido por An-
tónio Araújo, presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM) e Mariano Provencio, 
professor da Universidade Autónoma 
de Madrid. O evento realizou-se nos 
dias 3, 4 e 5 de novembro, no Salão 
Nobre do Centro de Cultura e Con-
gressos da Secção Regional do Norte 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Visão 
ibérica” da 
Oncologia
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da Ordem dos Médicos (SRNOM) e 
teve como principal objetivo atualizar 
os especialistas de Medicina Geral e 
Familiar (MGF) e os jovens internos 
de Oncologia Médica. 
“Este curso prende-se com a neces-
sidade que nós sentimos em dar for-
mação aos mais jovens na área da 
Oncologia.  Esta é uma especialidade 
que tem sofrido uma grande e muito 
rápida evolução, não só em termos 
de biomarcadores como nas formas 

de tratar os doentes. Para 
quem não está dentro da 
Oncologia, pode tornar-se 
difícil acompanhar esta 
evolução. E este curso vem 
nessa sequência. Tentamos 
dar aos mais jovens, quer 
aos médicos de Medicina 
Geral e Familiar, quer aos 
médicos oncologistas, uma 
visão do que é a Oncologia 
hoje e como deve ser enca-
rado o doente oncológico”, 
justificou António Araújo. 
Foi nesta ótica que o dire-
tor do serviço de Oncolo-
gia Médica do Centro Hos-
pitalar e Universitário do 
Porto (CHUP) impulsionou 
o ONCO GP, já em 2015, 
como um “projeto de carac-
terísticas inéditas”. Além 
de reconhecer o papel que 
assume o médico de família 
neste processo, destaca os 
avanços desta área e a im-
portância do “acompanha-
mento contínuo” aos doen-
tes durante os tratamentos 
e a interação de conheci-
mentos com oncologistas e 
cirurgiões. 

“VISÃO IBÉRICA”
Embora se realize sempre 
na cidade do Porto, este 
curso básico de Oncologia 
para especialistas de Medi-
cina Geral e Familiar e in-
ternos de Oncologia Médica 
foi idealizado para abranger 
toda a Península Ibérica. 
Para António Araújo, esta 
“visão ibérica” permite en-
riquecer o conteúdo forma-

tivo e a partilha de conhecimento, já 
que muitos dos oradores são espa-
nhóis e mesmo alguma da assistên-
cia vem do país vizinho. “Faz todo o 
sentido podermos trocar impressões 
sobre o que se faz em Portugal e Es-
panha, partilhando conhecimentos 
e experiências, de forma a enrique-
cer cada participante”, acrescentou. 
Nesse sentido, partilha a direção do 
ONCO GP com o colega espanhol 
Mariano Provencio, diretor do ser-

TÓPICOS DO PROGRAMA

Epidemiology of cancer in Iberia [Alberto Ruano, 
ES]. Controversy about the population-based 
cancer screening programs [Sergio Vázquez 
Estévez, ES]. The value of tumor markers [Car-
los Camps, ES]. A practical approach to can-
cer diagnosis, staging, prognosis and therapy 
[Mariano Provencio, ES]. Principles of medical 
therapy for cancer [Maria João Sousa, PT]. Prin-
ciples of oncological surgery [José Polónia, PT]. 
Principles of radio-oncology [Paulo Costa, PT]. 
The place of the GP in the oncologic multidisci-
plinary team [Paulo Santos, PT]. How to manage 
oncologic emergencies and serious toxicities 
[Manuel Magalhães, PT]. Palliative care and pain 
in oncology [Elga Freire, PT]. The importance of 
nutrition throughout cancer care progress [Ma-
ria Cardoso Menezes & Susana Couto Irving, PT]. 
Psychological support [Sara Moreira & Margari-
da Branco, PT]. Biology and genetic counseling 
on cancer [Antonio Sánchez Ruiz, ES]. Basic and 
translational investigation in oncology [Nata-
lia Yanguas Casás, ES]. Innovations in Oncolo-
gy – Cancer immunotherapy… Lessons learned 
and a promising feature [Eduardo Sotomayor, 
EUA]. Gynecologic cancer [Miriam Mendez, ES; 
Fernando Gonçalves, PT]. Breast cancer [Joana 
Simões, PT; Blanca Cantos Ibargüen, ES]. Lung 
cancer [Mariano Provencio, ES; Delvys Rodri-
guez-Abreu, ES]. Gastrointestinal cancer [José 
Carlos Mendez, ES; Antonio Sánchez Ruiz, ES]. 
Head and neck cancer [Miguel Barbosa, PT; Joa-
na Febra, PT]. Genitourinary cancer [Nuno Louro, 
PT; Miriam Mendez, ES]. Onco-Hematology [Rita 
Coutinho, PT; José Gómez Codina, ES]. n

viço de Oncologia do Hospital Univer-
sitário Puerta De Hierro, em Madrid. 
Na sessão de abertura, que aconte-
ceu no primeiro dia do evento, os or-
ganizadores do ONCO GP deram as 
boas-vindas aos participantes e in-
centivaram a colocação de questões 
aos oradores convidados. “Vamos 
começar com conceitos básicos em 
Oncologia e tentar trazer uma visão 
global sobre as várias áreas terapêuti-
cas que hoje temos. Iremos focar-nos 
nos tratamentos e abordar ainda cada 
patologia”, adiantou o presidente do 
CRNOM. 
A primeira sessão “The basics about 
Cancer”, focou-se essencialmente na 
epidemiologia do cancro na Penín-
sula Ibérica, tendo como primeiro 
orador Alberto Ruano, professor de 
Medicina Preventiva e Saúde Pú-
blica na Universidade de Santiago 
de Compostela. A conferência tratou 
a incidência, taxas de mortalidade e 
sobrevivência, casos clínicos e algu-
mas conclusões. O curso, destinado a 
60 participantes, excedeu, mais uma 
vez, o limite de inscrições. n
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Dar respostas concretas aos desafios 
que vão surgindo na atividade clinica 
diária foi o principal objetivo da comissão 
organizadora do XXXI Congresso 
Nacional de Coloproctologia. O evento 
aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro 
na cidade do Porto e contou com a 
presença do presidente do CRNOM, 
António Araújo, na sessão de abertura 
e na conferência “Recertificação de 
competências médicas”.

XXXI 
Congresso 
Nacional de 
Coloproctologia 
ATUALIZAÇÃO 
PERMANENTE PARA 
PRESTAR OS MELHORES 
CUIDADOS DE SAÚDE 

“Foi nossa inten-
ção criar um pro-

grama científico não só 
abrangente, como tam-
bém pragmático e obje-

tivo, englobando não apenas estados 
de arte, mas igualmente, procurando 
dar respostas concretas a vários de-
safios que nos são colocados na nossa 
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atividade clínica diária. Pro-
curamos ainda que fosse ao 
encontro de colegas em di-
ferentes  fases da sua expe-
riência clínica, dos jovens 
internos de Cirurgia e Gas-
trenterologia, aos experientes 
especialistas”, assegurou Fer-
nando Castro Poças. O presi-
dente do XXXI Congresso 
Nacional de Coloproctologia 
e especialista em Gastren-
terologia inaugurou o pri-
meiro dia do evento, a 24 de 
novembro. Organizado pela 
Sociedade Portuguesa de 
Coloproctologia, o encontro 
teve lugar no Hotel Pestana 
Douro, em Gondomar, e pro-
moveu a partilha científica e 
o convívio entre colegas. 
Na sessão de abertura, An-
tónio Araújo felicitou a co-
missão organizadora pelas 
31 edições deste congresso 
e enalteceu a capacidade de 
resiliência. “Fala-se muito da 
resiliência no Serviço Nacio-
nal de Saúde e há que pres-
tar homenagem aos médicos 
e profissionais de saúde por 
esse mesmo valor. Porque 
apesar de todas  as dificul-
dades que enfrentamos no 
dia a dia, temos o dever de 
privilegiar a educação e con-
tinuamos a lutar pela for-
mação contínua, não só da 
nossa como dos colegas mais 
jovens”, afirmou o presidente 
do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM). Reconhecendo 
que estamos a atravessar “mo-
mentos difíceis na saúde”, 
exaltou a importância deste 
tipo de iniciativas que cum-
prem uma das obrigações dos 

médicos: contribuir para a formação 
e educação dos médicos mais novos. 
Além disso, António Araújo consi-
derou que o que caracteriza este con-
gresso é a multidisciplinariedade. 
“Nenhum de nós hoje consegue tra-
balhar isoladamente, cada vez mais 
dependemos uns dos outros, porque 
não temos o conhecimento absoluto 
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de determinada área. É com o saber 
dos outros colegas e especialidades 
que, em equipa, conseguimos encon-
trar o melhor tratamento e orientação 
clínica para os nossos doentes. É uma 
obrigação nossa e cumprimos todos 
os dias”, defendeu. 
O também diretor do serviço de On-
cologia do Centro Hospitalar e Uni-

versitário do Porto (CHUP) elogiou 
a “dedicação e empenho em prol dos 
doentes” da colega Anabela Rocha, 
presidente de honra do congresso. A 
sessão de abertura contou ainda com 
a presença de Francisco Portela, pre-
sidente da Sociedade Portuguesa de 
Coloproctologia, Paulo Costa, presi-
dente da Sociedade Portuguesa de 
Cirurgia, Guilherme Macedo, pre-
sidente da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia, João Ramos 
de Deus, presidente da Comissão de 
Honra do Congresso e Marco Mar-
tins, presidente da Câmara Municipal 
de Gondomar. 

RECERTIFICAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS MÉDICAS
No segundo dia do evento, a 25 de no-
vembro, António Araújo foi o orador 
convidado para a conferência “Recer-
tificação de competências médicas - 
Mito ou Realidade?”, moderada pelo 
presidente, Fernando Castro Poças, 
que admitiu “ser o convidado indicado 
para proferir considerações sobre o 
tema”. Apesar de considerar este um 
“tema muito controverso e com várias 
posições”, o presidente do CRNOM 
dissertou sobre a aquisição de com-
petências médicas ao longo do curso 
de Medicina e do internato, quer em 
formação geral como específica. No 
entanto, é obrigação do médico “es-
tudar e atualizar-se” durante toda a 
vida profissional. Da teoria à prática, 
essa aquisição não passa apenas pelo 
conhecimento técnico mas também 
pela capacidade de execução. Nesse 
sentido, António Araújo destacou os 
quatro pilares fundamentais que um 
médico deve ter, entre eles, o conhe-
cimento, a investigação, a gestão e o 
ensino. 
“Esta questão da recertificação de 
competências médicas, resume-se 
sobretudo às competências clínicas. 
Estão ligados dois conceitos: a edu-
cação médica contínua e o desenvol-
vimento profissional contínuo. Um 
assunto complexo e polémico, que 
traz posições extremadas e, por ve-
zes, com pouca razão. E a recertifi-
cação aplica-se aos médicos que já 
terminaram a pós-graduação e du-
rante toda a sua carreira profissional. 

É uma confirmação de qualificações 
profissionais que assegurem a conti-
nuidade da atividade clínica em toda 
a sua extensão”, explicou o orador. 
Ao longo da apresentação, António 
Araújo tratou alguns conceitos e de-
finições dos termos abordados como 
a recertificação, apreciação da quali-
dade das ações formativas,  o método 
de créditos e número de horas no pro-
grama de formação. Assim, assumiu 
as principais diferenças na realidade 
do exercício da Medicina na Europa 
e nos Estados Unidos da América e a 
dificuldade em compatibilizar os di-
ferentes sistemas de saúde europeus. 
“Todos nós temos a necessidade de 
atualização permanente, até das le-
gis artis, para que possamos prestar 
os melhores cuidados de saúde aos 
nossos doentes. Mas não é o facto de 
somar créditos nos eventos que faz 
de nós melhores médicos ou especia-
listas. Em Portugal, a recertificação 
não é uma questão, neste momento. 
A maioria dos nossos cidadãos têm 
confiança nos médicos, somos talvez 
a classe profissional em que mais 
confiam. E a recertificação ao estilo 
americano teria custos muito eleva-
dos, conduzindo à criação de lobbys. 
Por isso, consideramos que a política 
de recertificação, com base em exa-
mes, não é a ideal, uma vez que já 
somos suficientemente avaliados ao 
longo da carreira”, reforçou. 
O convidado defendeu a posição e 
preocupação da Ordem dos Médicos 
neste processo, comentou o sistema 
de formação em Portugal, bem como 
a valorização e desenvolvimento do 
capital humano. Seguiu-se um mo-
mento de questões e debate promo-
vido por Fernando Castro Poças, que 
se estendeu aos participantes do con-
gresso. Ao ser questionado sobre o 
motivo para a recertificação não se 
colocar como questão em Portugal, 
António Araújo garantiu que este não 
é um assunto que esteja em discussão 
porque existem outras prioridades e 
carências. “A existir recertificação no 
futuro, não deverá ser através de uma 
coleção de créditos, que é um sistema 
falacioso. Devemos fazer prova do 
que fazemos através dos atos médicos 
praticados”, rematou. n
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João Luís Barreto Gui-
marães nasceu no 
Porto e junta-se, a 
partir de agora, à ilus-

tre lista de personalidades 
da vida artística, cultural e 
científica portuguesas dis-
tinguidas com o Prémio Pes-
soa. O poeta e autor de  “Mo-
vimento”, o seu último livro,  
publicado em 2020, tornou-se 
o 36.º vencedor desta inicia-
tiva conjunta do semanário 
Expresso e Caixa Geral de 
Depósitos. Os membros do 
júri destacaram a sua obra 
como “um testemunho de 
um tempo, o de agora, e de 
um tempo antigo, clássico, 
universal, reconhecível pela 

inteligência e a emoção”. O Prémio 
Pessoa, no valor de 60 mil euros, visa 
“representar uma nova atitude, um 
novo gesto, no reconhecimento con-
temporâneo das intervenções cul-
turais e científicas produzidas por 

“O poema é 
uma escultura 
de som e 
imagem”
O Prémio Pessoa 2022 foi  
atribuído a João Luís Barreto 
Guimarães, em dezembro 
passado. Especialista 
em Cirurgia Plástica e 
Reconstrutiva no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNGE), 
poeta e escritor, o premiado 
assume, aos 55 anos, duas 
carreiras paralelas. Ao longo 
do seu percurso, publicou 
mais de uma dúzia de livros, 
o primeiro dos quais, “Há 
violinos na tribo”, editado 
em 1989. “Movimento”, 
de 2020, a sua última obra 
“motivou, agora, a atenção 
do júri do Prémio Pessoa”. 

