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Prémio Banco Carregosa/SRNOM
3.ª edição conta com novo júri, presidido  

pelo reitor da U. Porto

Visita ao CHTMAD
OM encontrou “situação preocupante”: médicos 

desmotivados, subfinanciamento, falta de 
profissionais e ameaças de demissão

«Às Sextas na Ordem»
Nova iniciativa da SRNOM inaugurou com 

conferência sobre “Transhumanismo”

EM DESTAQUE

Prova Nacional de Acesso 
   SRNOM acolhe o Gabinete responsável pela  

elaboração da nova PNA

    “Às Sextas na Ordem” 09 Nov, 21 Dez, 11 Jan   |   Juramento de Hipócrates Porto 18 Nov • Braga 25 Nov

Festa de Natal Braga 01 Dez • Viana 08 Dez • Vila Real 08 Dez • Bragança 09 Dez •  Porto 15 Dez
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COMISSÃO ORGANIZADORA: 
António Sarmento / Carlos Mota Cardoso / Ana Correia de Oliveira / Diana Mota
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A Vida é a arte do encontro.
(Vinícius de Moraes)

As sessões têm início às 18h30, na SRNOM

Refletir, ouvir e falar, conviver, aprender… 
são encontro, são Vida.

O Ciclo de Conferências «Às Sextas na Ordem», 
é uma iniciativa da Comissão de Atividades 

Culturais e de Lazer da SRNOM que lhe propõe, 
uma vez por mês, abordar grandes temas que 

interessam a todos os médicos e até à sociedade em 
geral. Fique atento ao programa e participe!

9 Nov  Envelhecimento e qual o efeito na Vida
 Prof. Doutor Pedro Von Ha�e

21 Dez  Da doença fatal à doença crónica: Cancro e Sida, 
dois exemplos de sucesso

 Prof. Doutor Venceslau Espanhol
 Prof. Doutor António Sarmento

11 Jan Psiquiatria: Normalidade versus Doença
 Prof. Doutor Carlos Mota Cardoso
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DESTAQUE
O NORTE DA SAÚDE
“Perspectivas sobre os Cuidados 
de Saúde Primários” é o tema 
da segunda edição do ciclo de 
conferências “O Norte da Saúde”, 
uma organização conjunta do 
CRNOM com as várias sub-regiões 
do Norte. A 4.ª sessão decorreu 
em Bragança, em 13 de setembro. 
A realidade específica da região, 
bem como os preconceitos que 
existem sobre a interioridade 
estiveram no centro do debate

O presidente da SRNOM, 
António Araújo, anunciou à 
assistência presente no Auditório 
Paulo Quintela que o estudo 
“Determinantes da fixação no 
espaço laboral – uma perspetiva 
dos profissionais de medicina”, 
patrocinado pelo CRNOM e 
realizado por uma equipa do IPB, 
está pronto e as conclusões irão 
ser divulgadas em breve. pág. 6

DESTAQUE
GABINETE PARA A 
PROVA NACIONAL DE 
ACESSO 
A complexidade e importância 
da tarefa de “conceber e 
desenvolver o modelo da 
nova PNA e respetiva matriz 
de conteúdos” e de “garantir a 
elaboração da PNA e respetiva 
chave de respostas” ditou a 
criação do Gabinete para a Prova 
Nacional de Acesso à Formação 
Médica Especializada (GPNA).  
Em entrevista à Nortemédico, 
Serafim Guimarães e Francisco 
Mourão descreveram o modo 
de funcionamento do gabinete 
destacando o apoio que lhe tem 
sido dado pela Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos. 
pág. 10

VISITA AO CENTRO 
HOSPITALAR DE TRÁS 
OS MONTES E ALTO 
DOURO
Após cerca de 30 diretores de 
serviço, em carta enviada ao 
Ministério da Saúde, terem 
anunciado a sua intenção de 
demissão dos cargos, a Ordem 
dos Médicos decidiu visitar 
aquele Centro Hospitalar para 
se inteirar das dificuldades que 
os profissionais enfrentam. 
Em causa estiveram assuntos 
como o encerramento de camas 
e a falta de financiamento e de 
recursos humanos que levam 
a um cenário preocupante e de 
grande desmotivação. pág. 20
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«ÀS SEXTAS NA 
ORDEM» 
O passado dia 14 de setembro foi 
dia de inauguração de uma nova 
iniciativa da SRNOM. O novo ciclo 
de conferências, “Às Sextas na 
Ordem”, irá levar a debate temas 
atuais, promovendo o diálogo e a 
partilha de conhecimento entre 
médicos. “A Medicina face ao 
Transhumanismo” foi o assunto 
abordado na primeira sessão, 
que contou com uma palestra 
proferida pelo Professor Cândido 
da Agra. pág. 32
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CONCERTO DE VERÃO 
O Concerto de Verão tem já uma 
longa tradição na SRNOM. Todos 
os anos, em pleno mês de julho, 
dezenas de médicos enchem os 
jardins da Casa do Médico para 
celebrar a música. Este ano foram 
brindados com uma atuação da 
Orquestra do Atlântico, dirigida 
pelo maestro José Ferreira 
Lobo, que teve como tema “Do 
Romântico à Música de Inspiração 
Ibérica”. pág. 48
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	 18	 Presença	da	SRNOM	na	
Comunicação	Social

	 	 Destaque	de	notícias	de	intervenções	
sobre	temas	da	atualidade	

		 	 ARTIGOS
	 19	 «Doutora,	preciso	de	baixa»
	 	 Por	Ana	Raquel	Machado

	 	 NOTÍCIAS

	 	
	 20	 Visita	ao	Centro	Hospitalar	de	

Trás-os-Montes	e	Alto	Douro
	 	 O	CRNOM	acompanhou	o	bastonário	

da	Ordem	dos	Médicos	numa	visita	ao	
Centro	Hospitalar	de	Trás-os-Montes	e	
Alto	Douro	(CHTMAD),	em	Vila	Real,	no	
dia	27	de	julho.	Falta	de	financiamento	
e	de	recursos	humanos	levam	a	um	
cenário	preocupante	e	de	desmotivação	
por	parte	dos	diretores	de	serviço

	 	
	 24	 Conferência	de	Imprensa	dos	

Diretores	de	Serviço	do	CHVNG/E
	 	 O	CRNOM	convidou	os	diretores	de	

serviço	do	Centro	Hospitalar	de	Vila	
Nova	de	Gaia/Espinho	a	estarem	
presentes	numa	conferência	de	
imprensa	na	SRNOM	para	esclarecem	
os	motivos	da	sua	demissão	em	bloco

	 	
	 28	 Livro	de	Honra	da	SRNOM
	 	 A	SRNOM	está	apostada	em	estreitar	a	

ligação	às	mais	importantes	entidades	
civis	e	religiosas	do	Porto	e	do	Norte	
do	país.	O	presidente	da	Câmara	
Municipal	do	Porto,	Rui	Moreira,	e	o	
bispo	da	diocese,	D.	Manuel	Linda,	
foram	os	primeiros	convidados	a	visitar	
a	SRNOM,	tendo	ambos	assinado	o	
Livro	de	Honra	e	declarado	o	interesse	
na	cooperação	entre	instituições		

	 	
	 30	 Prémio	SRNOM/Banco	Carregosa
	 	 Reitor	da	Universidade	do	Porto,	

António	Sousa	Pereira,	preside	ao	júri	
da	terceira	edição	deste	Prémio	que	visa	
reconhecer	e	estimular	a	investigação	
clínica	de	excelência	em	Portugal

	 04	 EDITORIAL
	 	 António	Araújo,		

Presidente	do	CRNOM	

	 	 DESTAQUE:
	 	 O	NORTE	DA	SAÚDE

	 	
	 06	 Bragança	acolheu,	a	13	de	setembro,	

a	quarta	sessão	de	2018	do	ciclo	de	
conferências	“O	Norte	da	Saúde”,	este	
ano	dedicado	ao	tema	“Perspectivas	
sobre	os	Cuidados	de	Saúde	Primários”	

	 	 DESTAQUE:
	 	 GABINETE	PARA	A	PROVA	

NACIONAL	DE	ACESSO

	 	
	 10	 O	Gabinete	para	a	Prova	Nacional	

de	Acesso	à	Formação	Especializada	
(GPNA)	foi	formalmente	criado	pelo	
Decreto-Lei	n.º	13/2018	(artigo	35.º)	e	
tem	por	missão	preparar	o	conteúdo	
da	prova	que	substituirá	o	“exame	
Harrisson”.	Serafim	Guimarães	e	
Francisco	Mourão,	coordenador	
e	representante	da	Ordem	dos	
Médicos	no	GPNA,	respetivamente,	
explicam	como	tem	decorrido	o	
processo	e	sublinham	o	apoio	que	a	
Secção	Regional	do	Norte	da	Ordem	
dos	Médicos	tem	dado	para	o	bom	
desenvolvimento	do	seu	trabalho	

	 15	 Prova	Nacional	de	Acesso	–	
Perguntas	Mais	Frequentes

	 	 Documento	elaborado	pela	ACSS	
para	esclarecimento	de	dúvidas	
sobre	o	novo	modelo	da	PNA

	 	 TRIBUNA	DO	CRN

	 	
	 18	 «Pior	do	que	não	ver	é	

negar-se	a	ver…»
	 	 Artigo	de	opinião	do	Prof.		António	

Araújo	no	JN	denuncia	inércia	do	
Ministério	da	Saúde	face	ao	sub-
financiamento	do	SNS:	“Assistimos	
inclusivamente	a	algo	inédito	–	ter	que	
ser	o	Tribunal	de	Contas	a	recomendar	
o	financiamento	adequado	às	
necessidades	reais	dos	hospitais”	
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	 32	 «Às	Sextas	na	Ordem»
	 	 Nova	iniciativa	da	SRNOM	leva	a	

debate	temas	atuais	e	promove	a	
partilha	de	conhecimento	entre	
médicos.	“A	Medicina	face	ao	
Transhumanismo”	foi	o	tema	
da	primeira	sessão,	que	contou	
com	uma	palestra	proferida	pelo	
Professor	Cândido	da	Agra	

	 	
	 34	 “Open	Day”	SRNOM
	 	 Parceiros	da	instituição	foram	

convidados	para	uma	visita	guiada	
às	instalações	da	SRNOM,	numa	
iniciativa	que	visa	mostrar	a	
excelência	das	condições	que	aqui	
são	proporcionadas	para	a	realização	
do	mais	variado	tipo	de	eventos

	 37	 13º	Encontro	Nacional	de	
Internos	de	Medicina

	 	 “Medicina	Interna	no	Futuro”	foi	o	
tema	do	encontro	organizado	pelo	
Núcleo	de	Internos	de	Medicina	
Interna	da	Sociedade	Portuguesa	
de	Medicina	Interna	(SPMI)		

	 38	 XXXI	Jornadas	Portuguesas	de	
Cirurgia	/	HEBIPA	Meeting	2018

	 	 O	papel	dos	cirurgiões	seniores	
na	formação	dos	profissionais	
mais	jovens	num	“encontro	
entre	amigos	e	a	ciência”

	 40	 13º	YES	Meeting
	 	 Mais	de	500	participantes,	de	20	

países	diferentes,	num	congresso	
internacional	organizado	por	
estudantes	da	Faculdade	de	Medicina	
da	Universidade	do	Porto	que	é	já	
uma	referência	na	área	biomédica	

	 42	 VI	Cerimónia	da		
Bata	Branca	ICBAS

	 	 Conselhos	práticos	numa	cerimónia	
que	marca	o	início	do	ciclo	clínico	do	
Mestrado	Integrado	em	Medicina

	 44	 Porto:	Cerimónia	de	entrega	
de	Medalhas	da	cidade,	2018

	 	 Rui	Moreira	e	Miguel	Pereira	
Leite	atribuíram	medalhas	a	22	
personalidades	portuenses	que	se	
destacaram	a	vários	níveis,	entre	
elas	Fernando	Araújo,	Secretário	
de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde		

	 46	 Homenagem	a	Walter	Osswald
	 	 Instituto	de	Bioética	da	Universidade	

Católica	Portuguesa	celebrou	os	90	
anos	do	médico	e	professor,	figura	de	
maior	relevo	no	estudo	e	ensino	da	
Medicina	e	da	Bioética	em	Portugal	

	 	 CULTURA

	 	
	 48	 Concerto	de	Verão	
	 	 O	Concerto	de	Verão	tem	já	uma	

longa	tradição	na	SRNOM.	Todos	os	
anos,	dezenas	de	médicos	enchem	
os	jardins	da	Casa	do	Médico	para	
celebrar	a	música.	Este	ano	foram	
brindados	com	uma	atuação	da	
Orquestra	do	Atlântico,	dirigida	
pelo	maestro	José	Ferreira	Lobo,	
que	teve	como	tema	“Do	Romântico	
à	Música	de	Inspiração	Ibérica”

	 	
	 50	 «Porto	Revisitado»,	

com	Joel	Cleto
	 	 “À	luz	das	lanternas:	do	Forte	da	

Ervilha	(próximo	da	Praça	do	Império)	
à	Senhora	da	Luz,	com	passagem	pelo	
cemitério	da	Foz”,	em	20	de	julho	e	
“Entre	frades,	cavaleiros	e	curiosos	
mistérios.	Uma	visita	ao	Mosteiro	
de	Leça	do	Balio”,	a	29	de	setembro

	 54	 «Uma	Missão	Saúde»
	 	 Livro	de	José	Martins	Nunes	sobre	

a	reforma	hospitalar	em	Coimbra	
foi	apresentado	na	SRNOM	

	 56	 «As	cores	dos	meus	pincéis»
	 	 Dália	Faceira	apresentou	na	

SRNOM	uma	exposição	de	pintura,	
marcada	pelas	cores,	paisagens	
e	momentos	vivenciados

	 57	 «Lacus	in	Bracara	Augusta»
	 	 Miguel	Louro	regressou	à	

SRNOM	com	uma	exposição	
de	fotografia	focada	na	sua	
cidade:	a	primeira	instalação	de	
abastecimento	de	água	do	país

	 	
	 58	 «Razões	da	Mente	sobre	

o	Corpo»	e	«Conflito»
	 	 Temas	das	duas	exposições	de	

pintura	do	artista	plástico	Luís	Xavier	
na	SRNOM,	de	14	a	30	de	setembro

	 60	 «Expressões»
	 	 Exposição	coletiva	de	Rosário	Roque,	

Manuela	Neto,	Isabel	Sousa	Ribeiro	
e	Fernanda	Nobre,	com	diversas	
expressões	artísticas:	da		pintura	à	
escultura,	passando	pela	cerâmica

	 	 LAZER

	 	
	 62	 Ginásio	da	SRNOM	
	 	 Um	equipamento	de	excelência	

com	um	serviço	personalizado	
é	o	que	pode	encontrar	na	
SRNOM.	Aceite	o	convite	do	
Prof.	Miro	Neto	e	desafie-se

	 	
	 66	 Alojamento	na	SRNOM	
	 	 Os	10	quartos	disponíveis	para	

alojamento	foram	totalmente	
renovados	e	resultam	numa	
oferta	mais	qualificada,	
moderna	e	apelativa.	Uma	
excelente	opção	para	uma	
estadia	na	cidade	do	Porto
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e	professora	universitária	
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Um novo ciclo,  
novas esperanças

1. O ministro Adalberto Campos Fer-
nandes foi dispensado, sem glória e não 
deixando saudade, tendo tomado posse 
do cargo que tutela a saúde a Dra. Marta 
Temido. Esta tem demonstrado, ao longo 
da sua carreira profissional, honesti-
dade, coragem e determinação. As já 
evidenciadas características da sua per-
sonalidade fazem com que tenhamos, 
de novo, esperança em conseguir resol-
ver os problemas que afectam o SNS, em 
particular, e a saúde, em 
geral. E a nova Ministra 
da Saúde tem um rol 
imenso de problemas 
para resolver. O sub-
-financiamento crónico 
que afecta o SNS, com o 
consequente desinvesti-
mento na remodelação 
das estruturas e na mo-
dernização dos equipa-
mentos mais pesados; 
a falta de recursos hu-
manos e a enorme in-
satisfação daqueles que 
diariamente nele traba-
lham; a falta de autono-
mia dos conselhos de 
administração; o atraso 
na reforma dos cuidados 
de saúde primários, com 
a falta de avanço na ge-
neralização dos mode-
los de USF; o equilíbrio 
entre a actividade pública e a privada no 
sector da saúde, são alguns dos muitos 
desafios que vai ter pela frente.
Os profissionais de saúde, em particu-
lar os médicos, estão muito desgastados 
com a luta diária que têm de enfrentar 
para salvaguardar a qualidade dos ac-
tos que praticam e isso tem-se reflectido 
nas inúmeras demissões de directores 
de serviço que se têm verificado. Os pró-
prios cidadãos começam a descrer do 

SNS e a preferirem, pela primeira vez, 
o sector privado. A resiliência e a tole-
rância estão em níveis perigosamente 
mínimos. Esperemos que a Dra. Marta 
Temido tenha o senso e a argúcia ne-
cessários para melhorar o panorama da 
saúde em Portugal e, para tal, deseja-
mos-lhe felicidades para o seu mandato. 
Que saiba dialogar e que imponha uma 
linha de actuação coerente, para que os 
profissionais de saúde possam concreti-

zar os seus almejados projec-
tos de uma forma harmoniosa, 
para que se traga paz a esta 
área e para que os cidadãos, 
particularmente os doentes, 
mantenham a confiança na-
quela que foi uma das maiores 
conquistas sociais do pós 25 de 
Abril. 

2. Este ano vai ser o último 
em que se realiza a “Prova do 
Harrison”. O Gabinete para a 
Prova Nacional de Acesso à 
Formação Especializada está 
a trabalhar em bom ritmo para 
a concretização da “prova-pi-
loto” em Novembro e para a 
implementação do novo mo-
delo no próximo ano. Os co-
legas podem estar confiantes, 
porque este grupo de trabalho 
tem mostrado um profissio-
nalismo e uma competência 
excepcionais, conseguindo 

congregar à sua volta um conjunto de 
médicos experientes e empenhados. Te-
mos a certeza de que vamos conseguir 
concretizar um anseio há muito mani-
festado por todos nós e que perdurará 
para o futuro.

3. O Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia / Espinho vive tempos muito con-
turbados. Esta unidade de saúde fun-
ciona de uma forma muito peculiar, 

A nova 
Ministra 

da Saúde tem 
um rol imenso 
de problemas 
para resolver. O 
subfinanciamento 
crónico que afecta 
o SNS, (…) a falta 
de autonomia 
dos conselhos de 
administração; o 
atraso na reforma 
dos cuidados de 
saúde primários, (…) 
o equilíbrio entre a 
actividade pública e 
a privada no sector 
da saúde…
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António Araújo
Presidente	do	CRNOM



com graves ineficiências 
estruturais, em condições 
degradantes para quem a 
ela acorre e para quem nela 
trabalha, com falta de equi-
pamentos e de recursos hu-
manos há muito tempo e 
por múltiplas vezes denun-
ciados, o que resultou num 
elevado grau de insatisfação 
entre os seus profissionais. 
Esta insatisfação atingiu o 
seu expoente máximo em 
Setembro, com a apresenta-
ção do pedido de demissão 
da esmagadora maioria dos 
seus directores de serviço. 
Independentemente da con-
cretização desta demissão 
colectiva, este foi um grito 
de desespero, de quem vê 
perpetuar más condições de 
trabalho, de quem faz um 
esforço diário para cuidar 
dos que sofrem e não tem 
obtido o justo reconheci-
mento, de quem pede apenas que se en-
contre uma solução para melhor servir 
a população. Estes colegas merecem o 
nosso respeito e admiração, pois estão a 
colocar o interesse dos cidadãos à frente 
dos seus próprios interesses. Esperemos 
que a tutela se aperceba que esta é a ma-
neira de estar dos médicos portugueses 
e é, por este motivo, que mantêm um ele-
vado respeito daqueles que servem.

4. O Conselho Regional do Norte tem 
tentado estreitar relações com as enti-
dades civis e religiosas da região. Vamos 
tentar envolver, cada vez mais, essas en-
tidades nas iniciativas desta secção, pois 
tal permite-nos consolidar as nossas 
posições sobre o que deve representar 
o Norte no panorama nacional e criar 
sinergias que permitam resolver alguns 
dos nossos problemas.