ENTREVISTA

JOÃO LUÍS BARRETO 
GUIMARÃES

Texto Catarina Ferreira 

Prémio 
Pessoa 
2022



6767

mana, procurando assim conferir 
uma dinâmica narrativa mais intensa 
ao quotidiano, ao movimento. O que 
me pareceu surpreendente por parte 
dos povos antigos foi a perceção que 
aparentemente tiveram da existência 
de uma subtil tensão vivencial do Ser 
Humano ao longo do período de uma 
semana. Não se trata apenas de te-
rem decidido dar aos dias da semana 
o nome de corpos celestes ou deuses, 
é o terem alterado a ordem dos mes-
mos quando o fizeram. Porque os dias 
da semana não se dizem pela sequên-
cia real dos astros no espaço; se as-
sim fosse, Sol, Mercúrio, Vénus, Lua, 
Marte, Júpiter, Saturno corresponde-
riam a domingo, 4ª feira, 6ª feira, 2ª 
feira, 3ª feira, 5ª feira e sábado. Ora, o 
que os antigos fizeram foi alterar a or-
dem. Nunca vi essa observação escrita. 
Tal como a conhecemos, a semana co-
meça com o Domingo (Sunday - Sol), 
simbolizando a criação; a seguir, 2ª 
feira (Lunes, Lundi - Lua) natural-
mente posicionando a melancolia e o 

SINOPSE

CRÍTICA

É uma poesia da observação e de 
memória, tanto das coisas grandiosas 
como, sobretudo, de instantes 
«menores» e acontecimentos rápidos: 
de um domingo de Páscoa na cidade 
de Mostar a uma cadeira de café, dos 
poemas de Catulo e Horácio aos gatos 
dos cemitérios, João Luís Barreto 
Guimarães transporta-nos a um 
quotidiano bélico sob o signo de um 
tempo duro, onde coexistem o belo 
e o trágico, a ironia e a História, em 
instantes de onde emerge – ora terno, 
ora tenso – o movimento da vida.

«Os seus versos parecem um 
paradigma do poema contemporâneo. 
Única e exclusivamente respiração.»
Clarín (Buenos Aires)

«Exemplar na arte da observação.»
José Mário Silva, Expresso

«Os seus poemas recompõem a 
precaridade da nossa experiência. 
Em cada poema que escreve a vida 
salva-se.»
José Ángel Cilleruelo, A Cielo Abierto

 Estas pedras 

Ruínas
assim dispostas levam séculos a 
conseguir (incêndios 
e terramotos mostraram idêntico afã e 
rigor na construção) o lugar de 
cada pedra cuidadosamente escolhido 
pela regra 
do azar (há capitéis pelo chão 
numa macedónia de estilos 
pousados 
na própria sombra). Uma antologia de pedras é 
bem matéria para 
sombras (o próprio tempo se detém quando 
coincide com o espaço) 
seria uma 
quase heresia mudar estas pedras de sítio 
sem a autorização do tempo 
o arquitecto do acaso.

spleen característicos da Lua logo no 
início da semana, depois do fim-de-se-
mana, o que faz todo o sentido, como 
já todos experienciamos. A seguir, 3ª 
feira (Martes, Mardi - Marte), simbo-
lizando, ainda no início da semana, 
o conflito e a guerra; depois 4ª feira 
(Miercoles, Mercredi - Mercúrio), in-
diciando a presença do Deus da ne-
gociação, da diplomacia entre as par-
tes. A seguir, 5ª feira (Jueves, Jeudi 
- Júpiter), trazendo agora ao conflito o 
Deus da Lei, ou seja, depois da guerra 
e da negociação, chega o estabeleci-
mento ou a mediação da Lei. Depois 
6ª feira (Viernes, Vendredi - Vénus), 
apaziguando o conflito e a tensão com 
o amor e a paixão, uma espécie de Ilha 
dos Amores como recompensa. E, por 
fim, o Sábado (Saturday - Saturno), 
o descanso de Cronos, o tempo. E de 
volta ao Domingo, para novo ciclo.

Quais são as temáticas principais do 
livro?
Uma visão de Mundo concreta e meta-

portugueses”. O júri desta edição foi 
composto por Ana Pinho, António 
Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo 
Lucena, Eduardo Souto de Moura, 
José Luís Porfírio, Maria Manuel 
Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães 
Baião, Rui Vieira Nery e Viriato So-
romenho-Marques, com Francisco 
Pinto Balsemão a presidir e Paulo 
Macedo como vice-presidente.
Em entrevista à Nortemédico, João 
Luís Barreto Guimarães confessou 
ter recebido este prémio com “sur-
presa e alegria” e revelou detalhes 
sobre a sua mais recente obra, “Movi-
mento”, que motivou a distinção: du-
rante o processo de escrita, procurou 
que cada poema, por si, acrescentasse 
“originalidade e criatividade ao que já 
foi escrito”.  

(nortemédico) – “Movimento” dá nome 
ao seu último livro, publicado em 
2020. Como descreve esta obra?
(Luís Barreto) – Neste livro, optei por 
organizar os poemas por dias da se-

FONTE: www.quetzaleditores.pt



física, de base quotidiana. Há naquela 
ordem dos dias da semana criada pe-
los antigos uma tensão ou tensões que 
surgem, se discutem e se resolvem, 
e que, após um descanso, regressam 
em novos ciclos de tensão e resolução, 
com o ponto alto em Martes, terça-
-feira (o dia da guerra), e o ponto mais 
calmo no Sábado (o dia do descanso e 
do tempo). A intuição dos antigos ao 
alterar a sequência natural do cosmos 
deu origem a um esboço de uma nar-
rativa que se repete ciclicamente e faz 
sentido, um ‘movimento’. O mesmo 
movimento que nos faltou durante o 
confinamento, e é tão essencial à vida. 
Foi essa a ordem que assistiu à organi-
zação e distribuição do que escrevi en-
tre 2018 e 2020. É essa a descoberta do 
livro: os poemas mais tensos arrumei-
-os próximo do dia de Martes, os poe-
mas mais contemplativos distribui-os 
pelos restantes dias da semana, como 
um movimento de vida que sofre ten-
sões e depois se resolve pelo diálogo e 
pelo amor. Ou seja, a vida, ela própria. 
A nossa vida contemporânea. Quem 
saberá dizer se a dos antigos também.

Como caracteriza o seu estilo e pro-
cesso criativo?
Rápido a agarrar uma ideia, um verso, 
uma imagem; lento no processo de 

revisão. A estrutura lógica de cada 
poema é o que esculpe o poema e de-
cide onde e como cada verso corta. 
O poema é uma escultura de som e 
imagem. Gosto muito da concentra-
ção, da síntese, da elipse e do espaço 
em branco, estabelecendo com o lei-
tor um contrato de leitura que ele de-
verá preencher com a sua experiên-
cia e imaginação. Menos sentimento, 
alguma ternura; mais razão, muita 
ironia.

Receber prémios como este é sempre 
um motivo de valorização pessoal. 
Sente esse reconhecimento?
Devo ser justo e dizer que já sentia 
esse reconhecimento antes do Pré-
mio Pessoa, quer por parte da crítica 
ou da Academia (Prémio Criatividade 
Nações Unidas, Prémio Ramos Rosa, 
Prémio Armando Silva Carvalho, 
Grande Prémio de Literatura DST), no 
estrangeiro (Willow Run Poetry Book 
Award) e em Portugal, mesmo por 
parte dos leitores (Prémio Bertrand) 
ou das autarquias em que vivi (Mato-
sinhos e Porto), que tiveram ambas a 
amabilidade de me atribuir as respeti-
vas medalhas de ouro de mérito. Mas 
percebo que este é o mais importante 
prémio atribuído à minha obra e isso 
é passível de gerar outro nível ainda de 
responsabilidade. Embora os prémios 
literários não sejam, de modo algum, 
o mais importante, é difícil ignorar 
a lista dos anteriores premiados, das 
Artes às Ciências, o nome dos quatro 
poetas galardoados – António Ramos 
Rosa, Herberto Hélder, Vasco Graça 
Moura, Manuel Alegre – bem como 
a constituição do júri, onde pontuam 
personalidades que me habituei a ad-
mirar. É algo muito importante, tenho 
consciência disso.

Para quando a publicação de um novo 
livro?
O próximo livro já se encontrava na 
gráfica, felizmente, quando o prémio 
foi anunciado. Chama-se “Aberto To-
dos os Dias” e estará nas livrarias a 
partir de 12 de janeiro. Depois, em 
abril, sairá a nova “Poesia Reunida”, 
agora com os 12 livros desde “Há Violi-
nos na Tribo” (1989) até “Aberto Todos 
os Dias” (2023). n

João Luís Barreto Guimarães

Biografia 
Além de poeta e tradutor, João Luís Barreto 

Guimarães, que nasceu no Porto em junho 
de 1967, é médico, professor de poesia no 
ICBAS/Universidade do Porto, e publicou 
o primeiro livro de poemas, Há Violinos na 
Tribo, em 1989. Depois desse, seguiram-se 
Rua Trinta e Um de Fevereiro (1991), Este 
Lado para Cima (1994), Lugares Comuns 
(2000), 3 (poesia 1987-1994), em 2001, Rés-
-do-Chão (2003), Luz Última (2006) e A 
Parte pelo Todo (2009). Em 2022 recebe o 
Prémio Pessoa.

Seguiram-se na Quetzal Editores, Poesia 
Reunida de 2011; Você está Aqui (2013), tra-
duzido em Itália; Mediterrâneo (2016) dis-
tinguido com o Prémio Nacional de Poesia 
António Ramos Rosa e publicado em Espa-
nha, Itália, França, Polónia e Egipto; Nómada 
(2018) distinguido com o Prémio Livro de 
Poesia do Ano Bertrand e com o Prémio Li-
terário Armando da Silva Carvalho, publi-
cado também em Itália; a antologia O Tempo 
Avança por Sílabas (2019), editada também 
na Croácia, Macedónia e Brasil; e Movimento 
(2020). Finalista do Premio Internazionale 
Camaiori, em Itália, com Mediterrâneo, em 
2019, e Nomade, em 2020, recebeu o Willow 
Run Poetry Book Award 2020, nos EUA, com 
Mediterranean.

Está representado em antologias e revistas 
literárias de Portugal, Espanha (castelhano 
e catalão), França, Bélgica, Holanda, Reino 
Unido, Alemanha, Áustria, Itália, Hungria, 
Bulgária, Roménia, Eslovénia, Sérvia, Croá-
cia, Montenegro, Macedónia, México, Uru-
guai, Chile, República Dominicana, Estados 
Unidos, Canadá e Brasil. Leu a sua poesia no 
México, Estados Unidos, Espanha, Alemanha 
e Croácia. Recebeu o Prémio Criatividade 
Nações Unidas em 1992. Além da Medicina, 
divide o seu tempo entre o Porto (frente ao 
rio) e Venade (no coração da serra, perto de 
Caminha, Alto Minho).

Gosto muito da 
concentração, da 
síntese, da elipse e 
do espaço em branco, 
estabelecendo com 
o leitor um contrato 
de leitura que ele 
deverá preencher com 
a sua experiência e 
imaginação. Menos 
sentimento, alguma 
ternura; mais razão, 
muita ironia.

FONTE: www.quetzaleditores.pt

68 CULTURA



CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 PORTO
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
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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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Sociedade 
Portuguesa de 
Escritores e 
Artistas Médicos

Depois de ter sido adiado 
durante dois anos, o 
Encontro de Outono da 
Sociedade Portuguesa 
de Escritores e Artistas 
Médicos (SOPEAM) 
realizou-se nos dias 14, 
15 e 16 de outubro. A 
comissão organizadora 
escolheu a cidade de 
Gondomar para este 
encontro lúdico que 
privilegiou a cultura 
e divulgou a arte dos 
médicos participantes. 

Encontro  
de Outono

Apresentado como 
sendo “um evento 
de todos os que 

se associaram ao pro-
jeto e tornaram-no uma 
realidade”, o Encontro 
de Outono da Sociedade 
Portuguesa de Escritores 
e Artistas Médicos (SO-
PEAM) realizou-se nos 

dias 14, 15 e 16 de outubro. Quem o 
disse foi António Barbedo, médico 
psiquiatra, que juntamente com a es-
posa Virgínia Barbedo, especialista 
em Hematologia Clínica, organiza-
ram mais uma edição deste encon-
tro. A sessão de abertura teve lugar 
na Casa Branca de Gramido, em Gon-
domar, no segundo dia do evento, e 
entre vários agradecimentos, contou 
com algumas partilhas e reflexões 
dos participantes. 

GONDOMAR, 14- 16 OUTUBRO

CARLOS MOTA 
CARDOSO, EM 
REPRESENTAÇÃO 
DO CRNOM, 
PROFERIU A 
CONFERÊNCIA  
“O PAPEL DA 
ARTE E DA 
CIÊNCIA NA 
MEDICINA DE 
HOJE”
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Nesta sessão, António Barbedo dedi-
cou o evento à esposa, uma vez que 
fez a planificação dos três dias “na sua 
cidade” e escreveu “Gondomar - His-
tórias, Lendas e Curiosidades” sem 
“grande preocupação histórica ou li-
terária” – um livro entregue a todos os 
participantes. Teresa Couceiro, téc-
nica superior da Divisão da Cultura 
da Câmara Municipal de Gondomar 
e responsável pela Casa de Gramido 
agradeceu o facto de terem escolhido 

esta cidade. “Para 
nós, município, é de 
salutar o interesse em 
realizarem o encontro 
em Gondomar. Cos-
tumo dizer que não 
há educação sem cul-
tura e que não há cul-
tura sem educação. E 
é muito bom termos 
estes exemplos de 
pessoas que têm uma 
profissão tão exigente 
e ainda se dedicam 
às artes ou à escrita”, 
acrescentou. 
Já Maria José Leal, 
presidente da SO-
PEAM, recordou que 
este projeto acabou 
por ser adiado pela 
pandemia mas que 
voltou “em boa hora”. 

“É um enorme gosto estar aqui e só 
com dedicação é que se organiza algo 
desta dimensão”, completou, dirigin-
do-se aos organizadores. Em repre-
sentação do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), Carlos Mota Cardoso saudou 
todos os presentes e fez uma reflexão 
sobre o contributo dos médicos artis-
tas, “que dedicam horas da sua vida à 
escrita, fotografia, escultura, pintura, 
entre outros movimentos culturais”. 