O Centro 
Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia / 
Espinho vive tempos 
muito conturbados. 
(…) Esta insatisfação 
atingiu o seu 
expoente máximo 
em Setembro, com 
a apresentação do 
pedido de demissão 
da esmagadora 
maioria dos seus 
directores de serviço. 
(…) Estes colegas 
merecem o nosso 
respeito e admiração, 
pois estão a colocar 
o interesse dos 
cidadãos à frente dos 
seus interesses.

centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

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

Centro de Cultura e Congressos
rua delfim maia, 405 · 4200-256 POrtO
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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5. A 3.ª edição do Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM 
tem, como presidente do 
júri, o Professor Doutor An-
tónio Sousa Pereira, médico 
e reitor da Universidade do 
Porto. Este vai consolidar o 
prestígio que este prémio já 
alcançou, fruto da excelente 
colaboração nas duas edi-
ções anteriores do Professor 
Doutor Sobrinho Simões, a 
quem queremos prestar aqui 
o nosso mais profundo agra-
decimento por toda a sua 
permanente disponibilidade. 
Renovamos o júri mas man-
temos o mesmo objectivo, 
fomentar e patrocinar inves-
tigação médica de elevada 
qualidade, pois esta deve sem-
pre complementar a nossa ac-
tividade clínica.

6. Em Setembro, iniciámos 
outro ciclo de conferências, 

que se vai prolongar pelo próximo ano, 
denominado “Às Sextas na Ordem”. 
Estes encontros têm como objectivo 
abordar temas actuais, promovendo a 
integração e o diálogo entre médicos, e 
desafiando as fronteiras da Ciência e da 
Medicina.

Em cada novo ciclo surgem novas espe-
ranças. É próprio da natureza humana e 
esta característica não é um defeito, é a 
forma de conseguirmos manter o objec-
tivo de encontrarmos a felicidade (não só 
pessoal mas, também, profissional).

António Araújo
Presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos
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Bragança acolheu, no dia 13 de 
setembro, a quarta sessão deste 
ano do ciclo de conferências “O 
Norte da Saúde”, dedicado ao 
tema “Perspectivas sobre os 
Cuidados de Saúde Primários”. 
A coordenadora do internato de 
MGF na região, Rosário Branco, 
foi a convidada principal e 
contestou os preconceitos que 
existem sobre a interioridade. 
A formação oferecida na ULS do 
Nordeste é abrangente, promove 
interação com o meio social e 
desmente a ideia de que “não se 
passa nada” no interior do país. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

cordou com a ideia de que o protocolo 
com o IPB é “um bom exemplo” do su-
cesso destas conferências, que cumprem 
a intenção de “descentralizar as ativida-
des” da Ordem. O dirigente anunciou 
ainda um outro projeto para Bragança, e 
que poderá passar por encontrar um es-
paço onde os colegas se possam reunir. 
Mas o tema da noite era mesmo os cuida-
dos de saúde primários. E o cenário tra-
çado por Rosário Branco, coordenadora 
do internato de Medicina Geral e Fami-
liar (MGF) na Unidade Local de Saúde 
do Nordeste (ULSN), é tudo menos fácil 
para os profissionais. Desde logo, por ser 
“a maior unidade local de saúde do país 
em termos geográficos” e aquela que 
é mais dispersa: são 12 concelhos, na 
maior parte dos casos com áreas supe-
riores a 500 km2, e apenas 14 centros de 
saúde para cobrir todas as necessidades 
da população. Devido, sobretudo, ao en-
velhecimento da classe médica, a coor-

13 SET :: BRAGANÇA

Um ano depois sobre a primeira 
sessão de “O Norte da Saúde” 
realizada em Bragança – na 

qual se desenhou um protocolo com o 
Politécnico local para estudar os motivos 
que impedem a fixação de médicos na re-
gião (ver nm 73) – a iniciativa regressou 
ao nordeste transmontano, para mais um 
debate sobre os cuidados de saúde primá-
rios. O presidente da sub-região, António 
Andrade, sublinhou a relevância de a Or-
dem dos Médicos “sair dos grandes cen-
tros” para discutir os problemas “onde 
eles existem”, dando precisamente como 
exemplo positivo dessa atitude o estudo 
que a Secção Regional do Norte decidiu 
promover, realizado pelo Instituto Poli-
técnico de Bragança (IPB). 
A esse propósito, António Araújo deu 
uma novidade à assistência presente no 
Auditório Paulo Quintela: “O estudo [do 
IPB] está pronto e as conclusões vão sair 
em breve”. O presidente do CRNOM con-

CICLO DE 
CONFERÊNCIAS

“O NORTE DA 
SAÚDE”
Perspectivas  
sobre os Cuidados  
de Saúde Primários

Na MGF de Bragança  
‘faz-se muita coisa  
e bem-feita’



denadora recordou que as unidades de 
Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé 
e Mogadouro perderam capacidade for-
mativa nos últimos anos. “Em 2019, está 
previsto reabrir uma vaga em Macedo 
e outra em Torre de Moncorvo”, anteci-
pou Rosário Branco, assumindo que “é 
difícil abrir as vagas que pretendemos” 
por “falta de orientadores” ou pela conse-
quente “perda de idoneidade”. Em todo o 
caso, o internato na região “tem este pre-
sente, mas tem passado e vai ter futuro”, 
salientou a coordenadora, sublinhando 
que “a competência dos profissionais aju-
dou a ter uma boa qualidade de formação 
na região”. 

VANTAGEM:
TRABALHO DE EQUIPA

Na ULS Nordeste, os internos são acolhi-
dos em UCSP – Unidades de Cuidados de 
Saúde Personalizados –, uma vez que em 
toda a região não existe uma única Uni-
dade de Saúde Familiar (USF). Apesar 
de ser “contracorrente”, como observou a 
médica de família de Mirandela, não há 
“problema em competir de igual para a 
igual com as Unidades de Saúde Fami-
liar”, uma vez que a qualidade da forma-
ção é equiparável. “O conteúdo formativo 
dos nossos internatos é comum a toda a 
região Norte”, reforçou Rosário Branco, 
assinalando que os estágios hospitalares 
dos médicos em formação é feita “predo-

minantemente” no Hospi-
tal de Bragança. 
Do lado das vantagens que 
a região oferece, a coorde-
nadora sublinhou a “rapi-
dez com que a informação 
é partilhada entre colegas”. 
“Caso aconteça alguma 
coisa, alguma falha, algum 
caso de absentismo, tal é 
imediatamente reportado. 
Existe uma grande pro-
ximidade”, sublinhou. A 
abrangência do internato 
é outra das oportunidades 
que existem na ULSN: 
“Os nossos internos fazem 
um pouco de tudo. Existe 
uma grande interação com 
a área social e com as ins-
tituições de solidariedade 
social. Trabalhamos, ao 
mesmo tempo, em am-

biente urbano e rural”. Outra nota posi-
tiva partilhada pela convidada é “o traba-
lho de equipa que acontece nos centros de 
saúde”, com destaque para a “partilha de 
informação” e para “a cooperação ativa 
com os enfermeiros”. 
Olhando para os aspetos “menos bons”, 
Rosário Branco identificou um conjunto 
de problemas que os internos da região e 
os médicos de família, em geral, têm de 
enfrentar. Desde logo, o “preconceito de 
interioridade”: “Se alguém diz que vamos 
para Mirandela, parece que estamos a en-
viar alguém para a Cochinchina”. Para a 
responsável é igualmente errada “a ideia 
de que aqui não se passa nada”, quando 
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“O internato  
[de MGF] tem este 
presente, mas tem 
passado e vai ter 
futuro. Temos uma 
boa qualidade de 
formação”
Rosário Branco



na verdade “faz-se muita coisa 
e bem-feita”. A escassez de 
orientadores e de idoneidades 
formativas voltou a ser refe-
rida, assim como a enorme dis-
persão geográfica, dando como 
exemplo uma simples desloca-

ção de Miranda do Douro para Bragança, 
que “implica ter 200 quilómetros pela 
frente”. Finalmente, Rosário Branco cri-
ticou a tendência para “ver os internos 
como uns tapa-buracos”, reconhecendo, 
no entanto, que existe “alguma sensibi-
lidade por parte da administração [da 
ULSN]” no sentido de reconhecer que 
eles “estão em formação” e “não podem 
ser usados como mão de obra barata”. 
Já em período de debate com a assistên-
cia, Rosário Branco foi confrontada com 
a pergunta proverbial nestas questões: 
“Estão a conseguir fixar os vossos inter-
nos?”. A coordenadora não conseguiu 

dar uma resposta definitiva, mas esti-
mou em cerca de metade os internos a 
fixarem-se na região depois de concluir 
a especialidade. Uma das jovens médicas 
presentes deu o seu exemplo, assumindo 
que, dos nove internos que terminaram 
no seu ano, só três ficaram a trabalhar no 
mesmo local.
Um cenário preocupante que, somado 
ao grande envelhecimento dos profissio-
nais, vai trazer um problema sério de 
demografia médica em Bragança nos 
anos mais próximos. A coordenadora 
do internato de MGF deu o exemplo do 
seu centro de saúde, onde estavam três 
médicos já com idade suficiente para 
se aposentarem. “Temos sete médicos 
no total, se saírem três torna-se inviável 
assegurar todos os cuidados”, conside-
rou. Nesta perspectiva, Rosário Branco 
defendeu que a alternativa é mudar os 
critérios para a contratação de médicos: 
“Em vez de definirmos o número de mé-
dicos pelo número de utentes, devíamos 
pensar no número de horas de trabalho 
médico que são necessárias para a região. 
E tínhamos de contratar o número sufi-
ciente de médicos para as cumprir”. Uma 
colega da assistência corroborou a ideia, 
lembrando que há médicos “com listas 
de 1900 utentes e que não conseguem 
manifestamente dar resposta”. Isso sig-
nifica que é urgente reforçar as equipas: 
“Se, por exemplo, há três colegas que têm 
300 ou 400 utentes a mais – ou seja, estão 
sobrecarregados – então o que estamos a 
fazer é impedir a abertura de uma vaga”. 
A qualidade dos equipamentos na área 
dos cuidados de saúde primários foi ou-
tro tema abordado no período de debate. 
A opinião, mais ou menos consensual, 
foi a de que os centros de saúde têm boas 
instalações, tendo António Andrade sub-
linhado que “nesse aspeto, estão muito 
melhor servidos do que os hospitais”. 
Paulo Xavier, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Bragança, reforçou essa 
ideia, mas contrapôs com a necessidade 
dos centros de saúde “terem mais equi-
pamento”. “Felizmente temos uma co-
bertura [de médicos de família] boa, mas 
falta-nos o resto. Ao nível de recursos hu-
manos e de meios, estamos pior servidos 
do que outras populações que têm acesso 
a tudo. Estamos perante uma questão de 
equidade regional básica e isso é o que 
temos de lutar, todos juntos”, concluiu. n