Intitulada “O papel da Arte e da Ciên-
cia na Medicina de hoje”, a conferên-
cia do médico psiquiatra focou-se no 
equilíbrio entre a ciência e a arte, 
“que não é fácil”. “Se pensarmos na 
evolução destas duas vertentes ao 
longo da história, percebemos que  a 
doença não era muito abordada do 
ponto de vista científico. (...) Com Hi-
pócrates, a ciência entrou definitiva-
mente no campo da Medicina. Mas 
este pensador teve o cuidado de intro-
duzir a ciência sem deixar sair a arte. 
A arte médica ou a arte do encontro 
foi promovida no contexto da abor-
dagem da pessoa. E com esta arte da 
Medicina, a ciência ganha um maior 
impulso”, recordou Carlos Mota Car-
doso. Ao longo da sua exposição, 
abordou a importância da empatia na 
relação médico-doente, uma vez que 
“estamos diante de uma pessoa, mais 
do que uma fórmula química ou má-
quina, há uma pessoa que sofre e tem 
receio da finitude. Portanto, a empa-
tia médica é fundamental para perce-
bermos e aliviarmos o sofrimento dos 
doentes”. Para o especialista em Psi-
quiatria, se a arte é considerada “um 
elemento individual que alia a técnica 
e pode ser treinada”, também o jovem 
médico pode e deve perceber este en-
contro muito sério com um ser único 
que sofre, “estabelecendo a arte mé-
dica”, terminou. 

52.º ANIVERSÁRIO DA SOPEAM
Neste encontro, que recordou os 52 
anos da SOPEAM, António Roma 
Torres, Maria José Leal e Mariana 
Bettencourt foram alguns dos parti-
cipantes que fizeram reflexões. Entre 
a leitura de textos e poemas e a apre-
sentação de trabalhos, abordaram o 
seu percurso ligado à arte ao longo 
dos últimos anos. No mesmo local, foi 
inaugurada também uma exposição 
de artes plásticas, com pinturas, es-
culturas e tapeçarias de vários artis-
tas médicos, como Helena Melo, Vir-
gínia Barbedo, Isabel Alvim, Luísa 
Quintela, Isabel Barbedo, Fernando 
Torgal, entre outros. A organização e 
curadoria ficou a cargo de Pedro Mi-
guéis e Cristina Moisão. n

“Com Hipócrates, 
a ciência entrou 
definitivamente 
no campo da 
Medicina. Mas 
este pensador 
teve o cuidado 
de introduzir 
a ciência sem 
deixar sair a arte. 
A arte médica ou 
a arte do encontro 
foi promovida 
no contexto da 
abordagem da 
pessoa”
Carlos Mota Cardoso
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LIVRO
FRANCISCO DO 
CARMO PACHECO 

‘A Arte 
Médica em 
Portugal no 
Segundo 
Milénio’

“Este livro que me deu 
tanto trabalho e foi 

feito com muito boa von-
tade ainda é um livro in-
completo. Eu não sou his-
toriador, fui desafiado por 
alguns colegas a escrever 
um livro de História e acei-
tei, achei que era capaz. 
Depois verifiquei que era 
muito mais difícil do que 
eu achava. A História da 
Medicina, a Arte Médica 
presta-se a fazer divagações 

literárias espantosas e, por vezes, a 
mão fugia para contar um ou outro 
pormenor. Mas isso é indispensável 
para dar cor àquilo que se escreve”, 
contou o autor. A apresentação do li-
vro “A Arte Médica em Portugal no 
Segundo Milénio”, da autoria do es-
pecialista em Imunohemoterapia e 
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Um livro sobre 
“a História da 
Medicina em Geral”
Apresentado como um livro 
que “interessa aos médicos do 
ponto de vista científico”, mas 
também ao público em geral, 
“A Arte Médica em Portugal 
no Segundo Milénio” teve o 
seu lançamento no dia 15 de 
outubro. Da autoria de Francisco 
do Carmo Pacheco, que 
assume tratar-se naturalmente 
de “um livro incompleto” e 
descreve a Arte Médica como 
“uma amálgama complexa de 
ciência, tecnologia, intuição e 
saber da experiência”, a obra 
foi apresentada por António 
Sarmento. 

CASA CHEIA NA 
APRESENTAÇÃO 
NA SRNOM
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inclui a reprodução de uma série de 
histórias e conversas que o autor teve 
com colegas, que ainda bem que fi-
cam escritas para não se perderem. 
Muito mais do que a história da Me-
dicina portuguesa no segundo milé-
nio, conta a história da Medicina em 
geral, vai sempre à base, à origem, aos 
antepassados. Mas porquê este livro é 
tão importante?”, questionou. Para o 
infeciologista, a história da Medicina 
“é também a história da Humanidade, 

Patologia Clínica, Fran-
cisco do Carmo Pacheco, 
aconteceu no dia 15 de ou-
tubro, no Salão Nobre da 
Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(SRNOM). Júlia Maciel, vi-
ce-presidente do CRNOM, 
deu as boas-vindas, refor-
çando ser “um gosto rece-
ber-vos na casa de todos os médicos e 
ver a sala tão cheia”. 
Já a apresentação da obra ficou a 
cargo de António Sarmento, que des-
tacou a “sequência lógica”, a homoge-
neidade, o estilo acessível “mas pro-
fundo” que caracteriza o autor. “Este 
é um livro que foi escrito no ativo, 
em que o autor dedicou-lhe vários se-
rões e fins de semana e exigiu muita 
consulta e reflexão. Tem uma vasta 
referenciação bibliográfica e ainda 

do ser humano e das relações huma-
nas”, por isso é um livro que interessa 
aos médicos, pelo ponto de vista cien-
tífico, mas também ao público em 
geral. António Sarmento leu alguns 
excertos reveladores da importância 
da Medicina no percurso da humani-
dade e dos valores éticos e morais que 
“ultrapassam culturas e continentes”, 
e relembrou algumas das figuras re-
conhecidas citadas na obra. 
Na sua intervenção, elogiou o estilo 
literário, “que nos prende à histó-
ria” e caracterizou o livro como um 
“romance histórico”, com uma ver-
dade escrita de forma empolgante e 
atraente. “Uma obra inovadora, que 
implicou um trabalho incansável, um 
entusiasmo fantástico. É patente aqui 
o interesse pelo bem comum, acima 
de qualquer outro interesse pessoal. 
Por isso, só nos resta agradecer ao au-
tor a prenda que nos ofereceu”, con-
cluiu António Sarmento.

NAS PALAVRAS DO AUTOR…

“A consciência da minha limitada capaci-
dade de dominar, mesmo sumariamente, 
a vastidão do conhecimento médico até 
ao termo do século XX, limite temporal 
em que tentei esboçar as características 
evolutivas da arte médica em Portugal nos 
últimos séculos, obrigou-me à tentativa 
de encurtar a extensão desta narrativa. 
(...) Como uma necessidade de completar 
ciclos evolutivos ou referências a perso-
nalidades que se afirmaram no milénio 
(...) Abordo o século XXI como tempos que 
prometem ser ricos em inovação e pro-
gresso, tendo em conta o ritmo alucinante 
e as profundas modificações do conheci-
mento médico já verificadas nas últimas 
décadas do século anterior, sem esquecer 
a vaga digital. (...) Um texto histórico nunca 
está completo ou isento de omissões, é 
por isso um ato de coragem ou até de atre-
vimento. Espero, no entanto, que alguns 
dos meus pacientes leitores possam nele 
encontrar alguma informação ou reflexão 
que os gratifiquem com o interesse da lei-
tura deste livro e contribuam, mesmo indi-
retamente, pelo seu incentivo, para outros 
autores lhe darem continuidade.”

Francisco do Carmo Pacheco n
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‘Diplomacia  
e Saúde Global’

LIVRO
COORDENAÇÃO DE 
FRANCISCO PAVÃO E 
DELFIM RODRIGUES 

A SAÚDE 
COMO UM 
“BEM COMUM 
SUPERIOR” 

“Diplomacia e Saúde Global” reúne contributos de 
diplomatas, académicos, políticos e representantes 
de organizações sobre os desafios globais em saúde, 
os esforços diplomáticos no contexto da saúde e 
o papel e posicionamento das instituições. O livro, 
coordenado por Francisco Pavão e Delfim Rodrigues, 
foi apresentado no dia 25 de outubro na SRNOM. 

Uma iniciativa da 
Associação Por-
tuguesa de Admi-

nistradores Hospitalares 
(APAH), da Ordem dos 
Médicos e do Instituto Di-
plomático, e com a coorde-
nação de Francisco Pavão 
e Delfim Rodrigues, o li-
vro “Diplomacia e Saúde 
Global” reúne contributos 
essenciais para o bom de-
sempenho das organiza-
ções de saúde e dos seus 
gestores. A apresentação 
da obra aconteceu no dia 
25 de outubro, no Salão 
Nobre do Centro de Cul-
tura e Congressos da Sec-
ção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(SRNOM). O livro trata o 
tema da saúde global e da 
diplomacia da saúde apre-
sentando oportunidades, 
estratégias perante os de-
safios e orientações pro-
gramáticas para o país, 
tendo diversos especialis-
tas sido convidados a con-
tribuir com a sua reflexão 
e ideias sobre os desafios 
globais em saúde, as in-
fluências diplomáticas no 
contexto da saúde, assim 
como o papel e posiciona-

mento das instituições. 
Na sessão de apresentação, Francisco 
Pavão reforçou que “trabalhar a área 
da saúde global e promover a diplo-
macia através de projetos de colabo-
ração com outros países” faz parte do 
papel dos médicos. “Este livro verte 
a necessidade de, num momento crí-
tico para todo o mundo, pedir a inú-
meras instituições e representantes 
da área política, saúde e gestão, para 
refletirem sobre a importância da di-
plomacia na saúde e dos desafios da 
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de falar também de uma 
nova ordem económica e 
social internacional, em 
que o principal vetor será 
a saúde. Em que cada cida-
dão do Mundo tenha acesso 
universal e garantido a este 
bem”, acrescentou. 

SAÚDE PÚBLICA NÃO 
CONHECE FRONTEIRAS
A apresentação da obra fi-
cou a cargo da jurista e em-
baixadora Ana Gomes, que 
partilhou uma reflexão so-
bre o tema principal deste 
“importante livro, que fazia 
falta e pode ser muito útil”, 
e o seu trabalho enquanto 
deputada, entre 2004 e 2019 
no Parlamento Europeu. “É 
um assunto tão importante, 
tendo sido necessário atra-
vessarmos uma pandemia 
para a maioria dos cidadãos 
perceber que falar de saúde 
e saúde pública é também 
falar de diplomacia. Porque 
a saúde pública não se con-
fina às fronteiras de um só 
estado, é de interesse trans-
nacional, não conhece fron-
teiras. É de interesse global 
e universal, precisamos de 
facto de uma nova ordem, 
que institua procedimen-
tos, reforce cooperações. 
Porque é essencial haver 
uma articulação e preser-
vação da saúde global dos 
nossos povos”, salientou. 
O lançamento contou ainda 
com intervenções dos re-
presentantes das institui-

ções que “deram a oportunidade de 
levar esta obra para a frente”, entre 
eles Xavier Barreto, presidente da 
APAH, Graça Gonçalves Pereira, re-
presentante do Instituto Diplomático 
do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, e Miguel Guimarães, bastoná-
rio da Ordem dos Médicos. 

As atuais circunstâncias sanitá-
rias em que vivemos desde 11 de 

março de 2020, data em que foi declarada 
a pandemia por SARs-CoV-2 pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), permitem-
-nos retirar muitas e importantes ilações, 
no espaço interno e externo, sendo que 
neste cenário deve Portugal, aproveitando 
o seu posicionamento geoestratégico e 
geopolítico, criar uma agenda conjunta de 
diplomacia e de saúde. 
Este pretende ser o nosso real objetivo e 
grande contributo com a edição de Diplo-
macia e Saúde Global, no qual reunimos 
distintos diplomatas, reputados especia-
listas, políticos experientes, mas sobretudo 
sugestões e reflexões que nos ajudarão a 
pensar e a delinear estratégias para o futuro 
próximo.
Coordenadores (excerto da Nota Introdutória)

“Durante a pandemia, a OMS 
destacou-se como uma organi-

zação internacional incontornável, pelo seu 
papel no apoio aos Estados, pela procura de 
uma resposta coordenada e como fórum 
de informações e concertação. Ganhámos 
também uma maior perceção da relevância 
da diplomacia da saúde global como expe-
riência e prática política e diplomática, que 
deve ser conjugada com o conhecimento e 
os dados de saúde pública. Por fim, tivemos 
consciência de que a saúde é uma área cru-
cial para a estabilidade social, económica e 
política, e de como a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável não é uma 
abstração retórica. Pelo contrário: todos os 
17 objetivos desta Agenda são importantes 
e estão interligados. Devemos pugnar por 
todos, mas, aqui, recordar em particular o 
objetivo n.° 3 - Saúde de qualidade.
Como a COVID-19 demonstrou, os desafios 
da saúde não ficam limitados por fronteiras 
ou por divisões geopolíticas ou ideológicas.
A realidade impõe-nos a adoção de res-
postas abrangentes, inclusivas e coorde-
nadas. E a diplomacia da saúde global é 
parte do sistema multilateral, uma vez que 
consiste em negociar instrumentos interna-
cionais, como acordos e tratados, que sejam 
cientificamente confiáveis e politicamente 
exequíveis.
A presente obra é, sem dúvida, um contri-
buto oportuno e relevante para uma das 
maiores urgências do nosso tempo.”