8 DESTAQUE: «O NORTE DA SAÚDE»

“Os internos 
estão em 
formação, 
não podem 
ser usados 
como mão de 
obra barata”
Rosário Branco



BRAGA VOLTA A REALIZAR A 
SUA PRÓPRIA CERIMÓNIA DO 
JURAMENTO DE HIPÓCRATES, 
ESPECIALMENTE DEDICADA AOS 
MÉDICOS FORMADOS  NA ESCOLA 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DO MINHO. O CENÁRIO DO  
MOMENTO SOLENE SERÁ, UMA 
VEZ MAIS, O GLAMOROSO 
THEATRO CIRCO, NAQUELA CIDADE

A CASA DA MÚSICA  
VOLTA A SER O PALCO PARA  
A CERIMÓNIA DO JURAMENTO 
DE HIPÓCRATES, NO PORTO, 
NUM EVENTO DE PARTICULAR 
SIMBOLISMO PARA TODOS 
OS JOVENS MÉDICOS QUE 
CONCLUÍRAM A SUA FORMAÇÃO 
NO PRESENTE ANO LETIVO
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DESTAQUE: GABINETE PARA A PROVA NACIONAL DE ACESSO10

Está em marcha a 
elaboração da nova PNA

“Conceber e 
desenvolver o 
modelo da nova 
PNA e respetiva 
matriz de conteúdos” 
e “garantir a 
elaboração da PNA 
e respetiva chave 
de respostas” 
são as principais 
tarefas, de enorme 
responsabilidade, 
cometidas ao 
Gabinete para a 
Prova Nacional de 
Acesso à Formação 
Médica Especializada 
(GPNA). O apoio 
total dado pela 
Secção Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos 
tem-se revelado 
fundamental 
para o bom 
desenvolvimento
do processo.

PROVA PILOTO AVANÇA EM NOVEMBRO
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A SRNOM tem servido de 
base operacional para o 
trabalho do Gabinete para a 
Prova Nacional de Acesso à
Formação Especializada 
(GPNA), uma entidade 
criada pelo Decreto-Lei n.º 
13/2018 (artigo 35.º) e à 
qual compete a elaboração 
da prova que substituirá o 
"exame Harrisson"

O novo modelo da 
Prova será aplicado no 
procedimento concursal 
de ingresso no Internato 
Médico a abrir no ano 
civil de 2019

11

dições para a preparação 
e realização da PNA, no 
âmbito do internato mé-
dico, incluindo a criação 
do Gabinete para a Prova 
Nacional de Acesso à 
Formação Médica Es-
pecializada (GPNA). O 
referido Gabinete foi for-
malmente criado em fe-
vereiro de 2018, através 
do artigo 35.º do Decre-
to-Lei n.º 13/2018 (Re-
gime do Internato Mé-
dico). Posteriormente, 
em março de 2018, o 
Despacho n.º 3255/2018 
do  Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde de-
finiu a “natureza, mis-
são e competências” do 
mesmo. 
Desde a sua criação, o 
GPNA já desenvolveu 
tarefas muito importan-
tes, nomeadamente a 
aprovação e publicação 
da bibliografia e ma-
triz da prova e definiu 
ainda uma prova piloto, 
para ser testada já em 
novembro deste ano. O 
Despacho n.º 3255/2018 
também definiu a com-
posição do Gabinete, 
nestes termos: Professor 
Serafim Guimarães, em 
representação do Ministério da Saúde, 
e seu coordenador; Dr. Francisco Mou-
rão e Professor João Carlos Ribeiro, em 
representação da Ordem dos Médicos; 
Professor José Miguel Pêgo, em repre-
sentação das Escolas Médicas, e Dr. Pe-

No dia 12 de setembro, os membros do júri 
e do Gabinete da Prova Nacional de Acesso 
estiveram reunidos na Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos para dar início 
ao plano de trabalhos, programar a ação de 
formação a decorrer nos Estados Unidos 
da América e proceder à assinatura dos 
contratos. 

Anecessidade de alterar a prova 
de acesso ao internato médico 
é uma realidade sentida há já 

vários anos e parece agora começar a 
ganhar contornos definitivos. Funda-
mentalmente havia o objetivo de mudar 
o paradigma da avaliação e acabar com 
o tão conhecido “exame Harrison”, em 
vigor há já quatro décadas, tendo para o 
efeito, nos últimos tempos, sido tomadas 
diversas medidas. 
Assim, perante a necessidade de es-
tudar os diferentes cenários possíveis 
para uma nova prova e de criar uma 
matriz de conteúdos, em janeiro de 2016 
foi criada uma Comissão Nacional, co-
missão presidida pelo Prof. António 
Sarmento, professor catedrático convi-
dado do Departamento de Medicina da 
FMUP e Vice-Presidente do CRNOM, 
e na qual estiveram envolvidas as es-
colas de Medicina, a Ordem dos Médi-
cos, representantes das comissões res-
ponsáveis pelos exames anteriores, a 
Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS), o Ministério da Saúde, a 
Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina (ANEM) e os Colégios das Es-
pecialidades de cada uma das áreas que 
se pretendem avaliar com a nova prova. 
Esta Comissão Nacional elaborou um 
relatório, remetido à tutela em março de 
2017 e que foi alvo de consulta pública, 
com recomendações diversas, entre as 
quais a profissionalização da estrutura 
responsável pelo processo de avaliação 
dos médicos para o acesso à formação 
especializada.
Nesse sentido, em finais de 2017, foi as-
sinado um protocolo de colaboração en-
tre a ACSS,  a Ordem dos Médicos e o 
Conselho das Escolas Médicas Portu-
guesas com vista a estabelecer as con-

dro Emanuel Alexandre, em represen-
tação da ACSS. 
“Vamos ter uma prova que pretende in-
centivar o raciocínio clínico, que abarca 
as matérias do 6.º ano (ano profissionali-
zante) e que são consideradas essenciais 



• Conceber e desenvolver o modelo da 
PNA e respetiva matriz de conteúdos;

• Garantir a elaboração da PNA e a 
respetiva chave de respostas, nas 
suas versões provisória e definitiva;

• Elaborar a prova-piloto a ser realizada 
um ano antes da primeira edição da 
PNA;

• Definir e providenciar para que seja 
publicada a matriz e bibliografia da 
PNA, pelo menos 18 meses antes da 
realização da PNA;

• Receber e cumprir o cronograma do 
procedimento concursal de ingresso 
no Internato Médico, a elaborar pela 
ACSS;

• Integrar o Júri do procedimento 
concursal de ingresso no Internato 
Médico, sob coordenação da ACSS;

• Acompanhar o método de reprodução 
da PNA e respetivos meios de 
resposta, mediante protocolo a 
celebrar entre a ACSS e a Imprensa 
Nacional Casa da Moeda;

• Avaliar as respostas dos candidatos, 
efetuar a meta-avaliação da PNA 
e elaborar a respetiva lista de 
resultados;

• Emitir parecer técnico relativo às 
alegações apresentadas à chave 
provisória de respostas;

• Apreciar os meios impugnatórios 
graciosos ao dispor dos candidatos e 
proceder à entrega, à ACSS, da lista 
definitiva de resultados;

• Definir a constituição e proceder à 
nomeação dos membros dos júris;

• Atualizar e desenvolver a componente 
técnico-científica dos seus membros 
e respetivos membros dos júris, 
nomeadamente através de formação 
contínua, de forma a atingir a 
qualidade e exigências requeridas;

• Propor ao Conselho Diretivo da ACSS 
o que julgar conveniente em matérias 
relacionadas com o procedimento 
concursal de ingresso no internato 
médico.

Serafim Guimarães 
(coordenador)
Em representação do 
Ministério da Saúde

Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre
Em representação 
da ACSS

Francisco Mourão /  
João Carlos Ribeiro
Em representação da 
Ordem dos Médicos

José Moreira Pêgo
Em representação 
das Escolas Médicas

MEMBROS COMPETÊNCIAS

 ANOS 70 – ATÉ 2018 
Vigora o modelo de prova 
baseado na obra americana 
Harrison's Principles 
of Internal Medicine, 
conhecido pelo "exame 
Harrison". 

 2004 
Conselho Nacional do 
Internato Médico (CNIM) 
sugere alteração da prova.

 2007 
CNIM cria uma comissão 
para fazer propostas.

 2009-2010 
Após a realização de 
provas-piloto com o 
apoio do National Board 
of Medical Examiners, 
o Conselho das Escolas 
Médicas Portuguesas 
propõe ao Ministério 
da Saúde um modelo 
alternativo de prova "mais 
adequado e fiável para 
seriar os candidatos". 

 DEZ. 2011 
Despacho n.º 16696/2011:  
Cria um Grupo de Trabalho  
para revisão do regime do 
internato médico.

 MAI. 2012 
O relatório final do Grupo 
de Trabalho propõe a 
implementação de um 
novo modelo de prova com 
alteração dos conteúdos, 
considerando o modelo 
vigente desajustado.

 OUT. 2012 
Despacho 13092/2012:  
Cria um Grupo de Trabalho 
para a definição do novo 
modelo de prova nacional 
de seriação relativa ao 
acesso ao internato médico 
a vigorar a partir do ano 
2015.

 MAI. 2015 
Decreto-Lei n.º 86/2015: 
Procede à definição do 
regime jurídico da formação 
médica especializada com 
vista à obtenção do grau de 
especialista e estabelece 
os princípios gerais a que 
deve obedecer o respetivo 
processo.

 JAN. 2016 
Despacho n.º 642/2016: 
Cria a Comissão Nacional 
para o desenvolvimento 
do novo modelo de Prova 
Nacional de Avaliação 
e Seriação (PNAS) para 
acesso ao internato médico.

 2017 
"O Relatório Final veio a 
concluir pela edificação 
de uma estrutura 
especializada, composta 
por representantes do 
Ministério da Saúde, da 
Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P., da 
Ordem dos Médicos e das 
Escolas Médicas."
Destaque para a 
necessidade da 
profissionalização e o apoio 
de entidades externas.

 NOV. 2017 
Assinatura do Protocolo 
de Colaboração entre a 
Administração Central do 
Sistema de Saúde, a Ordem 
dos Médicos e as Escolas 
Médicas Portuguesas (ver 
NM73, pág. 50).