Augusto Santo Silva (excerto do Prefácio) n

saúde global. Pode não estar com-
pleto, mas inclui muito daquilo que 
é importante a ser considerado na 
nossa atualidade”, declarou. Também 
Delfim Rodrigues, vice-presidente 
da APAH deixou algumas palavras 
nesta “casa da Medicina” aos “ilustres 
médicos que tanto têm dado a Portu-
gal e a países de Língua Portuguesa” 
pelo “bem comum superior”, a saúde 
dos portugueses. “Devemos enten-
der que a saúde também se globaliza, 
não é só a economia. E precisamos 
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LIVRO
ISABEL GALRIÇA NETO

Relatos e Padrões 
da Identidade 
dos Cuidados 
Paliativos

A médica Isabel Gal-
riça Neto, pioneira 
na área dos Cuida-

dos Paliativos em Portugal 
e quase com 30 anos de 
experiência, explica-nos no 
livro “Da Ciência, do Amor 
e do Valor da Vida - Rela-
tos e Padrões da Identidade 
dos Cuidados Paliativos” 
uma realidade que deveria 
ser reconhecida. A obra 
surgiu da responsabilidade 
que sente, mas também de 
um desafio e vontade, es-
perando que esta aumente 
a literacia sobre o tema. Ao 
longo de mais de 250 pági-
nas, conta histórias, com 
rostos e nomes, fundamen-
tadas na ciência, e que, ao 
mesmo tempo, desmontam 
mitos e preconceitos. A 
apresentação aconteceu no 
dia 28 de outubro, no Salão 
Nobre do Centro de Cultura 
e Congressos da Secção Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) e 
foi inaugurada por Lurdes 
Gandra, em representação 
do CRNOM, que revelou o 
“enorme gosto em receber 
na Casa do Médico uma 
obra como esta”. 
Neste novo livro, Isabel 
Galriça Neto  reúne 19 his-
tórias reais “que a cons-
truíram e formaram como 
a pessoa e a médica que é 

hoje”, escreveu Helena Sacadura Ca-
bral no prefácio da obra. “Fala-nos de 
ciência, de avanços e de recuos, das 
lições aprendidas e das que devem 
ser levadas para um futuro melhor 
para este tipo de cuidados”. A apre-
sentação da obra foi feita pelo basto-
nário da Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães. “Neste livro, a autora 
mostra de forma crua mas humana 
a realidade dos Cuidados Paliativos, 
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‘Da Ciência, do 
Amor e do Valor 
da Vida’
“A esperança nos 
Cuidados Paliativos”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Da Ciência, do Amor e do Valor da Vida”. 
Um título que reflete o conteúdo da mais 
recente obra de Isabel Galriça Neto, ao reunir 
histórias reais com que lidou ao longo do seu 
percurso profissional nos Cuidados Paliativos. 
A apresentação do livro aconteceu no dia 28 
de outubro, na SRNOM, e revelou que “existe 
rigor e ciência na forma de nos aproximarmos 
dessas realidades e padrões”. 



tivos, que deveriam ser reco-
nhecidos”, destacou Miguel 
Guimarães. O bastonário 
leu alguns excertos da obra 
e evidenciou o “sentido de 
missão” da autora e as men-
sagens de esperança. No en-
tanto, lamentou que, neste 
momento, em Portugal, só 
cerca de 30% da população 
que necessita de Cuidados 
Paliativos é que tem acesso 
a esse apoio. “O país e a Me-
dicina devem muito à Dra. 
Isabel. Esta área ainda não é 
tão reconhecida como deve-
ria e ainda há muito a fazer. 
Era importante que quem 
tem essa responsabilidade 
política e social se preocu-
passe mais para garantir 
Cuidados Paliativos a todos 
os que necessitam”, reforçou 
Miguel Guimarães. 

CIÊNCIA E RIGOR 
“Tomar o Rumo Certo, Per-
seguir o Rigor, Trabalhar 
em Equipa, Expressar Gra-
tidão, Desistir não é Opção 
e Trabalhar com Amor” são 
alguns dos capítulos desta 
obra. “O título do livro é o 
reflexo do conteúdo, porque 
a partir de histórias reais, 
fiz enquadramentos cientí-
ficos sobre os Cuidados Pa-
liativos. Porque quem os faz 
não é apenas por carinho e 
por não haver nada a fazer, 
quem o faz fá-lo com ciên-
cia e rigor”, explicou Isabel 
Galriça Neto. A também 
presidente do Colégio da 
Competência em Medicina 
Paliativa da Ordem dos Mé-

dicos lamentou a “fraturante” falta 
de acesso dos mais vulneráveis a este 
área no nosso país, acrescentando 
que “as prioridades estão invertidas” 
e confirmou o objetivo do livro. “Pode 
ser considerado um alerta para a so-
ciedade que, tantas vezes, constrói 
preconceitos e fantasmas em relação 
aos Cuidados Paliativos e não sabe, 
de todo, aquilo que nós fazemos. 
Mas também para os profissionais 

de saúde e médicos, porque sinto que 
tenho a obrigação de testemunhar e 
transmitir conhecimento, aquilo que 
aprendi, sem arrogância e falsas mo-
déstias. Queria que cada história con-
tribuísse para a definição da identi-
dade dos Cuidados Paliativos, tantas 
vezes desconhecida e menosprezada”, 
realçou. 
Ao longo dos vários capítulos, a au-
tora contou como tem feito esta “tra-
vessia com ciência”, com os doentes e 
as famílias, e afirmou ser necessária 
“coragem” para fazer Cuidados Palia-
tivos, porque “o preconceito existe e 
manifesta-se das mais diferentes ma-
neiras”, dirigindo-se aos mais jovens. 
“Seria bom que na classe médica hou-
vesse um efetivo compromisso com 
esta área, que existissem condições 
para que os médicos mais jovens se 
fixem nesta área e aqui fazerem car-
reira. Fica a minha expetativa, com 
muita humildade e gratidão, de que o 
livro acrescente algo no caminho do 
reconhecimento dos Cuidados Palia-
tivos e maior acessibilidade a estes 
cuidados de saúde”, concluiu. 
No final da apresentação, os elemen-
tos da mesa abriram espaço para 
questões e um momento de debate 
com os presentes, em que foi abor-
dada a necessidade e importância de 
ser criada a especialidade de Medi-
cina Paliativa e de todos os médicos 
terem formação em Cuidados Palia-
tivos. n

através de um conjunto de histórias 
reais com que lidou e acompanhou 
ao longo dos anos. Esta obra foi es-
crita para todas as pessoas e deve 
ser lida por profissionais de saúde, 
médicos, doentes , famílias, pelos ci-
dadãos em geral, repetindo a leitura, 
integrando conhecimentos e aprendi-
zagens. É importante que as pessoas 
conheçam estas histórias, percebam 
os fundamentos dos Cuidados Palia-
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O autor:
“ISABEL GALRIÇA NETO é médica desde 
1985. Dedica-se aos Cuidados Paliativos 
(CP) há mais de 25 anos. Foi presidente da 
Associação Portuguesa de CP. Fundou a 
equipa pioneira de Cuidados Continuados e 
Paliativos do Centro de Saúde de Odivelas. 
É directora da Unidade de CP do Hospital da 
Luz-Lisboa, docente da Faculdade de Me-
dicina de Lisboa e da Universidade Católica. 
Foi a primeira presidente da Competência de 
Medicina Paliativa da Ordem dos Médicos. 
Assume que tem sido um privilégio trabalhar 
nesta área e já cuidou de mais de seis mil 
doentes e respectivas famílias. Foi deputada 
à Assembleia da República durante dez 
anos. É comendadora da Ordem do Mérito 
desde 2004.” n



‘Neurofeedback Aspetos Teóricos e Práticos’

“O princípio de 
uma nova era de 
investigação”

LIVRO
JOÃO MARQUES-TEIXEIRA

Dirigido a 
neuroterapeutas 
e psiquiatras, este 
livro destina-se 
também a todos 
os curiosos do 
cérebro e àqueles 
que pretendam 
conhecer o 
modelo de 
funcionamento e do 
disfuncionamento 
cerebral, que 
integre sintomas, 
comportamentos 
e bases 
neurofisiológicas. 
“Neurofeedback - 
Aspetos Teóricos e 
Práticos”, de João 
Marques-Teixeira, 
foi apresentado 
por Cristina 
Vilares Oliveira, na 
SRNOM, no dia 3 de 
novembro. 

NOVOS  
TERRITÓRIOS  
DA NEURO- 
PSICOTERAPIA

“Esta obra vem 
preencher uma 

lacuna na literatura es-
pecializada em portu-
guês na área das neu-
roterapias. Trata-se de 
um manual de Neuro-
feedback, que percorre 
os aspetos básicos da 
neuroanatomia e neu-
rofisiologia necessários 
à prática do Neurofee-
dback, bem como os 
aspetos essenciais do 
principal auxiliar para 
o desenho de protoco-
los de Neurofeedback 
– o qEEG”, lê-se na 
apresentação da obra 
pelo autor. “No plano 
do  Neu ro fe edb ack 
propriamente dito, en-
quanto neuropsicote-
rapia, este livro desen-
volve as bases teóricas 
desta prática, tal como 
o seu enquadramento 
epistemológico. Apre-
senta os principais pro-
tocolos que têm sido 
usados ao longo da his-
tória deste método de 
intervenção, os seus as-
petos positivos e nega-
tivos”. João Marques-
-Teixeira é um médico 
psiquiatra com mais de 
40 anos de experiência 
clínica e docência. A 
sua recente obra, “Neu-
rofeedback – Aspetos 

Teóricos e Práticos” foi apresentada 
no dia 3 de novembro, na Sala Braga 
do Centro de Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM). 
Cristina Vilares Oliveira, também 
médica psiquiatra, aceitou o desafio 
de apresentar o livro que combina 
dois “prazeres”: o rigor científico e a 
curiosidade sã do autor, que descre-
ve-se como alguém que põe ao ser-

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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viço dos que lhe pedem ajuda os co-
nhecimentos técnicos e científicos 
para minorar o sofrimento. “Diria 
que o livro não é dirigido só a neuro-
terapeutas, mas também a eles. Estes 
especialistas, na utilização clínica do 
Neurofeedback, vão encontrar neste  
único livro em português, cientifica-
mente atualizado e pormenorizado, 
uma base sólida para a sua formação. 
Mas é também destinado a todos os 
curiosos do cérebro, àqueles que pre-

tendam conhecer o modelo de 
funcionamento e do disfuncio-
namento cerebral, que inte-
gre sintomas, comportamen-
tos e bases neurofisiológicas”, 
adiantou. A investigadora elo-
giou o argumento, conteúdo e 
“aquilo a que o autor se propõe: 

algo mais complexo, atrativo, um mo-
delo de compreensão e explicação 
que liga sintomas ao comportamento 
e à disfunção cerebral subjacente”. 
Segundo o autor, o Neurofeedback 
é “uma das terapias complementa-
res aos psicofármacos, com grande 
impacto na mudança do comporta-
mento desadaptativo”. Apesar da re-
cente popularidade das técnicas de 
neuromodulação, o Neurofeedback é 
ainda, em grande parte, “um territó-

rio desconhecido”, acrescentou Cris-
tina Vilares Oliveira. “É uma técnica 
terapêutica de autorregulação, que 
utiliza uma interface cérebro-com-
putador para modelar os processos 
de plasticidade e eficiência neuronal. 
Envolve a utilização de critérios neu-
rofisiológicos, que vão ser importan-
tes para identificar os padrões implí-
citos a certos sintomas neurológicos 
e psicológicos, de forma a obter alvos 
terapêuticos eficazes”, completou. 
Para a psiquiatra, embora este seja 
um livro científico, tem um enredo, 
“leva-nos numa viagem literária e 
científica, surpreendente e bem orga-
nizada”. Após abordar a estrutura do 
livro, “com bases e conceitos de fácil 
compreensão”, Cristina Vilares Oli-
veira destacou a “descrição cativante” 
de uma leitura em que tudo se en-
caixa. “É um livro atraente e atrativo, 
é uma descoberta. Bem construído 
e argumentado, percorre conceitos 
complexos, que apresenta de forma 
coerente e clara, numa linguagem 
precisa que trata bem o leitor. Diria 
que este livro é o resultado de reflexão, 
da investigação, do trabalho clínico de 
muitos anos do seu autor”, concluiu. 

SINTOMA, CÉREBRO E 
COMPORTAMENTO
João Marques Teixeira explicou a 
história do livro, que começou há 40 
anos, “quando resolvi, na Faculdade 
de Psicologia, criar um laboratório 
de Neuropsicofisiologia, em que, com 
um grupo que se juntou a mim, come-
çamos a estudar o cérebro.” Dividido 
entre a clínica e a investigação, foi de-
senvolvendo o “modelo sintoma-cére-
bro-comportamento”, e à medida que 
ia avançando na investigação básica 
sobre o cérebro, ia também aplicando 
esses conhecimentos na prática clí-
nica. “Foi uma construção entrosada 
entre a ciência básica e aplicada. Ca-
minha-se, cada vez mais, para a con-
fluência destes dois caminhos, o que 
é muito interessante para abordar o 
disfuncionamento comportamental 
através da luz que o cérebro nos dá. 
Este livro reflete o princípio da mi-
nha vida académica e é o princípio de 
uma nova era de investigação”, assu-
miu o autor. n
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O que mais a destaca das outras obras 
no plano internacional é o modelo de 
intervenção que é proposto: ligar 
sintomas ao comportamento. A par-
tir dos sintomas do doente, o clínico 
postula hipóteses de alterações das 
diferentes redes neuronais, hipóteses 
que vai confirmar ou infirmar através 
do qEEG. A partir daí, deduz e desenha 
os protocolos mais ajustados àquele 
doente em particular.

Por tudo isto, esta obra é destinada a 
clínicos que desejem fazer Neurofee-
dback, quer para apoio à sua formação 
específica para se tornarem especia-
listas nesta área, quer para consulta e 
aprofundamento de conhecimentos 
dos já especialistas.
Excerto da apresentação do livro

João Marques-Teixeira

“Sou um clínico prático, especialista 
em Psiquiatria, que sempre entendeu 
esta especialidade médica como uma 
forma de ir ao encontro do sofrimento 
psíquico dos que me pedem ajuda: pôr 
ao seu serviço conhecimentos téc-
nicos e científicos para minorar esse 
sofrimento. Neste sentido, sempre 
me senti um terapeuta. […] Fiz-me in-
vestigador e docente, aliando sempre 
à investigação e ao ensino os ensina-
mentos da prática clínica. Com este 
atuar, sinto que me enriqueci como 
pessoa, como prático, como inves-
tigador, e que fiquei mais preparado 
para fornecer aos meus doentes as 
melhores ferramentas para os ajudar 
na procura do equilíbrio pessoal que a 
doença lhes retirou.