 FEV. 2018 
Decreto-Lei n.º 13/2018: 
Define o regime jurídico 
da formação médica 
pós-graduada, designada 
de internato médico, e 
estabelece os princípios 
gerais a que deve obedecer 
o respetivo processo.

 MAR. 2018 
Despacho n.º 3255/2018: 
Estabelece a natureza, 
missão e competências 
do Gabinete para a Prova 
Nacional de Acesso à 
Formação Especializada 
(GPNA).

 MAI. 2018 
Despacho nº  4412/2018: 
Implementa o novo 
modelo da Prova Nacional 
de Acesso à Formação 
Especializada, respetiva 
matriz de conteúdos e 
referências bibliográficas.

 2018 
GPNA desenvolve 
trabalho no âmbito da sua 
missão: Escolha dos júris, 
regulamentos, manual de 
procedimentos e outras 
diligências, articulando a 
sua ação com o Ministério 
da Saúde, ACSS, Ordem dos 
Médicos, Escolas Médicas, 
CNIM, CNMI e ANEM.

 NOV. 2018 
Realização da 
"Prova-piloto"

 2019 
Implementação do novo 
modelo de PNA.

Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à 
Formação Especializada
Em 26 de fevereiro de 2018 foi aprovado o Regime do Internato 
Médico pelo Decreto-Lei n.º 13/2018, que procedeu, no seu 
artigo 35.º, à criação do Gabinete para a Prova Nacional de 
Acesso à Formação Especializada (GPNA), ao qual compete 
a elaboração da PNA. Posteriormente, o Despacho n.º 
3255/2018, de 23 de Março de 2018, veio estabelecer a 
natureza, missão e competências do GPNA.

DESTAQUE: GABINETE PARA A PROVA NACIONAL DE ACESSO12



(nortemédico) – Como fun-
ciona o GPNA em termos 
de organização?
Serafim Guimarães (SG): 
Trabalhamos muito em 

conjunto. Cada um trata de assuntos 
mais específicos e distribuímos tare-
fas, para posteriormente voltarmos a 
analisar em conjunto as áreas de traba-
lho. Temos uma organização e logística 
que ainda depende muito do Ministério 
da Saúde e da ACSS, mas no que con-
cerne a questões científicas, do processo 
de construção, validação e aplicação da 
prova, regulamentação e legislação, alo-
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camos tarefas dentro de cada 
uma das áreas aos diferentes 
membros do gabinete. 

Quais os principais objetivos e 
o que motiva a mudança? 
SG: Ao longo destes anos, tor-
nou-se notório que o método 
atual não seria o melhor para 
distinguir a qualidade dos mé-
dicos internos a concurso. Era 
um exame com a função de 
seriar os candidatos, mas exis-
tiam vagas para todos, mesmo 
não sendo a especialidade que 
mais desejavam. Esta é uma 
realidade que se modificou, 
já não é assim, e atualmente 
muitos não conseguem aceder 
a uma vaga. Percebeu-se que 
este era um exame baseado 
em memorização e preten-
demos mudar esta realidade 
para uma prova direcionada 
para o raciocínio clínico, que 
incluísse casos clínicos e mo-
tivasse a sua discussão e reso-
lução. Procurámos uma prova 
mais ligada ao conceito prá-
tico da profissão médica. Com 
isto, espera-se ainda que as 
faculdades também alterem o 
seu modo de ensino. Não é um 
objetivo oficial, mas presumi-
velmente vai existir alguma 
alteração, no sentido de tornar 
a formação mais profissiona-
lizante. Será uma mais-valia 
para todos os estudantes e es-
peramos que a qualidade da 
medicina melhore.

Francisco Mourão (FM): Outra 
questão que se coloca é o contexto para 
a mudança acontecer agora, o que tam-
bém não foi por acaso. O contexto mu-
dou, hoje em dia é muito mais compe-
titivo, não temos vagas de especialidade 
para toda a gente e a prova precisava 
de ser alterada. Não poderíamos conti-
nuar, perante este cenário, a protelar a 
mudança que já se defendia há alguns 
anos. Porque se nem todos conseguem 
aceder a uma especialidade, temos que 
ter em prática o melhor método de se-
lecionar e ordenar os candidatos. Que-
remos ter os melhores candidatos nas 
áreas em que queremos que sejam efe-

“Procuramos 
uma prova mais 
ligada ao conceito 
prático da profissão 
médica. Com isto, 
espera-se ainda 
que as faculdades 
também alterem 
o seu modo de 
ensino. Não é um 
objetivo oficial, mas 
presumivelmente 
vai existir alguma 
alteração, no 
sentido de tornar 
a formação mais 
profissionalizante.
Será uma mais-
valia para todos 
os estudantes e 
esperamos que 
a qualidade da 
medicina melhore.”
Serafim Guimarães

para um médico não espe-
cialista. Pretende-se que 
seja um método justo, equi-
tativo, baseado na melhor 
evidência de prática clínica 
e dos processos de avaliação, 
proporcional e adequado ao 
panorama nacional, que re-
flita as competências adqui-
ridas na formação, expec-
táveis a um médico pronto 
para a prática clínica. Por 
todas estas razões, é neces-
sária a criação de uma es-
trutura profissionalizada, 
inicialmente apoiada numa 
entidade externa suficientemente ex-
periente para que sejam atingidos os 
objetivos propostos”, começou por nos 
esclarecer o coordenador do gabinete. 
Em entrevista à nortemédico, Serafim 
Guimarães e Francisco Mourão descre-
veram como funciona o gabinete e os 
seus principais propósitos, destacando o 
apoio que tem sido dado pela Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos.

ENTREVISTA A
SERAFIM GUIMARÃES 
E FRANCISCO MOURÃO, 
COORDENADOR E 
REPRESENTANTE 
DA ORDEM DOS 
MÉDICOS NO GPNA, 
RESPETIVAMENTE 



Todo o tipo de 
apoio que tem 
sido necessário 
de qualquer uma 
das entidades 
envolvidas 
para o melhor 
desenrolar do 
processo tem sido 
dado com a maior 
brevidade (…) 
Gostaríamos de 
destacar o apoio 
da OM, que tem 
sido excecional, 
e em particular 
o apoio da 
SRNOM, porque 
tem fornecido 
um suporte total, 
principalmente 
no que diz 
respeito aos 
vários aspetos 
logísticos e 
administrativos.
Francisco Mourão

tivamente os melhores – no ra-
ciocínio e prática clínica e não 
na memorização.

Como surgiu este novo modelo 
e como se vai desenvolver?

FM: Este modelo tem a van-
tagem de ter tido, até agora, 
um conjunto de comissões que 
se conjugaram no sentido da 
sua realização. Teve um con-
senso alargado, que afunilou 
numa mesma opinião e que 
encontrou finalmente o mo-
mento certo. Pode não agra-
dar a todos e o processo está 
naturalmente sujeito a críti-
cas, sabemos disso. Este é um 
método como outro qualquer, 
foi escolhido porque entende-
mos que será melhor do que 
o método anterior, mas exis-
tem outros. Para já, é neste 
que estamos a trabalhar. Mas 
estamos confiantes e curiosos 
pelo resultado da prova-piloto, 
que será importante para nós 
e para os candidatos. Esta será 
uma prova experimental, que 
vai acontecer em novembro e 
cujas inscrições abrirão bre-
vemente. Até porque este ano 
(2018) ainda se vai realizar o 
“exame do Harrison”.

SG: O exame-piloto vai ser 
muito importante para nós e 
para os candidatos. Durante os 
primeiros anos, vamos contar 
com uma entidade externa que 
apoia os nossos júris. No início 
iremos utilizar algumas questões do 
National Board of Medical Examiners, 
uma entidade americana, devidamente 
validada em Portugal, e a cada ano que 
passa, vamos continuar a fazer forma-
ção ao nosso júri, no sentido de o inte-
grar bem neste sistema, aumentando 
o número de perguntas produzidas in-
tegralmente pelo júri nacional. O obje-
tivo é que daqui a cinco anos estejamos 
totalmente autónomos. Ressalvo que o 
exame que vamos fazer não é o exame 
americano. O nosso júri filtra todas as 
questões e faz perguntas próprias desde 
o princípio. A função do júri é também 
averiguar se as perguntas se adequam à 
nossa realidade nacional.

FM: Em simultâneo à produção, decorre 
a formação. Ou seja, nós só consegui-
mos aumentar o número de perguntas 
que são produzidas cá porque todos os 
anos temos sempre pessoas a serem for-
madas na elaboração dessas perguntas 
para que consigamos a autonomia total 
em cinco anos. Ao início, isto gerou al-
guma controvérsia porque muita gente 
achou que íamos adotar o exame de fora 
e não é isso que está a acontecer. Ele 
continua a ser nosso, conta com algum 
apoio no fornecimento de questões que 
vai diminuindo com o aumento da for-
mação e, consequentemente, de produ-
ção de perguntas. Sendo que, desde o 
princípio, existem perguntas integral-

mente elaboradas pelo júri na-
cional, além das que são revis-
tas e filtradas, e só algumas é 
que são aceites ao exame por-
que se ajustam ao mesmo. É 
uma prova feita quase de raiz, 
apesar de todo o apoio e inspi-
ração no modelo americano. 

Podemos afirmar que o 
processo está a evoluir 
favoravelmente? 
SG: O Ministério da Saúde 
tem demonstrado um grande 
desejo em que o processo evo-
lua e corra bem. Também as 
Escolas Médicas têm colabo-
rado ativamente, e destaca-
mos o trabalho da coordena-
dora do Conselho das Escolas 
Médicas Portuguesas, Amé-
lia Ferreira, que sempre que 
é necessário reunir dados de 
todas as faculdades, conse-
gue-o a uma velocidade ver-
tiginosa. Há um grande in-
teresse e empenho por parte 
das entidades envolvidas, en-
tre elas a Ordem dos Médicos 
e, principalmente, a Secção 
Regional do Norte. Mesmo da 
parte da ACSS, notamos isso, 
e não existe qualquer atraso, 
nem nas burocracias nem nos 
aspetos administrativos. As 
coisas têm funcionado muito 
bem.