“Retratos de uma 
v ivê nc i a  bu r -

guesa elegante e ca-
tólica”, “Idade da Ino-
cência” ,  “Diáspora 
Lusitana” e “Arte de 
Sobreviver” são al-
guns dos capítulos que 
compõem esta obra de 
Manuel Mendes Silva. 
Apesar de ter um cariz 
autobiográfico, o au-
tor recorda que não se 
trata de uma biografia, 
mas sim um conjunto 
de histórias “que se 
passaram nas viagens, 

nos hospitais, com os doentes, e achei 
que tinham graça ou ternura, trans-
mitiam uma mensagem ou eram 
testemunhas de uma época da Me-
dicina, da Urologia portuguesa. Às 
histórias já existentes, acrescentou 
outras e assim nasceu “Histórias e 
Memórias da Minha História - Pince-
ladas autobiográficas de um médico 
urologista”. A obra foi apresentada no 
dia 22 de novembro, no Salão Nobre 
do Centro de Cultura e Congressos da 

‘Histórias e 
Memórias 
da minha 
História

Memórias pessoais, 
retratos da época, 
viagens pelo mundo. 
A mais recente obra 
literária de Manuel 
Mendes Silva 
inclui todos estes 
tópicos e revela as 
experiências deste 
“humanista”. “Histórias 
e Memórias da Minha 
História - Pinceladas 
autobiográficas de um 
médico urologista” foi 
apresentada no dia 22 de 
novembro, na SRNOM, 
por Manuel Sobrinho 
Simões. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

LIVRO
MANUEL MENDES SILVA

PINCELADAS AUTOBIOGRÁFICAS 
DE UM MÉDICO UROLOGISTA

80 CULTURA



Sobre o autor:
Manuel Mendes Silva, nascido no Porto, em 6 
de janeiro de 1948, é licenciado em Medicina 
pela Universidade de Lisboa e especialista em 
Urologia desde 1978. Foi chefe de serviço hos-
pitalar de Urologia desde 1987, com provimento 
no Hospital Militar Principal, HMP, em Lisboa, 
em 1996, até à aposentação em 2009. É Fellow 
do European Board of Urology desde 1992. 
Teve nove comunicações científicas premia-
das, sendo autor de mais de 250 publicações 
em livros e jornais médicos. Editor/autor de 
mais de 20 livros ou publicações médicas e 
culturais. Detentor de 17 louvores ou referên-
cias elogiosas, recebeu a medalha de D. Afonso 
Henriques ME de 2.ª classe, em 2003. É casado, 
tem três filhos e nove netos.
https://www.bertrand.pt/autor/manuel-mendes-silva/2172960 n

«Os meus testemunhos 
referem-se, além de 
alguns aspectos pessoais 
e familiares, à vida 
clínica, hospitalar ou de 
associativismo científico 
e profissional, à descrição 
de alguns dos factos e 
costumes da época em que 
vivi e de alguns contactos 
com personagens que 
conheci e com quem privei. 
Outros textos valerão pela 
originalidade, pela graça, 
pelo humor, pela mensagem 
reflexiva, ou pela ternura 
e carinho. Outros ainda 
pela descrição e avaliação 
de quem fui e, no meu 
universo, do que fiz de bem e 
de mal.» 
Manuel Mendes Silva

Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) e foi 
elogiada pelos “testemunhos de 
grande riqueza” que o autor quis 
partilhar. 
A editora reconheceu que esta 
“apresentação de memórias” tor-
na-se relevante para o “conheci-
mento da humanidade” e enal-
teceu a capacidade de Manuel 
Mendes Silva em ter “memória 
adequada, saber fazer bons re-
gistos, contá-los bem e dar luz 
às experiências com sabedoria”. 
Com uma linguagem equili-
brada, acessível e direta, a obra 
revela a preocupação de um mé-
dico para congregar três pila-
res fundamentais na profissão: 
“ciência, bom senso e humani-
dade, com os doentes ao centro”. 
A apresentação ficou a cargo de 
Manuel Sobrinho Simões, que 
felicitou o “amigo dos tempos de 
faculdade”, destacou a sua “bon-
dade” e confessou “ainda não ter 
conseguido decifrar totalmente” 
o médico urologista. “Ele conta 
histórias com muita graça, que 
vale a pena ler. Têm todas uma 
lógica temporal, em que o au-
tor conta aspetos autobiográfi-
cos e tenta sempre incluir uma 
componente pedagógica. Além 
disso, conta histórias com muito 
sentido e reflete muito sobre si 
próprio. O autor escreve bem, de 
forma simples e com cuidado, e 
percorre vários temas, desde as 
histórias de avós e netos, a rela-
ção com a tropa, a maçonaria, 
a universidade, a idade, as via-
gens”, resumiu. Para o médico 
e investigador, Manuel Mendes 
Silva representa “um exemplo 
muito interessante em Portu-

gal de um médico com uma especia-
lidade que tinha várias dificuldades 
e uma pressão enorme por parte da 
academia, que  mesmo assim fez uma 
trajetória sólida”. 
No final da sessão, o autor comentou 
a intervenção de Manuel Sobrinho 
Simões, destacando a sua “inteligên-
cia e simpatia”, recordou “ser um 
gosto voltar a esta casa, à minha terra 
natal, nesta bonita sala” e explicou o 

propósito do livro. “Estas memórias 
que eu relato, juntamente com as his-
tórias múltiplas que vivi e presenciei, 
estão escritas de uma forma simples 
e direta, de forma a cativar o leitor, 
médico ou não, para uma leitura leve 
e interessante. Foi esse o objetivo de 
partilhar estas memórias da minha 
história pessoal, profissional, familiar 
e associativa. Espero que o livro vos 
traga bons momentos de testemunho 
mas também de reflexão, de humor; 
momentos de ternura, de curiosidade, 
mas também de conhecimento”, con-
cluiu. n
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LIVRO
COORDENAÇÃO DE
ÁLVARO CARVALHO, 
GERMANO DE SOUSA E 
JAIME BRANCO

‘Ser 
médico em 
Portugal’

82 CULTURA

30 profissionais 
foram desafiados 
a partilhar 
como sentem e 
perspetivam o seu 
presente e futuro, 
num testemunho 
partilhado no livro 
“Ser Médico em 
Portugal”. A obra 
coordenada por 
Álvaro Carvalho, 
Germano de Sousa e 
Jaime Branco, faz um 
retrato da profissão 
e do estado da saúde 
no país através das 
reflexões de médicos 
de várias gerações 
e especialidades, 
com experiência no 
exercício da profissão 
dentro e fora de 
Portugal, no setor 
público e no setor 
privado. 

“Considerando 
a realidade 
atual do sis-

tema de Saúde, é es-
sencial perceber como 
perspetivam e sentem 
os médicos, o seu pre-
sente e o seu futuro”. 
Foi este o objetivo que 
presidiu à escrita do 
livro “Ser Médico em 
Portugal”,  apresen-
tado no dia 7 de de-
zembro na Sala Braga 
do Centro de Cultura 
e Congressos da Sec-
ção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(SRNOM). “Este con-
junto de textos aqui pu-
blicados, escritos por 
médicos de várias es-
pecialidades, refletem 
a sua experiência pes-
soal, e apontam cami-
nhos para uma reforma 
do sistema que devolva 
a liderança do mesmo 
aos médicos, e coloque, 
de novo, o doente no 
seu centro”, pode ler-se 
na sinopse da obra.

REFLEXÕES COM 
PROPOSTAS
A obra, coordenada por 
Álvaro Carvalho, Ger-
mano de Sousa e Jaime 
Branco, faz um retrato 
da profissão e do estado 
da saúde no país através 
das reflexões de médi-
cos de várias gerações 

e especialidades, com experiência no 
exercício da profissão dentro e fora de 
Portugal, no setor público e no setor 
privado. Entre as propostas apresen-
tadas no livro estão a necessidade de 
reformular os centros de saúde e a 
criação de concursos em permanên-
cia para recrutamento de médicos, 
colmatando as necessidades em es-
pecialidades e regiões problemáticas. 
Reflete-se ainda sobre a premente 
necessidade de salvaguardar a expe-
riência no SNS, que se poderá perder 
com a aposentação de profissionais 

Uma visão 
da Medicina 
portuguesa

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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ÁLVARO CARVALHO: Especialista em 
Medicina Interna. Presidente da Fundação 
Álvaro Carvalho e membro do Conselho 
Nacional de Ética e Deontologia da Ordem 
dos Médicos. Licenciado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Clássica de Lisboa 
em 1975. 

GERMANO DE SOUSA: Ex-Bastonário da 
Ordem dos Médicos. Professor Universitário e 
Director de Serviço Hospitalar. 

JAIME BRANCO: Assistente Hospitalar 
Graduado Sénior de Reumatologia do Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (CHLO) 
e Professor Catedrático da Universidade 
Nova de Lisboa (UNL). Diretor do Serviço de 
Reumatologia do CHLO, no Hospital de Egas 
Moniz e prática de Clínica privada. Regente 
das unidades Curriculares de Saúde Pública e 
Epidemiologia e de Dor (opcional) do Mestrado 
Integrado em Medicina; investigador Principal 
do CHRC - Comprehensive Health Research 
Centre e membro do Conselho Cientifico 
da NOVA Medical School, UNL. Membro 
do Conselho Geral da UNL. Licencido pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Clássica de Lisboa, em 1978. n

ponto de partida de cada testemu-
nho. “Este livro é como uma radio-
grafia da atual situação da figura do 
médico em Portugal. Uma realidade 
complicada e triste, em que o orgulho 
que tanto temos na nossa profissão é 
colocado em causa. Mais do que uma 
profissão, é uma forma de ser e, infe-

lizmente, têm-nos deixado cada vez 
mais de lado. Por isso, ou o sistema 
dá uma grande volta ou não seremos 
capazes de continuar a cumprir os 
códigos deontológicos e de ética, os 
únicos que neste momento nos fazem 
continuar com esforço e resiliência. 
Mas que apesar disso, não é um papel 
reconhecido. Considero que é altura 
de dizer basta e este livro reforça isso, 
uma vez que fez uma auscultação à 
classe médica”, revelou Germano de 
Sousa, antigo bastonário da Ordem 
dos Médicos e autor do prefácio. 
Também Álvaro Carvalho, especia-
lista em Medicina Interna e escritor, 
partilhou a sua experiência na coor-
denação e revisão da obra e revelou 
que ficou satisfeito com os resultados 
e qualidade dos textos, que revelam a 
preocupação dos autores. “Mostram 
uma visão da Medicina em Portu-
gal hoje, e há duas preocupações co-
muns: a degradação dos cuidados 
assistenciais e a desvalorização do pa-
pel do médico”, resumiu. Para Jaime 
Branco, especialista em Reumatolo-
gia e candidato a bastonário da Or-
dem dos Médicos,  o livro tem ainda 
“perspetivas para o futuro e pode 
ser lido por médicos e não médicos”, 
concluiu.

ou a sua saída por outros motivos, as-
segurando a formação de jovens mé-
dicos nos serviços.
A apresentação do livro ficou a cargo 
de Altamiro da Costa Pereira, diretor 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (FMUP), que elo-
giou o “contributo específico” dos au-
tores sobre o tema. “É um livro que 
se lê com muita facilidade e tem uma 
panóplia de perspetivas sobre o es-
tado atual da Medicina em Portugal, 
desde a humanização, a tecnologia, a 
relação médico-doente, o desânimo 
na profissão, as diferenças entre as 
várias gerações, entre outros temas. 
Até porque esta questão da crise no 
SNS não está separada do que se 
passa no país, é transversal a outros 
países da Europa com que partilha-
mos circunstâncias comuns, como o 
envelhecimento da população, litera-
cia em saúde e formação”, completou. 
Para o diretor da FMUP, enquanto os 
médicos mais experientes falam de 
um “passado dourado” e de condições 
atrativas que “deixaram de existir”, 
os mais novos “estão a fugir e tentam 
encontrar outras saídas, seja no pri-
vado ou estrangeiro, oportunidades 
de crescimento técnico e humano que 
já não descobrem aqui”. Assumindo 
que não é um livro que nos deixe re-
confortados, antes preocupados, Alta-
miro da Costa Pereira considera este 
“um excelente contributo para um 
diagnóstico mais amplo e claro, com 
perspetivas complementares, sem 
grandes divergências. O que está a 
faltar são dirigentes políticos e uma 
sociedade civil que se empenhe na 
implementação e execução de refor-
mas na saúde. Para que se devolva a 
alma ao sistema de saúde nacional e 
à profissão”, concluiu. 

ATUAL SITUAÇÃO DA FIGURA  
DO MÉDICO
Nesta sessão, os coordenadores da 
obra fizeram vários agradecimentos 
aos autores presentes e explicaram 
como foi concebida. “Qual é o papel 
do médico hoje em Portugal?”, “Qual 
é o papel social do médico?”, “Como 
a sociedade vê o médico?” e “Como 
o médico vê a sociedade?” foram as 
principais questões que serviram de 

“Para melhor refletir sobre as 
possíveis perspectivas de futuro 
dos médicos numa desejada 
e urgente reforma da saúde 
[surge] esta coletânea de textos 
que, escritos por médicas e 
médicos de todo o país, nos dão 
essa visão.”
Germano de Sousa, do Prefácio 

“Nestes mais de 40 anos, 
a função social e ética da 
Medicina manteve-se. 
Mas perpetuar estruturas 
inalteráveis não é garante 
de que nos próximos anos 
se cumpra aquilo que nós, 
médicos, desejamos, quer para 
a nossa profissão, quer para 
a qualidade da assistência 
médica que devemos exigir para 
Portugal.” 
Jaime Branco, em «As Exigências para ser Médico 
em Portugal, hoje» 



LIVRO
JOÃO PATRÍCIO

Memórias de 
Medicinas de 
Ontem…
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“Memórias de Medicinas 
de Ontem: Antropologia 
da Doença – Ex- Votos” 
é o título da obra da 
autoria do cirurgião e 
professor catedrático da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, 
João Patrício. O livro, 
que vai já na 2.ª edição, 
aborda a relação médico-
doente e foi apresentado 
na SRNOM, no dia 16 de 
dezembro, por Walter 
Osswald. 

“Este livro é 
um caminho de 
descobertas”

Considerada uma “obra 
única nos estudos da 
Antropologia dos sé-

culos XX e XXI”, o livro de 
João Alberto Baptista Pa-
trício, na sua 2.ª edição, foi 
apresentado no Salão Nobre 
do Centro de Cultura e Con-
gressos da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) no dia 16 de 
dezembro. “Memórias de 
Medicinas de Ontem: An-
tropologia da Doença – Ex- 
Votos” dá título à obra que é 
considerada um “tratado da 
patologia médico-cirúrgica 
e uma explicação profunda 
do conhecimento médico da 
época”. A 1.ª edição do livro 
veio a lume em 2019, e tam-

bém foi, na ocasião, apresentada na 
SRNOM. Agora saiu a 2.ª edição, 
“com poucas modificações relativa-
mente à anterior, mas com acrescen-
tos que a tornam ainda mais com-
pleta”. Nas palavras do autor, uma 
“obra melhorada, em que alguns as-
suntos são analisados de uma outra 
forma”. 
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deixou os seus comentários, de-
pois de ter “mergulhado nesta 
obra prima e ímpar” e inteirar-se 
do conteúdo, que “é muito dife-
rente daquilo que conhecemos”. 
Para Walter Osswald, colecio-
nar ex-votos “é algo que qualquer 
pessoa pode fazer, mas selecio-
nar, procurar afincadamente, 
explorar ermidas, igrejas, arqui-

vos, levantar um acervo único com o 
trabalho e investimento de uma vida, 
não é para todos e é único no nosso 
país”. Considerando o trabalho do au-
tor como “muito meritório”, elogiou a 
capacidade de interpretação de ex-
-votos pictóricos, que têm uma “força 
especial” e “contam histórias através 
da expressão de religiosidade, de fé 
na entidade, de gratidão, e insiste no 
testemunho de um acontecimento 

insólito, acreditando que os milagres 
acontecem”. A finalizar, Walter Os-
swald descreveu o livro como “uma 
obra singular e única no contexto 
nacional que enriquece a cultura e o 
país”. 
Antes de apresentar algumas ima-
gens, João Patrício assumiu que a obra 
se assemelha a “um livro  de contos ou 
histórias, tendo por tema a doença, o 
sofrimento, e terapêuticas em que 
participa a intervenção do sagrado”. 
Nesta 2.ª edição, acrescentou, quis dar 
ainda mais vida a estes episódios, com 
o objetivo de partilhar conhecimento. 
“Há muita obra que está a ficar degra-
dada, destruída pelo tempo, e é neces-
sário fazer a sua divulgação, para que 
esse património não se perca”, justi-
ficou o autor, para quem este livro “é 
um caminho de descobertas”. A apre-
sentação da obra contou ainda com 
a presença dos cirurgiões Fernando 
Reis Lima e António Araújo Teixeira, 
entre vários outros médicos que se in-
teressam por este tema. n

Sobre o autor:
João Alberto Baptista Patrício, licenciou-se em 
Coimbra em 1961. De 1974 a 1976 estagiou em 
Paris nos Serviços de Cirurgia Visceral, dos Pro-
fessores Loygue e Germain, e de Microcirurgia, 
na equipa de Alain Gilbert. Doutorou-se pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Coim-
bra no ano de 1984, com uma dissertação sobre 
Vagotomia Super-Selectiva. É, desde 1991, pro-
fessor catedrático de  Cirurgia da FMUC. João 
Patrício desenvolveu, também, uma notável 
Carreira Médico-Hospitalar, escalando todos 
os seus degraus com reconhecido mérito. Foi 
diretor do Serviço de Cirurgia II dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra no período de 1988 a 
1995 e, mais tarde, diretor do de Cirurgia I, até à 
sua jubilação em 2006. 

A Microcirurgia foi a área de investigação prefe-
rencial, tendo alcançado um grande reconheci-
mento pelo trabalho pioneiro que desenvolveu 
nessa área. 

Dos diversos cargos de direcção e representa-
ção que ocupou destaca-se: Sócio-Fundador e 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirur-
gia no biénio 1999-2001; Sócio-Fundador e 1.º 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Micro-
cirurgia; Presidente, em 1990, do Groupe pour 
L’Avancement de la Microchirurgie, Presidente, 
de 1999 a 2001, da Federação Europeia das 
Sociedades de Microcirurgia, delegado nacional 
junto da European Society of Surgical Research, 
Sócio-Fundador da Associação Portuguesa de 
Patologia Experimental, Sócio-Honorário da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica. n

A presente obra 
claramente se diferencia 
da restante bibliografia. 
Na verdade, o seu escopo 
é original: trata-se aqui 
de um cuidado trabalho 
de antropologia e história 
da Medicina, em que 
se reproduz cerca de 
duas centenas de ex-
votos da idade moderna, 
analisando-os do ponto de 
vista médico e terapêutico, 
no âmbito do que a ciência 
da época sabia ou julgava 
saber acerca das maleitas 
subjacentes ao pedido 
de intervenção divina. 
[...] O autor classifica 
as diversas maleitas 
segundo um critério 
etiológico-regional e dá-
nos um resumo da opinião 
médica da época acerca 
das características da 
doença, do seu prognóstico, 
gravidade e terapêutica. 
[...] É um prazer aprender 
e apreender tanto do que 
com talento e arreigado 
afecto pela causa nos é 
oferecido pelo Professor 
João Patrício. 
WALTER OSSWALD

João Patrício voltou a convidar Wal-
ter Osswald para a proceder a apre-
sentação da obra, de modo a que os 
presentes  “usufruíssem de uma lição 
de Ciência, Cultura, Estética, que in-
cluem a Cultura e o Culto, a Palavra e 
o Homem, o Cosmos e Deus. Difundi-
das pela palavra, poder comunicativo 
e clareza de exposição, a que nos habi-
tuou”, disse o autor sobre o convidado.
O conhecido professor de Bioética 
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As melodias harmónicas 
do piano de Elsa Silva e do 
clarinete de Nuno Pinto 
preencheram o Salão Nobre 
da SRNOM no dia 13 de 
outubro. Os artistas da Escola 
Superior de Música e Artes do 
Espetáculo (ESMAE) preparam 
um reportório variado, com 
obras de compositores 
reconhecidos e fizeram arranjos 
próprios. O recital de piano e 
clarinete inaugurou o último 
trimestre e surpreendeu o 
público pela sua diversidade e 
qualidade. 

A 
harmonia 
do piano 
e do 
clarinete

diversificar-se. O resultado disso deu 
origem aos dois discos já editados: 
um dedicado a obras de Schumann e 
o outro preenchido por obras de com-
positores portugueses contemporâ-
neos, “Tempo de Outono”, este último 
considerado um dos melhores discos 
de 2016 pelo jornal Público. 

«JUNTOS HÁ MUITOS ANOS»
No dia 13 de outubro, foi a vez de su-
birem ao palco do Salão Nobre do 
Centro de Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) para um reci-
tal surpreendente. Nuno Pinto, com o 
clarinete, e Elsa Silva no piano cria-
ram melodias subtis e harmoniosas, 
num alinhamento preparado espe-
cialmente para este concerto. “Já to-
camos juntos há muitos anos, a nossa 
história na música já se cruzou várias 
vezes, nomeadamente na ESMAE, 
onde estudamos e fizemos grande 
parte da nossa formação. Aliás, a Elsa 
é a pianista acompanhante na classe 
de clarinete onde dou aulas”, revelou 
Nuno Pinto. Apesar de não tocarem 
juntos, em concerto, há algum tempo, 
este foi o regresso mais esperado pelo 
duo. “Já fomos companheiros em 
múltiplos projetos musicais, como a 
Orquestra Utópica, temos dois discos 
gravados e gostamos de transmitir a 
nossa energia em cada atuação. Espe-
ramos que o público sinta isso hoje e 
aprecie o que trouxemos”, completou 
Elsa Silva. 
O reportório escolhido incluiu obras 
dos compositores Arvo Pärt (esto-
niano), Carlos Guastavino (argen-
tino), Joseph Horovitz (britânico) e 
Arturo Marquéz (mexicano). Os intér-
pretes optaram por temas que foram 
compostos para outros instrumentos 
e que depois foram transcritos para 
piano, violino e clarinete, com arran-
jos próprios. “As expetativas são as 
melhores, vamos divertir-nos muito 
e esperemos entreter as pessoas. O 
nosso grande objetivo é partilhar a 
nossa música e o prazer de atuar ao 
vivo com esta plateia e que seja um 
espetáculo apreciado”, confessaram 
Nuno Pinto e Elsa Silva. O concerto 
contou ainda com a presença de fami-
liares, colegas e alunos da ESMAE. n

Dando seguimento às suas for-
mações e experiências na 
música contemporânea por-

tuguesa, Nuno Pinto e Elsa Silva pro-
curam, na elaboração dos seus pro-
gramas, dar vida às obras existentes 
para clarinete e piano de composi-
tores portugueses contemporâneos, 
assim como apresentar as grandes 
obras do reportório. Por outro lado, 
vão desafiando os criadores portugue-
ses a compor novas obras, tentando 
contribuir, dessa forma, para que o 
reportório português para esta for-
mação possa continuar a crescer e a 

RECITAL DE 
CLARINETE E PIANO
NUNO PINTO E  
ELSA SILVA

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



“Porto, da Judiaria à Ribeira” deu 
nome à exposição de pintura 
inaugurada no dia 7 de outubro 
por Rui Duarte. Tendo por base um 
conjunto de fotografias de alguns 
dos locais mais emblemáticos 
da cidade, partir para as telas e 
apresentou uma mostra de 12 
obras de arte em que predomina o 
desenho, as linhas arquitetónicas e 
o contraste de cores que dão mais 
vida aos edifícios. 

RUI DUARTE REGRESSA AO 
“PORTO” NUMA VERSÃO 
EM ACRÍLICO

EXPOSIÇÃO

“Porto, da 
Judiaria à 
Ribeira: entre 
ruas e ruelas”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Um percurso fotográfico ini-
ciado no Largo São João Novo, 

que terminaria na Ribeira, permi-
tiu-me percorrer algumas das ruas 
que fazem parte da chamada Judia-
ria Nova do Olival, e que representa 
uma das três da cidade do Porto, jun-
tamente com a Judiaria Velha e a Ju-
diaria de Monchique. Sem ser exaus-
tiva, a recolha de imagens obtida ao 
longo de um trajeto ziguezagueante, 
feito por ruas e ruelas, resultaria, 
no final, num conjunto de telas. E é 
este conjunto de retractos que agora 
apresento”. Foi desta forma que Rui 

Duarte inaugurou a exposição de pin-
tura, no dia 7 de outubro, nos corredo-
res do Centro de Cultura e Congres-
sos da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM). 
Artista plástico e professor de Artes 
Visuais, Rui Duarte dedica-se quase 
em exclusivo ao ensino. A pintura é a 
principal atividade dos tempos livres 
e intensificou-se nos últimos anos de-
vido aos convites para participar em 
exposições. “Porto, da Judiaria à Ri-
beira” é a sua mais recente mostra, 
desenvolvida em 2021, que depois de 
ter sido apresentada em Boticas, che-
gou agora à SRNOM. “Este conjunto 
de trabalhos surgiu de um desafio que 
me lançaram para retratar algumas 
das ruas mais emblemáticas do Porto. 
Era algo que já tinha experimentado 
em aguarela e tinha corrido bem. Por 
isso, resolvi aceitar o desafio noutra 
zona, desde a Judiaria, do Largo São 
João Novo até à Ribeira. Fiquei a co-
nhecer melhor o Porto, andei de má-
quina fotográfica na mão, rua acima, 
rua abaixo e fiz uma série de retratos 
de um percurso de uma das judiarias 
da cidade, que desce até à Ribeira. 
Depois fiz uma seleção e parti para 
os quadros, em que fiz algumas alte-
rações nas cores, procurei cores mais 
vivas e contrastantes, limpei algum 
ruído visual presente na imagem e o 
resultado foi este”, explicou. 

FOTOGRAFIA, DESENHO E 
ACRÍLICO
Desta vez optou pelo acrílico, tendo 
por base o desenho, a perspetiva, as 
linhas arquitetónicas  e os elemen-
tos que criam profundidade. Depois 
é “só” preencher espaços, fazer va-
riações e dar cor. Aliás, durante a re-
colha fotográfica, Rui Duarte faz já 
o enquadramento e compõe a obra. 
“Uma das coisas que me chama mais 
a atenção nestas zonas históricas são 
as ruas que lembram meios rurais. 
Acho curiosa essa mistura e os cen-
tros das grandes cidades atraem-me 
bastante”, acrescentou o artista. 
Ao todo, cerca de 12 obras compuse-
ram esta mostra que esteve patente 
até ao dia 21 de outubro e Rui Duarte 
confessou “ser um privilégio expor 
aqui”. n
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Ilustração e peças de joalharia 
deram ainda mais vida aos 
corredores da SRNOM. Joana 
Pinho, Paula Alves e Sara Coutinho 
conhecem-se desde os tempos 
de escola e partilham a amizade 
e o gosto pelas artes. Seguiram 
áreas distintas, entre o design e 
a arquitetura, reunindo-se agora 
para inaugurar uma exposição 
coletiva, no dia 10 de novembro, 
que tem a cidade do Porto como 
elemento comum. 

 Paula Alves é designer 
de comunicação e de-
dica-se ao desenho e à 
ilustração nos tempos 
livres. O interesse foi 
surgindo com a leitura 

de livros infantis para as filhas, em 
que se desafiou a recriar algumas 
personagens e a valorizar as expres-
sões e os elementos da natureza. In-
vestiu em formações, no sentido de 
melhorar e desenvolver a técnica e 
apresenta essencialmente aguarelas 
com “muita cor, muito detalhe e algu-
mas sombras”, valorizando o trabalho 
artístico. “Veneza das Maravilhas” re-
monta para o mundo fantástico e para 
o Carnaval, “Nobre Invicta” apresenta 
uma paisagem com vários elementos 
da cidade do Porto, como o balão de 
São João, as camélias e o barco rabelo 
e “Com Vida na Casa 19” representa 
alguém a proteger uma “casa com 
vida” e ao mesmo tempo um local se-

EXPOSIÇÃO 
COLETIVA
PAULA ALVES, 
JOANA PINHO E 
SARA COUTINHO

Joana Pinho, Paula Alves e 
Sara Coutinho provaram que 
a arte, independentemente 
da forma e movimento, pode 

complementar-se e resultar numa 
exposição coletiva de sucesso. As-
sim, no dia 10 de novembro, levaram 
as suas ilustrações e peças de joalha-
ria  aos corredores do Centro de Cul-
tura e Congressos da Secção Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM). As artistas conhecem-se 
desde os tempos de escola e apesar de 
terem optado por áreas distintas, to-
das seguiram formação artística. En-
quanto Paula Alves e Sara Coutinho 
estudaram Design, Joana Pinho es-
colheu a Arquitetura para completar 
a sua formação. A amizade e o gosto 
pela arte falaram mais alto e reuni-
ram-se agora nesta exposição coletiva 
com obras que se complementam e 
têm como elemento comum a cidade 
do Porto. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O Porto a partir 
da ilustração e da 
joalharia

88 CULTURA



guro, desenvolvida 
durante o confina-
me nto .  Pa re ce m 
obras muito distin-
tas mas partilham 
traços muito próxi-
mos, como explica a 
autora. “Estas obras 
revelam muitas das 
minhas inspirações, 
como as leituras e as 
viagens. Acabo por 
transportar essas ex-
periências para as 
obras, retratando al-
gumas cidades como 
Praga, Amsterdão e 
o Porto, por exem-
plo, bem como as 
suas tradições tão 
particulares. Gosto 
muito do binómio fe-
minino-natureza, 
que acabo por evi-
denciar em várias te-
las, conjugando ele-
mentos femininos, 
de raças e culturas 
diferentes e contex-
tos naturais distin-
tos. E gosto também 
de transmitir  as 
emoções para que as 
pessoas sintam em-
patia pelas obras”, 
completou Paula Al-
ves. A ilustradora 
utiliza a fotografia 
como base mas sem-
pre com o objetivo de 
“interpretar com um 
toque muito pessoal”, em que pre-
serva a essência do local retratado e 
aquilo que vai vivenciando. 

 Já as ilustrações de 
Joana Pinho represen-
tam a paisagem ur-
bana e destacam o seu 
percurso na arquite-
tura. Trabalhou du-

rante vários anos numa empresa de 
construção civil, na área das infraes-
truturas e esteve ligada ao projeto do 
Metro do Porto, onde conheceu tudo 
aquilo que está “escondido” e é subter-
râneo. “Retrato nas minhas obras 

confessou que gostava de abraçar no-
vos desafios e retratar meios igual-
mente “bonitos e interessantes”, mas 
sempre com um objetivo: “Gosto da 
arte que não cansa, que tem sempre 
algo mais a contar e nunca vê tudo à 
primeira vista”. 