FM: Este é um processo que 
exige uma produção morosa, 
tanto na parte normativa e de 

regulamentação como na preparação da 
própria prova. Temos que ter as institui-
ções empenhadas e isso tem acontecido. 
Todo o tipo de apoio que tem sido neces-
sário de qualquer uma das entidades 
envolvidas (Ordem dos Médicos, ACSS/
Ministério da Saúde e Escolas Médicas) 
para o melhor desenrolar do processo 
tem sido dado com a maior brevidade – 
o que constitui uma grande vantagem. 
Gostaríamos de destacar o apoio da Or-
dem dos Médicos, que tem sido excecio-
nal, e em particular o apoio da SRNOM 
porque tem fornecido um suporte total, 
principalmente no que diz respeito aos 
vários aspetos logísticos e administrati-
vos envolvidos. n 

DESTAQUE: GABINETE PARA A PROVA NACIONAL DE ACESSO14



15

 1  O que é a Prova Nacional de Acesso à 
Formação Especializada (PNA)?
A PNA é uma prova integrada no 
procedimento concursal de ingresso no 
Internato Médico que visa o acesso à 
Formação Especializada.

 2  Qual o modelo da PNA?
O novo modelo de PNA, aprovado pelo 
Despacho nº. 4412/2018, de 04 de maio, 
alterado pela Declaração de Retificação nº. 
373/2018, integra um conjunto de conteúdos 
e respetivas questões que visa avaliar os 
conhecimentos e a capacidade de raciocínio 
clínico, situando estes critérios ao nível do 
corpo de conhecimentos que um médico 
sem Formação Médica Especializada deve 
deter para efeitos de acesso à formação 
especializada.
Os itens devem ser preferencialmente 
construídos a partir de uma vinheta clínica 
sendo de escolha múltipla com seleção da 
resposta mais correta (Single Best Answer — 
SBA). Os itens a incluir devem colocar ênfase 
particular no raciocínio clínico e na aplicação 
e integração dos conhecimentos clínicos 
adquiridos ao longo do percurso académico.
O modelo de PNA obedece às seguintes 
características:
a) A prova será composta por 150 itens no 
formato SBA;
b) A prova é classificada entre 0 e 150 pontos 
e todos os itens têm igual valor
c) A prova terá a duração de 240 minutos 
ministrada em duas partes de 120 minutos 
cada, com um intervalo.
d) É disponibilizada uma matriz de conteúdos 
(Anexo II) que contempla as seguintes 
dimensões (a proporção elencada é indicativa 
e não vinculativa):

Medicina — 50 % 
Cirurgia — 15 % 
Pediatria — 15 %
Ginecologia/Obstetrícia — 10 % 
Psiquiatria — 10 %

Nota: A prática da Medicina Geral e Familiar 
(MGF) é transversal a todas as áreas do 
conhecimento propostas para a PNA pelo que 
não foi identificado um subdomínio específico 
para a MGF. Entende -se que nos múltiplos 
domínios do conhecimento se integrem itens 
que possam ser abordados numa perspetiva 
hospitalar bem como de ambulatório, 
nomeadamente, aquela que constitui a 
praxis da MGF assegurando, desta forma, a 
representatividade desta área da Medicina

e) A lista de potenciais livros de referência 
para a preparação da prova consta do anexo II, 
ao Despacho nº. 4412/2018, de 04 de maio, 
alterado pela Declaração de Retificação nº. 
373/2018, sendo de considerar livros com 
última edição existente há pelo menos 18 
meses antes da data de realização da prova

 3  O que se entende por “proporção 
elencada é indicativa e não vinculativa”?
A proporção elencada reflete as 
recomendações presentes no relatório 
final da Comissão Nacional para a Criação 
do Novo Modelo de Prova Nacional de 
Seriação e Avaliação do Internato Médico, 
criada pelo Despacho nº 642/2016, de 14 
de janeiro, que define que a matriz de um 
exame desta natureza deverá contemplar 
várias dimensões, por forma a garantir uma 
avaliação holística da prática da medicina. 
Estas proporções são indicativas e não 
vinculativas por aspetos de índole prático 
(p.e. 15% de 150 itens correspondem a 
22,5 itens o que não corresponde a um 
número inteiro) e porque as respostas aos 
itens podem requerer a mobilização de 
conhecimentos e capacidades relativos a 
mais do que um dos domínios/áreas do 
conhecimento da matriz.

 4  A prova assemelha-se àquela 
realizada pelo NBME®?
A PNA difere da natureza e objetivo das 
provas administradas pelo National Board 
of Medical Examiners® (NBME®). A PNA 
tem como principal objetivo ordenar os 
candidatos para o acesso à Formação 
Médica Específica o que não é o objetivo 
das provas administradas pelo NBME®, na 
sua generalidade. Assemelha-se apenas 
no modelo do tipo de itens que é incluído 
nessas provas (single-best answer).

 5  Que outras provas semelhantes 
poderão ajudar os estudantes a conhecer a 
nova realidade da PNA?
Provas administradas por instituições 
internacionais e nacionais, incluindo 
escolas médicas, que sigam o modelo 
vinheta clínica, de escolha múltipla com 
seleção da resposta mais adequada 
(single-best answer) que coloquem a 
ênfase, em particular, no raciocínio clínico e 
aplicação e integração dos conhecimentos 
clínicos. Por exemplo, o NBME® administra 
provas com aplicação nacional (p.e. 
USMLE®) ou internacional (p.e. IFOM®) que 
podem ser consultadas no seu site www.
nbme.org.

 6  A matriz da PNA assemelha-se à 
matriz do USMLE® do NBME®?
Não.

 7  É seguro estudar pela prova 
Americana tendo em conta as 
particularidades da matriz da PNA?
Não é recomendado que o estudo seja 
orientado somente por provas americanas.

NATUREZA DOS ITENS DA PNA

 1  Todas as questões serão sobre casos 
clínicos?
Todos os itens da prova terão uma vinheta 
clínica sobre a qual é feita uma questão. A 
extensão das vinhetas clínicas é variável, 
sendo adequada ao tempo previsto para a 
realização da Prova.

 2  A nova prova poderá ter imagens a 
acompanhar os casos clínicos?
Sim.

 3  Posso ter acesso a exemplos de 
perguntas-tipo?
Sim. A título exemplificativo pode consultar 
alguns exemplos no documento disponível 
nesta página (ver páginas seguintes).

BIBLIOGRAFIA

 1  Os conteúdos de Medicina que não têm 
asterisco devem ser estudados pelo Cecil’s 
Principles of Medicine?
A lista de potenciais livros de referência inclui 
o Cecil Essentials of Medicine. A natureza 
da PNA não exclui a utilização de outra 
bibliografia. Para os conteúdos sinalizados 
com asterisco recomenda-se a leitura do 
“Harrison’s Principles of Internal Medicine”.
No sentido de melhor esclarecimento 
dos candidatos e face à indisponibilidade 
manifesta de algumas das edições citadas 
no anexo II do Despacho nº 4412/2018 o 
GPNA, após consenso com as entidades 
envolvidas no processo, esclarece que, 
para a prova a ter lugar no ano de 2019, as 
edições consideradas como” última edição 
existente há pelo menos 18 meses antes 
da data de realização da prova” é, no caso 
dos manuais de Pediatria e de Ginecologia e 
Obstetrícia, a 8ª edição.
Para provas a partir do ano de 2020 o 
entendimento relativamente à contagem 
de prazos é que se devem considerar as 
fontes bibliográficas com uma última edição 
existente no primeiro trimestre do ano civil 
anterior ao da prova em questão.
Salienta-se, mais uma vez, que a lista de 
potenciais livros de referência presente 
no anexo II do supracitado despacho é 
indicativa e não exaustiva e que o processo 
de desenvolvimento e o modelo de itens 
da Prova Nacional de Acesso é diferente da 
Prova Nacional de Seriação, apelando mais 
à aplicação dos conhecimentos e menos à 
memorização de detalhes específicos de 
um livro.

 2  Quais os livros da bibliografia 
recomendada que têm edições atualizadas 
previamente à data de publicação do 
Despacho nº 4412?
A lista de potenciais livros de referência 
para a preparação da prova consta do 
anexo II do Despacho nº 4412/2018, sendo 
de considerar livros com última edição 
existente há pelo menos 18 meses antes da 
data de realização da prova.
Para efeitos da prova a ter lugar no ano 
de 2019 serão consideradas as edições e 
referências bibliográficas que constam no 
anexo II do Despacho nº 4412/2018.
Para provas futuras o entendimento 
relativamente à contagem de prazos 
é que se devem considerar as  fontes 
bibliográficas com uma última edição 
existente no primeiro trimestre do ano civil 
anterior ao da prova em questão.

 3  A bibliografia recomendada aponta 
para um conjunto de livros estrangeiros, 
sendo que o exame será mais adequado à 
realidade portuguesa. Em caso de conflito, 
o que prevalece?
A natureza da PNA visa avaliar a aplicação 
de conhecimentos e princípios gerais da

PROVA NACIONAL DE ACESSO
Perguntas Mais Frequentes

Documento elaborado 
pela ACSS, publicado em 
23/10/2018 (disponível em 
www.acss.min-saude.pt)



prática médica que são transversais à realidade 
internacional. Excetuam-se aspetos específicos 
da prática clínica, cuja realidade é orientada por 
normas nacionais (p.e. Programa Nacional de 
Vacinação, Normas de Orientação Clínica ou 
outros).

 4  Existem muitas normas da DGS que são 
regularmente utilizadas pelos estudantes e 
que refletem a realidade portuguesa. Devem 
essas normas prevalecer sob a bibliografia 
recomendada?
A lista de potenciais livros de referência para 
a preparação da prova é indicativa e não é 
exaustiva quanto à extensão dos conteúdos 
elencados. O candidato poderá procurar outras 
fontes bibliográficas para complementar o 
seu estudo, se achar adequado, de forma 
a complementar as aprendizagens do seu 
percurso académico.

 5  A matriz de pediatria encontra-se 
desfasada do livro para este tema. Deverá 
o estudante procurar outras fontes 
bibliográficas? Qual a melhor forma de gerir o 
estudo deste tema?
A lista de potenciais livros de referência para a 
preparação da prova é indicativa e não é
exaustiva quanto à extensão dos conteúdos 
elencados. O candidato poderá procurar outras 
fontes bibliográficas para complementar o 
seu estudo, se achar adequado, de forma 
a complementar as aprendizagens do seu 
percurso académico.

 6  A disponibilidade do livro de 
Otorrinolaringologia é conhecidamente 
limitada. Que medidas estão a ser tomadas 
sobre isto?
Tal com referido na questão anterior, a lista de 
potenciais livros de referência para a preparação 
da prova é indicativa e não é exaustiva quanto à 
extensão dos conteúdos elencados.
A lista de potenciais livros de referência para 
a preparação da prova consta do anexo II do 
Despacho nº 4412/2018, sendo de considerar 
livros com última edição existente há pelo 
menos 18 meses antes da data de realização 
da prova.
Para efeitos da prova a ter lugar no ano de 2019 
serão consideradas as edições e referências 
bibliográficas que constam no anexo II do 
Despacho nº 4412/2018.
A matriz e respetiva bibliografia poderá ser 
revista para provas posteriores nos termos 
constantes no Despacho nº 4412/2018.

 7  Tendo em conta a extensão da bibliografia 
recomendada e o seu elevado custo para a 
adquirir na totalidade, as Escolas Médicas 
poderão disponibilizar os livros num 
repositório nacional online?
Esta questão deverá ser dirigida às Escolas 
Médicas ou ao Conselho Nacional das Escolas 
Médicas Portuguesas.

 8  O Plano Nacional de Vacinação difere 
de 2018 para 2019. Tendo em conta a 
antecedência legal de 18 meses para os 
conteúdos bibliográficos, também deve ser 
tido em conta o PNV de que ano?
O Programa Nacional de Vacinação não faz 
parte da lista de potenciais livros de referência 
para a preparação da prova pelo que não 
obedece à obrigatoriedade de publicação pelo 
menos 18 meses antes realização da prova. 
No caso de planos e normas nacionais devem 
ser tidas em conta as versões que estiverem 
em vigor na data de abertura do procedimento 
concursal.

 9  Os temas de Oftalmologia são bastante 
generalistas e temas como diplopia, olho 
vermelho e outros estão patentes ao longo de 
vários capítulos. Qual a priorização que deve 
ser dada aquando o estudo?
O Despacho 4412/2018 determina uma 
categorização dos conteúdos por relevância. 
Assim, as letras A a C são classificações 
por ordem decrescente de relevância dos 
conteúdos para a prova. A prioridade no estudo 
é definida pelo próprio candidato.

PROVA-PILOTO

 1  Realizar-se-á uma prova piloto em 2018? 
Se sim, quando?
Sim. Será realizada no mês de novembro 
de 2018, após a Prova Nacional de Seriação 
(IM2019), e realizar-se-á previsivelmente no 
dia 23 de novembro de 2018.

 2  Quem tem acesso à prova-piloto?
Consultadas a ANEM, Ordem dos Médicos 
incluindo o CNMI e o Ministério da Saúde, 
foi consensualizado que a prova-piloto será 
disponibilizada em regime voluntário e 
prioritariamente aos potenciais candidatos à 
PNA a realizar em 2019, ou seja aos alunos que, 
no ano lectivo 2018/2019 frequentem o 6º ano 
em escola médica de território nacional.
Adicionalmente, em função da capacidade 
logística, e por ordem decrescente de prioridade 
podem, também, inscrever-se:
i)  candidatos à PNS (IM2019) e
ii)  alunos dos 4º e 5º anos das escolas médicas 
portuguesas e alunos de escolas médicas fora 
do território nacional.
Podem, ainda, a título supletivo, formalizar 
inscrição, a enviar exclusivamente para o 
endereço de correio eletrónico constante do 
aviso de abertura do procedimento, até 26 
de outubro de 2018, os médicos que não se 
enquadrem em nenhum dos contingentes a 
seguir identificados. A inscrição será aceite em 
caso de existência de lugares disponíveis após 
a aplicação da ordem de preferência definida 
no parágrafo anterior. Não serão aceites 
candidaturas de médicos que:
(i)  se encontrem a aguardar o ingresso em área 
de especialização
(ii) estejam já inseridos numa área de 
especialização
(iii) sejam já detentores do Grau / Título de 
Especialista

 3  Eu sou potencial candidato à prova-piloto. 
Como me inscrevo?
A inscrição à prova-piloto será realizada através 
de site próprio a disponibilizar no portal da 
ACSS.

 4  A prova-piloto será realizada nos mesmos 
moldes que a PNA?
Sim.

 5  As questões da prova piloto serão 
publicadas ou fornecidas aos estudantes?
A prova-piloto decorrerá nos mesmos moldes 
das provas dos procedimentos concursais. 
Os candidatos poderão reter os enunciados e 
será, posteriormente, publicitada a grelha de 
correção da prova.

 6  Em que locais será realizada a prova 
piloto? Posso inscrever-me em qualquer 
cidade?
A Prova realizar-se-á nas cidades de Braga, 
Porto, Coimbra, Covilhã e Lisboa. No ato de 
inscrição o candidato deverá indicar a cidade 
onde pretende realizar.

PROCEDIMENTO CONCURSAL

 1  O procedimento concursal para a PNA 
será distinto daquele para a Formação Geral?
O ingresso no internato médico faz-se 
mediante procedimento concursal anual único, 
ao qual devem apresentar candidatura todos 
os interessados em ingressar no Internato 
Médico, mesmo os que pretendam realizar 
unicamente a Formação Geral (e que estão, 
assim, dispensados de realizar a Prova).
Com a publicação do aviso de abertura em 
Diário da República, no terceiro trimestre 
de cada ano civil, será fixada a data da 
realização da PNA. Sem prejuízo, tal como 
vem sucedendo, tal divulgação pode ocorrer 
previamente no portal da ACSS.

 2  O acesso ao Internato Médico agora far-
se-á em dois procedimentos distintos?
Ver resposta à alínea anterior.

 3  Como se processará a correção das 
questões?
O procedimento da correção da prova é, 
em tudo, semelhante ao do procedimento 
concursal atual.

 4  Existe um júri distinto para as reclamações 
das perguntas e respostas?
As reclamações das perguntas e respostas 
serão analisadas por um painel de peritos do 
GPNA.

 5  Tendo em conta o novo caráter da prova, 
o feedback acerca das reclamações será dado 
com fundamentação em bibliografia ou num 
parecer clínico?
O feedback será dado de acordo com as 
características de raciocínio clínico inerentes 
à prova que obrigam necessariamente a 
integração de conhecimentos.

PERGUNTAS-TIPO 
(EXEMPLOS)
    Formato da Pergunta de Teste
O formato da pergunta é o formato tradicional 
e utilizado com maior frequência, de perguntas 
de escolha múltipla com uma única melhor 
resposta. As perguntas são constituídas por 
uma vinheta clínica, ilustração relacionada com 
o doente ou pergunta seguidas por opções 
de resposta. As opções de resposta estão 
assinaladas por letras (por exemplo, A, B, C, 
D, E). É pedido aos candidatos que escolham 
a melhor resposta para a pergunta. As outras 
opções podem estar parcialmente correctas, 
mas só existe UMA MELHOR resposta.

    Estratégias para Responder a Perguntas 
de Teste no formato Single Best Answer 
(SBA)

• Leia cuidadosamente cada pergunta. É 
importante que compreenda o que é 
perguntado.

• Tente elaborar uma resposta e depois 
procure-a na lista de opções.

• Em alternativa, leia cada opção 
cuidadosamente, eliminando as que estão 
claramente incorrectas.

• Das opções restantes, escolha a que está 
mais correcta.

• Se tiver dúvidas sobre uma resposta, é 
melhor assinalar uma resposta do que a 
deixar em branco, dado que não existem 
descontos para respostas erradas.

De seguida são apresentadas várias perguntas 
de exemplo.

DESTAQUE: GABINETE PARA A PROVA NACIONAL DE ACESSO16
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 1 Um homem de 23 anos de 
idade inicia subitamente um 
quadro de perda de força do 
lado esquerdo. É HIV+ desde 
há 3 anos e apresenta uma 
contagem de linfócitos CD4+ 
de 30/mm3 (Normal acima 
de 500). A sua temperatura 
corporal é de 38,5 °C, a pressão 
arterial é de 100/70 mmHg, a 
frequência de pulso é de 100 
pulsações/min e a frequência 
respiratória é de 14 ciclos/min. Existe perda de força e diminuição 
da percepção ao toque ligeiro e sensação de picadas nos membros 
superior e inferior esquerdos. Apresenta-se uma imagem de TC 
crânio-encefálico com contraste.
 

Um homem de 55 anos com hipertensão arterial é trazido às 
urgências do hospital 1 hora após o início súbito de cefaleias 
acentuadas, sensibilidade à luz e ligeira rigidez da nuca. Há um 
ano, foi tratado numa clínica com terapêutica de substituição com 
metadona por consumo de drogas intravenosas. A temperatura 
corporal é de 37ºC, a pressão arterial é de 160/100 mmHg, a 
frequência de pulso é de 100 pulsações/min e a frequência 
respiratória é de 20 ciclos/min. O exame objectivo não evidencia 
qualquer anomalia. 

Duas horas depois de ser submetido a uma lobectomia hepática 
direita para tratamento de cancro do cólon metastático, um homem 
de 47 anos de idade previamente saudável apresenta um aumento da 
perda de sangue nos drenos colocados durante a cirurgia. A cirurgia 
foi difícil e requereu a transfusão de 12 unidades de concentrado 
de glóbulos vermelhos. A pressão arterial é de 105/50 mmHg e a 
frequência de pulso é de 100 pulsações/min.  
Um perfil de coagulação mostra:

Contagem de plaquetas: 27.000/mm3

Tempo de tromboplastina parcial: 26 seg
Tempo de protrombina: 14,5 seg
Fibrinogénio plasmático: 190 mg/dL (N=200–400)

Foi pedida transfusão com concentrado de glóbulos vermelhos. 

Um rapaz de 12 anos é trazido ao médico pela mãe 1 mês depois de ter 
sido mordido por uma carraça. A mãe tinha encontrado uma carraça 
no couro cabeludo do filho depois deste regressar de uma viagem 
ao bosque com os escuteiros. A área da mordida ficou vermelha e 
aumentou de tamanho e depois começou a desaparecer. O exame 
mostra agora uma área de discreto eritema no couro cabeludo, 
medindo 6 x 12 cm. 

Qual das seguintes é a etiologia mais provável 
para a perda de força?

(A) Toxoplasmose cerebral*
(B)  Meningite criptocócica
(C)  Encefalite herpética
(D) Sarcoma de Kaposi
(E) Leucoencefalopatia multifocal progressiva

CLASSIFICAÇÃO PNA = MEDICINA – INFECIOSA - MENINGITE, 
ENCEFALITE, ABCESSO CEREBRAL (D)

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais 
provável?