 Com já alguma expe-
riência na área da in-
dústria de joalharia, 
também Sara Couti-
nho decidiu arriscar e 
criar a sua própria 

marca, “Mater”, que representa a ori-
gem de mais uma etapa. Fez forma-
ção em Design de Produto, seguiu-se 
um curso de joalharia e depois de ex-
perienciar “tudo aquilo que potencial-
mente poderia fazer”, com contacto 
com o mercado português e italiano, 
“quis seguir mais a minha visão esté-
tica e forma de estar neste universo”, 
revelou. Para esta exposição coletiva, 
trouxe as suas principais coleções e 
alguns trabalhos comissionados, uma 
vez que desenvolve produtos persona-
lizados, peças pedidas por clientes 
com um determinado objetivo. “O 
meu trabalho é inspirado numa visão 
contemporânea mas histórica. Tenho 
coleções que recordam elementos tí-
picos da cidade do Porto, como as ca-
mélias, os azulejos, a calçada portu-
guesa, os edifícios antigos cobertos 
com ardósia que criam o efeito de es-
camas. Há uma urbanidade muito 
grande de que eu me aproprio e trans-
formo em peças. É como se captasse o 
ADN da cidade onde estou e a colo-
casse em joias”, explicou Sara Couti-
nho. Neste processo, faz um esboço 
inicial da peça, parte para a modela-
ção 3D para perceber como pode ficar 
e a partir daí começa a pensar como 
construir. “Gosto de usar algum de-
sign computacional, porque me ajuda 
a prever, mas gosto que o acabamento 
seja totalmente manual e traga unici-
dade à peça”, acrescentou a artista 
que a nível de materiais, utiliza fun-
damentalmente ouro, prata, zircão 
natural e diamantes. Em dezembro, 
inaugurou a loja e atelier, dedicada a 
projetos personalizados e joalharia de 
autor, na Rua do Bonjardim, no cen-
tro do Porto. n

aquilo que ninguém 
conhece, o que está 
por detrás e debaixo 
das casas, que são ele-
mentos importantes 
para que as cidades vi-
vam e fluam. Não re-
trato apenas o que 
vejo, vou mais longe, 
captando o que faz 
parte da vida urbana, 
como o lixo, as plan-
tas, os gatos, a roupa a 
secar, os balões de São 
João. As cidades não 
são apenas fachadas 
compostas”, assumiu a 
artista. Aventurou-se 
no mundo da ilustra-
ção através de retratos 
de família, caricaturas 
e ficção científica e foi 
desafiada a ilustrar lo-
cais e cidades, como o 
Porto,  Aveiro,  ou 
Coimbra, mas não de 
forma “fotográfica e 
turística”. “Quis acres-
c e nt a r  e le m e nto s 
muito próprios e pe-
quenos detalhes que 
dão vida à cidade. Sou 
apaixonada pela ar-
quitetura e a paisagem 
urbana, sempre me 
senti muito à vontade 
a trabalhar com linhas 
e fiz também algumas 
formações na área da 
cor, com aguarela e lá-
pis de óleo. Misturar 

estes dois meios, linhas e cor, fez com 
que as obras quase ganhassem uma 
vida própria”, contou Joana Pinho. 
Na coleção apresentada na exposição, 
essencialmente sobre a cidade In-
victa, é evidente a sua ligação e co-
nhecimento de construção de casas e 
estruturas, por isso “decidi recriar os 
ambientes mais antigos e fantasiar os 
interiores. Daí o aspeto mais desarru-
mado e antigo, que já não vemos 
tanto. Tentei retratar essa energia 
que fica perpetuado no desenho, atra-
vés de elementos tão particulares que 
fazem parte do espírito da cidade e 
das casas”, acrescentou. A arquiteta 
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Atividades
Sub-Região de Viana do Castelo nho, o Conselho Sub-

-Regional de Viana do 
Castelo da Ordem dos 
Médicos voltou a pro-
mover o convívio entre 
colegas e a preservação 
das tradições da cidade. 
Assim, na noite de 11 
de novembro, depois de 
um dia soalheiro, como 
é típico nesta época do 
ano, os convidados fo-
ram brindados com um 
jantar animado por can-
tares tradicionais, que 
já anunciava animação 
garantida. 

TRADIÇÃO É 
GARANTIR A FESTA
“Gente da Borga vamos 
lá cantar, este São Mar-
tinho, nós viemos ani-
mar”, foi uma das qua-
dras que mais ecoou no 
espaço exterior da sede, 
ao som das concertinas, 
cavaquinhos e bom-
bos. “Este é um grupo 
de amigos que promete 
sempre muita alegria, 
convívio e músicas tra-
dicionais do Alto Mi-
nho. Preparamos um 
alinhamento para esta 
noite, alusivo ao São 
Martinho, com canções 
que costumam integrar 
o nosso reportório. Pro-
metemos muita anima-
ção e esperamos que 
as pessoas participem 
para que esta seja uma 
festa ainda mais alegre, 
promovendo as tradi-
ções”, anunciou An-
tónio Sá, em nome do 
grupo musical Gente da 
Borga. 

CONVÍVIO ENTRE GERAÇÕES 
Num ambiente descontraído e de 
festa, a Nortemédico recolheu o de-
poimento de alguns participantes. De-
pois de terem comparecido na Festa 
de São João na SRNOM, Domingos 
Oliveira e a esposa, voltaram a mar-

Manter as 
tradições da  
noite de  
São Martinho 

A sede da sub-
região de Viana do 
Castelo recebeu, 
pela primeira vez, 
a festa de São 
Martinho, recriando 
as tradições do dia 
11 de novembro. 
Depois de também 
ter festejado o São 
João, o Conselho 
Sub-Regional de 
Viana do Castelo 
voltou a fomentar 
o convívio entre 
colegas, numa 
festa que contou 
com o tradicional 
magusto e cantares 
tradicionais. 

“No dia de São Martinho, vai à 
adega e prova o vinho”, diz o 

velho ditado português. Em Viana 
do Castelo, os médicos não foram à 
adega, mas sim à sede da sub-região 
para festejar a data. Depois da festa 
de São João, no passado mês de ju-
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car presença em mais 
um evento da Ordem, 
desta vez a Festa de 
São Martinho da sub-
-região de Viana do 
Castelo, cidade onde 
vivem e trabalham. 
“Esta é uma iniciativa 
muito interessante, a 
direção desta sub-re-
gião valoriza bastante 
esta interação e con-
vívio entre colegas, o 
que é muito positivo. 
É importante promo-
ver o reencontro entre 
os mais velhos e as no-
vas gerações, até para 
passar o testemunho 
e manter tradições”, 
confessou o aneste-
siologista. Quem tam-
bém elogiou o “bom 
ambiente” da noite foi 
o grupo de colegas de 
Patrícia Gonçalves. 
“Viemos cá pela pri-
meira vez, na receção 
aos médicos internos, 
no início do ano. Como 
gostamos tanto do es-
paço e da dinâmica, 
decidimos combinar 
vir a esta festa em 
grupo. A iniciativa é 
muito positiva porque 
promove o convívio e a 

união entre os próprios internos. Es-
tamos a trabalhar em Viana mas não 
juntos, alguns estão no hospital e ou-
tros em centros de saúde, daí valori-
zarmos ainda mais estes momentos. 
E depois propaga-se também a liga-

ção com os mais velhos, desde orien-
tadores a mestres”, destacou a interna 
do Ano Comum. 

Sede de Viana é 
local de encontro
A sede da sub-região de Viana do 
Castelo recebe com frequência ex-
posições de arte, debates e reuniões 
científicas, convívios temáticos, entre 
outros eventos. Depois do sucesso da 
Festa de São João, voltou a apostar 
em mais uma estreia, desta vez com 
as tradições do São Martinho, tão tí-
picas da cidade. “O nosso principal 
objetivo é sempre o convívio entre os 
médicos e esperemos que assim con-
tinue nos próximos anos. Reunimos 
aqui os mestres, os médicos mais ve-
lhos, mas também um público mais 
jovem, com a presença de muitos in-
ternos. Assim, contamos com a força 
dos jovens e a experiência dos velhos, 
como se costuma dizer, difundindo 
um espírito extraordinário. Esta ge-
ração mais velha tem a experiência, 
por tudo aquilo que já viveu, e ajuda 
a fazer face às dificuldades atuais, 
encontrando soluções ou aceitando 
que existe um ciclo natural. São es-
tes mestres que nos ensinam a ser 
médicos e mostram o seu modo de 
ser e ver, com conhecimentos teóri-
cos e práticos. Já os mais jovens têm 
a vontade de aprender e fazer dife-
rente e melhor. Mas isto, obedecendo 
à própria natureza e realidade. É im-
portante sonhar, mas com equilíbrio 
para que tenhamos resultados inte-
ressantes e possamos cumprir as nos-
sas obrigações como médicos. Mas 
claro, como médicos felizes. O obje-
tivo da Ordem dos Médicos não é ape-
nas regular o exercício da profissão, 
é também ajudar os seus associados 
a serem melhores médicos e pessoas 
felizes”, salientou Nelson Rodrigues. 
O presidente do Conselho Sub-Regio-
nal de Viana do Castelo da Ordem dos 
Médicos reforçou ainda a vontade de 
ver este organismo cada vez mais in-
serido na comunidade e de fomentar 
o bem-estar do médico, “que deve ter 
momentos de lazer e convívio para lá 
da profissão”. n
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É importante 
promover o 
reencontro 
entre os mais 
velhos e as novas 
gerações, até 
para passar 
o testemunho 
e manter 
tradições”
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92 LEGISLAÇÃO

■■ DESPACHO N.º 11921/2022 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes do Ministro da Saúde e do 
Secretário de Estado do Tesouro. Designa os 
membros para exercerem funções no conselho 
de administração do Instituto Português de On-
cologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E., no man-
dato 2022-2024 [Júlio Manuel Ramos Maia de 
Oliveira; Ana Isabel Vieira do Espírito Santo; Sónia 
Cristina Duarte Cruz; Ilídio Renato Garrido Matos 
Pereira; Fernando Gonçalves Monteiro]. [DR n.º 
196/2022, Série II de 2022-10-11]

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

■■ 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 Competên-
cias e das Secções de Subespecialidades. [DR n.º 
198/2022, Série II de 2022-10-13]

■■ DESPACHO N.º 12044/2022 - Defesa Na-
cional e Saúde - Gabinetes dos Secretários de 
Estado da Defesa Nacional e da Saúde. Aprova 
o elenco das áreas de especialização tidas por 
carenciadas para efeitos de cativação de vagas 
para médicos militares no âmbito do ingresso da 
formação especializada em janeiro de 2023. [DR 
n.º 199/2022, Série II de 2022-10-14]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 98/2022 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros. Designa o diretor executivo da Direção 
Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. [DR 
n.º 206/2022, Série I de 2022-10-25]

■■ REGULAMENTO N.º 1029-A/2022 – Ordem 
dos Médicos. Regulamento da Constituição das 
Equipas Médicas nos Serviços de Urgência [DR n.º 
205/2022, 1º Supl, Série II de 2022-10-24]

■■ 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]

■■ DESPACHO N.º 12691/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação de várias auto-
ridades de saúde da Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P. [DR n.º 211/2022, Série II de 
2022-11-02]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1192/2022 – Saúde - 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. 
P. Designação de vogal do conselho clínico e de 
saúde do Agrupamento de Centros de Saúde En-
tre Douro e Vouga I - Feira/Arouca [Hugo Ema-
nuel Pereira Fardilha]. [DR n.º 211/2022, Série II de 
2022-11-02]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1191/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. De-
signação de vogais do conselho clínico e de saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto III - Maia/Valongo [Luís Renato Martins Fi-
gueiredo; Áurea Maria Figueiredo Jorge; José Luís 

Dine Falcão Sincer e Sepúlveda; Maria Paula Pinto 
de Andrade Mouta]. [DR n.º 211/2022, Série II de 
2022-11-02]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1190/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. 
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
Tâmega I - Baixo Tâmega [Rui Pedro Carvalho Lo-
pes de Aguiar]. [DR n.º 211/2022, Série II de 2022-
11-02]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1189/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. De-
signação de vogais do conselho clínico e de saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto I - Santo Tirso/Trofa [Mariana da Silva Bei-
rão Carrapatoso; Alice Maria Machado Azevedo; 
Maria da Piedade Ferreira Vieitas]

■■ AVISO N.º 20899-B/2022 – Saúde - Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I. P. Mapa 
de vagas da formação geral para 2023. [DR n.º 
210/2022, 3º Supl, Série II de 2022-10-31]

■■ AVISO N.º 20899-A/2022 – Saúde - Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I. P. In-
ternato médico 2022 - Mapa de vagas por área de 
especialização e instituição de formação. [DR n.º 
210/2022, 2º Supl, Série II de 2022-10-31]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1197/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. De-
signação do presidente do conselho clínico e de 
saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Grande Porto IV - Póvoa de Varzim/Vila do Conde 
[Vera Mónica Nogueira Pires]. [DR n.º 212/2022, 
Série II de 2022-11-03]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1196/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. De-
signação de vogais do conselho clínico e de saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde Douro II 
- Douro Sul [Andreia Elvira de Matos Rodrigues]. 
[DR n.º 212/2022, Série II de 2022-11-03]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1195/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. 
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
Tâmega II - Vale do Sousa Sul [Dagmara Kondek 
Paiva]. [DR n.º 212/2022, Série II de 2022-11-03]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1194/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. 
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
Tâmega III - Vale do Sousa Norte [António Sérgio 
Martins Miranda]. [DR n.º 212/2022, Série II de 
2022-11-03]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1193/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. De-
signação de vogal do conselho clínico e de saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde Cávado 
III - Barcelos/Esposende [David Emanuel do Nas-
cimento Moreira]. [DR n.º 212/2022, Série II de 
2022-11-03] 

■■ DESPACHO N.º 12745/2022 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde. Define o 
processo de operacionalização dos instrumentos 
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previsionais de gestão dos estabelecimentos de 
saúde com natureza de entidade pública empre-
sarial integrados no Serviço Nacional de Saúde. 
[DR n.º 212/2022, Série II de 2022-11-03]

■■ DESPACHO N.º 12709-A/2022 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado da Saúde. De-
termina a prorrogação do prazo de vigência dos 
contratos a que se referem os n.os 1, 2 e 3 do artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro 
(que estabelece o regime jurídico das convenções 
que tenham por objeto a realização de prestações 
de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Na-
cional de Saúde). [DR n.º 211/2022, 1º Supl, Série II 
de 2022-11-02]

■■ PORTARIA N.º 269/2022 – Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social e Saúde. Constitui a 
Comissão de Acompanhamento, Monitorização 
e Avaliação do Estatuto do Cuidador Informal. [DR 
n.º 215/2022, Série I de 2022-11-08]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA N.º 76/2022 – Assembleia da República. 
Recomenda ao Governo a criação de um Pro-
grama «Regressar Saúde», dirigido especifica-
mente a profissionais de saúde. [DR n.º 215/2022, 
Série I de 2022-11-08]

■■ PORTARIA N.º 272/2022 – Finanças, Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde. 
Define os preços dos cuidados de saúde e de 
apoio social prestados nas respostas de ambu-
latório e internamento da Rede Nacional de Cui-
dados Continuados Integrados [DR n.º 217/2022, 
Série I de 2022-11-10]

■■ PORTARIA N.º 771/2022 – Finanças e Saúde - 
Gabinetes da Secretária de Estado do Orçamento 
e do Secretário de Estado da Saúde. Autoriza o 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
a assumir um encargo plurianual referente à ce-
lebração do contrato de construção do Serviço 
Materno-Infantil. [DR n.º 219/2022, Série II de 
2022-11-14]

■■ DESPACHO N.º 13339/2022 – Saúde - Gabi-
nete do Ministro. Constitui um grupo de trabalho 
para atualização da estratégia de acesso a tra-
tamento com dispositivos de perfusão subcutâ-
nea contínua de insulina (PSCI), tendo em vista 
a utilização equitativa dos dispositivos de nova 
geração. [DR n.º 222/2022, Série II de 2022-11-17]

■■ PORTARIA N.º 279/2022 – Saúde. Aprova 
o Regulamento dos Ciclos de Estudos Especiais 
[“processo suplementar de formação dos mé-
dicos em matérias e técnicas individualizadas e 
específicas”], anexo à presente portaria, da qual 
faz parte integrante. [DR n.º 222/2022, Série I de 
2022-11-17]

■■ LEI N.º 20/2022 – Assembleia da República. 
Elimina a discriminação de género nos critérios 
de compensação associada às atividades espe-
cíficas dos médicos, alterando o Decreto-Lei n.º 
298/2007, de 22 de agosto. [DR n.º 223/2022, 
Série I de 2022-11-18]

■■ DESPACHO N.º 13832/2022 – Saúde - Ga-
binete do Ministro. Determina que o valor da 

compensação associada ao desenvolvimento 
das atividades específicas do ano de 2021 deve 
ser calculado por referência à atividade realizada 
no ano de 2019, quando esta seja superior à rea-
lizada em 2021. [DR n.º 229/2022, Série II de 
2022-11-28]

■■ DESPACHO N.º 13919/2022 – 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 231/2022, Série II 
de 2022-11-30]

■■ DESPACHO N.º 13917/2022 – Saúde - Gabi-
nete do Ministro. Designa os membros da Comis-
são de Avaliação de Tecnologias de Saúde (CATS). 
[DR n.º 231/2022, Série II de 2022-11-30]

■■ PORTARIA N.º 285/2022 – Saúde. Procede 
à sexta alteração da Portaria n.º 337-C/2018, 
de 31 de dezembro, que estabelece o regime de 
comparticipações do Estado no preço dos trata-
mentos termais prescritos nos cuidados de saúde 
primários do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 
231/2022, Série I de 2022-11-30]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINIS-
TROS N.º 120/2022 – Presidência do Conselho 
de Ministros. Designa o conselho de gestão da 
Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, 
I. P. [Fátima Cristina Mira da Fonseca; Francisco 
Goiana Godinho da Silva; Maria Filomena Passos 
Teixeira Cardoso; Rita Gonçalves Moreira; Vítor 
Jaime Pereira Alves]. [DR n.º 233/2022, Série I de 
2022-12-05] 

■■ DECRETO-LEI N.º 81/2022 – Presidência do 
Conselho de Ministros. Altera o regime jurídico 
da proteção radiológica, adequando as regras 
relativas a incompatibilidades ao regime con-
traordenacional e à aplicação no espaço. [DR n.º 
234/2022, Série I de 2022-12-06]

■■ DECRETO-LEI N.º 84-E/2022 – Presidên-
cia do Conselho de Ministros. Revê o quadro de 
transferência de competências, no domínio da 
saúde, para os órgãos municipais e para as enti-
dades intermunicipais. [DR n.º 239/2022, 1º Sup, 
Série I de 2022-12-14]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINIS-
TROS N.º 122/2022 – Presidência do Conselho 
de Ministros. Autoriza a reprogramação dos en-
cargos plurianuais do Programa de Investimentos 
na Área da Saúde. [DR n.º 239/2022, Série I de 
2022-12-14]

■■ DESPACHO N.º 14460/2022 – Universidade 
do Porto. Nomeação do diretor do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universi-
dade do Porto [Professor Doutor Henrique José 
Cyrne de Castro Machado Carvalho]. [DR n.º 
241/2022, Série II de 2022-12-16]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1355/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. De-
signação de vogais do conselho clínico e de saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega 
II - Vale do Sousa Sul. [DR n.º 241/2022, Série II 
de 2022-12-16]

■■ DECRETO-LEI N.º 84-F/2022 – Presidência 
do Conselho de Ministros. Aprova medidas de va-
lorização dos trabalhadores em funções públicas. 
[DR n.º 241/2022, 1º Supl, Série I de 2022-12-16]

■■ DESPACHO N.º 14603/2022 – Saúde - Gabi-
nete do Ministro. Cria um grupo de trabalho com a 
missão de estudar e propor os requisitos técnicos 
de funcionamento aplicáveis a cada uma das tipo-
logias de estabelecimentos prestadores de cui-
dados de saúde com vista ao respetivo licencia-
mento. [DR n.º 244/2022, Série II de 2022-12-21]

■■ LOUVOR N.º 1381/2022 – Ordem dos Médi-
cos. Louvor coletivo a todos os médicos de Por-
tugal, 2020-2022 [DR n.º 247/2022, Série II de 
2022-12-26]

Louvor n.º 1381/2022
Sumário: Louvor coletivo a todos os médicos 
de Portugal, 2020-2022.
Em 2020, 2021 e 2022 os médicos a exercer 
medicina em Portugal tiveram de liderar o 
combate à pandemia por SARS-CoV-2 e si-
multaneamente proteger, cuidar e tratar dos 
seus doentes habituais. Foram três anos em que 
o papel das médicas e dos médicos foi determi-
nante para evitar uma situação calamitosa na 
saúde global dos portugueses. Foram anos em 
que, apesar do aumento significativo da morta-
lidade, se salvaram muitos milhares de vidas. 
E o contributo foi global. Envolveu todos os 
médicos especialistas e internos de saúde pú-
blica, de medicina geral e familiar, de medicina 
hospitalar, de medicina do trabalho, de medi-
cina desportiva, dos cuidados continuados, dos 
cuidados paliativos, da hospitalização domici-
liária, do setor público (SNS), do setor social, 
do setor privado. Envolveu a vacinação contra 
a COVID-19 e as múltiplas recomendações 
gerais e específicas que foram feitas durante 
estes anos de pandemia. Envolveu os médicos 
sem especialidade e os estudantes de medicina.
[…]
Por tudo isto, torna-se público o presente lou-
vor coletivo de reconhecimento a todos os mé-
dicos de Portugal 2020-2022.
7 de dezembro de 2022. - O Bastonário, José 
Miguel Ribeiro de Castro Guimarães.

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1390/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. De-
signação de vogais do conselho clínico e de saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto IV - Póvoa de Varzim/Vila do Conde [DR n.º 
249/2022, Série II de 2022-12-28]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1391/2022 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P. 
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte [DR n.º 
249/2022, Série II de 2022-12-28]



■ 22 OUT-28 JAN’23 
Exposição de arte de  
Jorge Pereira
No dia 22 de outubro o Conselho Sub-Re-
gional de Viana do Castelo da Ordem dos Mé-
dicos inaugurou na sua sede uma exposição 
de Jorge Pereira, diretor do Serviço de Cirurgia 
do Centro Hospitalar de Tondela-Viseu. Nesta 
mostra, intitulada “Tiras e Vinhetas”, o colega 
revela-nos a sua paixão pelo desenho e em 
particular pela banda desenhada. A qualidade 
dos seus trabalhos exemplifica, mais uma 
vez, a existência harmoniosa das dimensões 
artística e profissional dos médicos. A expo-
sição está patente até ao dia 28 de janeiro de 
2023.

■ 19 OUT
Nova sede na Sub-região de 
Bragança     
Desde o dia 19 de outubro que a Sub-Região 
de Bragança da Ordem dos Médicos tem uma 
sede. O espaço situa-se no Edifício do Prin-
cipal, junto ao Memorial dos Combatentes da 
Grande Guerra, em pleno centro histórico da 
cidade. 

Bragança era a única sub-região da SRNOM 
que ainda não tinha sede, pelo que a dispo-
nibilização deste espaço vai possibilitar uma 
maior aproximação dos médicos da região e 
uma melhor organização da estrutura local.

O presidente do Conselho Regional do Norte, 
António Araújo, salienta que se trata do cul-
minar de uma promessa feita. “ Bragança e os 
médicos que aí exercem mereciam há muito 
que se concretizasse esta ambição, por forma 
a combater a interioridade e o isolamento que 
são mais expressivos nesta região”, referiu.

Sub-Região de  
Viana do Castelo

Sub-Região de  
Bragança

94 ATIVIDADES NAS SUB-REGIÕES

ACONTECEU

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 

08 NOV Curso em 
Auditorias Clínicas – Ações 
de Formação pela DGS 

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

13 NOV Assembleia Geral da 
Associação Portuguesa de 
Doentes com Mastocitose

14 NOV Assembleia 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos

17 NOV Reunião da Direção 
da AIMGF Zona Norte

18 e 19 NOV 3.ª edição 

■ 30 NOV 
Convívio: “Fins de Tarde à 
Conversa… na Ordem”
Repetiu-se mais uma vez na sede da 
Sub-Região de Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos a iniciativa que pretende 
atrair os colegas da sub-região à sua casa. 
Intitulado “Usar as palavras e não só: 
como comunicamos”,  o “Fins de Tarde 
à Conversa… na Ordem”  contou, desta 
vez,  com a convidada especial Dra. Joana  
Carneiro, da Equipa de Cuidados Paliativos 
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho 
(ULSAM).
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JURAMENTO DE HIPÓCRATES
Nos dias 24 e 25 de novembro, o 
Coliseu do Porto e o Altice Fórum 
Braga abriram as suas portas para 
receber os jovens médicos que ali 
se dirigiram para jurarem exercer 
a sua profissão com consciência 
e dignidade e de acordo com as 
boas práticas médicas. 

NATAL SRNOM 2022
A distribuição de prendas a 
crianças desprotegidas de 
instituições de acolhimento 
das diferentes sub-regiões e 
o regresso da realização das 
tradicionais Festas de Natal 
dedicadas aos mais pequenos , 
foram as iniciativas promovidas 
pela SRNOM para dar mais 
significado à quadra natalícia.

do Curso de Infeções do 
Sistema Nervoso Central

20 NOV Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia

24 e 25 NOV Reunião 
do Conselho Nacional 
do Internato Médico

12 DEZ Investigators Meeting 
– Cartago Study 2022

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

16 DEZ 32.ª edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

20 DEZ Reunião da 
Sociedade Portuguesa 
Minimamente Invasiva

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

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

24 NOV Cerimónia 
do Juramento de 
Hipócrates – Porto

25 NOV Cerimónia 
do Juramento de 
Hipócrates – Braga

VAI ACONTECER

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

06 JAN a 18 FEV 15.ª edição 
do Curso de Pós-Graduação 
em Antimicrobianos 
(6.ªs e sábados)

14 e 16 JAN Curso de 
Acessos Vasculares do GEV

16 JAN a 28 MAR 15.ª edição 
do Curso de Pós-Graduação 
em Antimicrobianos 
(2.ªs e 3.ªs feiras)

27 JAN 32.ª edição 
do Ciclo de Reuniões 
Inter-hospitalares de 
Pediatria do Norte

28 JAN Reunião da 
Sociedade Portuguesa 
de Medicina Física 
e Reabilitação

03 e 04 FEV – 21.ª Reunião 
Anual do Grupo de Trabalho 
da Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN

17 FEV 32.ª edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

24 e 25 FEV Curso de 
Formação em Microbiologia 
Médica para médicos 
internos de Patologia Clínica 

02, 03 e 04 MAR Curso 
EURACT, nível 2

18 MAR Sessão presencial 
no âmbito do Curso de 
Ética Clínica pela LHEA 
(Association for Lifelong 
Health Education)

24 e 25 MAR Curso Tele – 
Health pela ESPGHAN

31 MAR 32.ª edição 
do Ciclo de Reuniões 
Inter-hospitalares de 
Pediatria do Norte

CULTURA E LAZER

08 JAN Concerto de Reis 
pelo Coro da SRNOM e 
pelo Coro da OM Sul

09 JAN Lançamento do 
livro “Cuidados de Saúde 
e Ambiente. Uma verdade 
incómoda”, da autoria de 
João Queiróz e Melo 

13 a 30 JAN Exposição 
de fotografia e poesia 
por Ana Isabel Dias e 
Raquel Rodrigues

27 JAN 12.º Ciclo de Jazz – 
EMPA, por Miguel Rodrigues

03 FEV 12.º Ciclo de Jazz – “À 
Deriva”, por Luís Figueiredo

10 MAR 12.º Ciclo de 
Jazz – Che Chabón Trio

24 MAR 12.º Ciclo de Jazz 
– Escola de Jazz do Porto

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

07 DEZ Lançamento do livro 
“Ser Médico em Portugal”, 
coordenado por Álvaro 
Carvalho, Germano de 
Sousa e Jaime Branco

10 DEZ Festa de Natal 
da SRNOM, Porto

16 DEZ Lançamento 
do livro “Memórias da 
Medicina de Ontem – 
Antropologia da Doença 
– Ex Votos”, 2.ª edição, da 
autoria de João Patrício 

12.º CICLO DE JAZZ
Próximo ciclo promete novas 
revelações. Fique atento ao 
programa.



96 BENEFÍCIOS SOCIAIS

A AXA Portugal 
agora é Ageas 
Seguros. As 
marcas mudam, 
mas as boas 
parcerias 
mantêm-se, pelo 

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

BENEFÍCIOS SOCIAIS ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver 
números anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas atualizações, com os respetivos contatos e taxas de 
desconto acordadas.

 HOTÉIS 

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

 EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

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

Inlingua
Rua Sá da Bandeira, 605 – 1.º Esq.
4000-437 Porto . Tel.: 223394400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com 
Desconto de 10%* nas aulas em grupo 
(adultos e crianças) de Inglês, Alemão, 
Francês, Espanhol e Italiano. Curso de 
Inglês específico para a área de Medicina.

* 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

www.ageas.pt
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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
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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:
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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.
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da SRNOM

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

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

courts de

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