(A) Abcesso cerebral micótico
(B) Endocardite com êmbolo cerebral micótico
(C) Toxicidade da metadona
(D) Síndrome de abstinência de narcóticos
(E) Rotura de aneurisma cerebral*
CLASSIFICAÇÃO PNA = MEDICINA – NEUROLÓGICA - ACIDENTES 
VASCULARES CEREBRAIS (D)

Qual dos seguintes é o próximo passo mais 
adequado no tratamento?

(A) Administração de crioprecipitado
(B) Administração de concentrado de factor VIII
(C) Administração de plasma fresco congelado
(D) Administração de plaquetas*
(E) Re-exploração imediata

CLASSIFICAÇÃO PNA = MEDICINA – HEMATOLÓGICA - SUPORTE 
TRANSFUSIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS (GD)

Qual dos seguintes consiste na terapêutica 
farmacológica mais adequada para prevenir sintomas 
neurológicos subsequentes neste doente?

(A) Aciclovir intravenoso
(B) Imunoglobulina intravenosa
(C) Corticóides orais
(D) Rifampicina oral
(E) Tetraciclina oral*
(F) Corticóides tópicos

CLASSIFICAÇÃO PNA = PEDIATRIA – DOENÇAS EXANTEMÁTICAS - 
DIFERENTES TIPOS DE EXANTEMA (T)

 2 

 3 

 4 

* resposta mais correta



Assistimos 
inclusivamente a algo 
inédito – ter que ser o 

Tribunal de Contas a recomendar 
o financiamento adequado às 
necessidades reais dos hospitais. 
E o ministro da Saúde o que faz? 
Ignora alertas, desvaloriza queixas, 
mentindo descaradamente à 
sociedade…

mento atempado dos profis-
sionais, que se sabia serem 
indispensáveis e já foi anun-
ciado que não o serão total-
mente este ano. Apenas se 
contrataram alguns em ple-
no período de carência, em 
número insuficiente e sem 
lhes dar a imprescindível 
oportunidade de integração. 
Estão em causa os cuidados 
mais básicos, como o banho 
diário, a alimentação assis-
tida, a vigilância dos sinais 
vitais, a mudança de fraldas 
ou a mobilização dos doen-
tes.
Dezasseis chefes de equi-
pa da urgência do Hospital 
de São José apresentaram 
uma carta de demissão. Se-
guiu-se os da Maternidade 
Alfredo da Costa e outras 
estão na calha. Os cuida-
dos primários de saúde 
continuam estagnados. A 
confusão é tanta que até os 
serviços prisionais foram 
atingidos.
Assistimos inclusivamente 
a algo inédito – ter que ser 
o Tribunal de Contas a re-
comendar o financiamento 
adequado às necessidades 
reais dos hospitais.
E o ministro da Saúde o que 
faz? Ignora alertas, desvalo-
riza queixas, mentindo des-

caradamente à sociedade ou defenden-
do-se com números que a população não 
sente e que não refletem, em absoluto, a 
atividade clínica dos profissionais que, à 
custa do sacrifício pessoal, são os verda-
deiros responsáveis por esses indicadores.
À verborreia política, oca de significado 
prático e que tudo tenta encobrir, está a 
sobrepor-se a realidade nua, crua e ine-
gável. Precisamos de um ministro forte 
que seja capaz de assegurar as condições 
necessárias junto do Governo, que traga 
satisfação à população que o SNS serve e 
um sentimento de realização profissional 
a todos os que trabalham na saúde. Ao in-
vés, temos debilidade, delírio e negação da 
realidade. Os portugueses merecem mais.

António Araújo
Presidente do CRNOM

https://www.jn.pt/opiniao/convidados/interior/pior-do-que-
nao-vere-negar-se-a-ver-9606585.html
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PRESENÇA 
DA SRNOM NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUES 
DE OUTRAS 
INTERVENÇÕES 
SOBRE TEMAS DA 
ATUALIDADE

‘PIOR DO  
QUE NÃO VER  
É NEGAR-SE A VER…’
ARTIGO DE OPINIÃO DO  
PROF.  ANTÓNIO ARAÚJO, NO JN
[18 JUL 2018]

O SNS está a entrar em colapso. 
A dívida na saúde e o atraso 
nos pagamentos a fornecedo-

res estão a aumentar. Não são tomadas 
medidas para dotar os hospitais de or-
çamentos realistas que façam face às 
graves dificuldades. Até a contratação 
de serviços simples é um enorme pro-
blema. Mantêm-se administrações 
em funções de gestão, durante meses, 
afetando sobremaneira as atividades 
de gestão, com prejuízo dos serviços 
prestados.
A passagem para as 35 horas veio au-
mentar as dificuldades que já se sen-
tiam, levando ao encerramento de ca-
mas e ao adiamento de cirurgias. Esta 
realidade, anunciada há quase um 
ano, não foi acautelada, nem o recruta-

n 35 HORAS  
SEMANAIS NO 
SETOR DA SAÚDE

  SIC 
[2018.07.04]
«O Governo 
anunciou 

a contratação de 2 mil 
profissionais para compensar, 
mas o número é considerado 
insuficiente pelos profissionais 
de Saúde. Um dos casos mais 
complicados é o do Hospital 
de São João no Porto, onde já 
foram desativadas 70 camas 
no internamento e encerrados 
blocos operatórios e camas de 
cuidados intensivos.»
https://www.youtube.com/
watch?v=SMIesn1EjjE&feature=youtu.be 

n ALA PEDIÁTRICA  
DO SÃO JOÃO, 
NO PORTO 

  SIC 
[2018.07.06]
«O presidente 
da Ordem dos 

Médicos do Norte acusa o 
governo de estar a arrastar o 
processo e não resolver com 
a devida urgência a situação 
da ala pediátrica do São João, 
no Porto. “Entendemos 
que haja aqui um hiato de 
tempo que é necessário, 
com os procedimentos 
administrativos, mas tudo isto 
tem impacto na qualidade dos 
atos médicos e nos cuidados 
de saúde que se prestam 
a este tipo de população, e 
que é uma população muito 
sensível”.  [António Araújo]»
https://www.youtube.com/embed/
M6oUSAXzgno



“Doutora,  
preciso de baixa”

Ana Raquel Machado
INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
DE MGF, USF PHYSIS, VIZELA

Segundo dados da 
Segurança Social, nos 
primeiros três meses 
deste ano houve 
um número recorde 
de trabalhadores 
com certificado 
de incapacidade 
temporária, vulgo 
“baixa médica”.  São 
várias as razões que 
se podem apontar 
para este aumento, 
nomeadamente, o 
aumento da população 
ativa mais envelhecida. 
Mas vamos até à 
prática clínica.

surgem algumas questões: Será 

um caso de falta de literacia em 

saúde? Será uma questão cultural?

Ainda interna de formação especí-

fica, mas vendo-me rapidamente 

como Médica de Família de utentes 

com quem tenho de trabalhar dia-

riamente a relação médico-doente, 

vejo-me perante uma situação 

onde a frase “não me parece que 

tenha motivo para baixa médica” 

pode levar a conflito, como já foi 

motivo de notícia jornalística.

O que podemos fazer para mini-

mizar danos?

Claramente a literacia em saúde 

tem de ser trabalhada, o doente 

tem de ter plena noção dos seus 

direitos, mas também dos seus 

deveres. Os doentes devem ser es-

clarecidos quanto aos critérios para 

certificado de incapacidade tempo-

rária. E quando essa questão, por 

muito explicada que seja, continua 

a criar conflito? Não podemos dar 

alta ao doente e na próxima outro 

médico atenderá. E aqui coloco 

outra questão, no que diz respeito 

ao papel da fiscalização das baixas 

médicas. Não vamos negar que por 

vezes é extremamente difícil entrar 

em acordo com o doente e, sentindo-se o 

médico entre a “espada e a parede”, nem 

sempre há motivos, mas a incapacidade 

temporária é atestada. Mas aí há uma 

segunda linha de atuação. As juntas de 

verificação são de extrema importância, 

a relação com o doente não é tão próxima 

e o conflito não terá tantas repercussões. 

Não se trata de delegar uma responsa-

bilidade para outro colega, trata-se de 

minimizar dano e conflito entre doente e 

o médico que o deverá conhecer e acom-

panhar para o resto da sua vida. 

Termino, reforçando que a solução deverá 

estar na instrução, no esclarecimento, no 

trabalho sobre a literacia em saúde. n
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O Médico de Família é muitas 

vezes abordado em consulta 

aberta ou programada com o 

discurso inicial de “Doutora, preciso de 

baixa”, mesmo sem previamente apre-

sentarem os seus sintomas ou queixas.  

E aqui o médico tem o dever de avaliar e 

atestar essa necessidade, muitas vezes 

rodeado de conflito. Há uma relação 

médico-doente a criar e manter e nem 

sempre este último percebe que não 

reúne critérios para certificado de incapa-

cidade temporária. “Afinal, senhora dou-

tora, eu desconto, por isso tenho direito”, 

é a célebre frase que muitas vezes nos é 

apresentada quando tentamos explicar 

o que é uma “baixa médica”. E assim 

n “COMO DAR UMA MÁ 
NOTÍCIA A UM DOENTE?” 

  NOTÍCIAS MAGAZINE 
[2018.07.12]
«Todos temos o direito 
de saber toda a verdade 

sobre o nosso estado clínico. Mas há 
formas de contar essa realidade. Com 
esperança, com exemplos positivos, com 
tacto, sensibilidade e sem matar a fé. O 
presidente do CRNOM, António Araújo, 
falou à Notícias Magazine sobre “Saúde: 
como dar uma má notícia a um doente?”. »
https://www.noticiasmagazine.pt/2018/dar-ma-noticia-
um-doente/ 

n CONSELHOS PARA UMA 
VIAGEM SAUDÁVEL 

  SIC [2018.07.06]
Ana Correia de Oliveira, 
membro suplente do 
CRNOM, esteve no programa 

A Praça, da RTP, a partilhar alguns 
conselhos para uma viagem saudável em 
período de férias. “Antes de uma viagem 
longa ou para países mais problemáticos 
devemos sempre ir a uma consulta 
do viajante. Nessa consulta fala-se 
sobretudo do kit médico, de todos os 
medicamento que devemos levar e da 
profilaxia que seja necessário fazer”.
http://media.rtp.pt/praca/videos/conselhos-parra-viagem-
saudavel/ 

n ORDEM DOS MÉDICOS DO 
NORTE ACUSA MINISTRO 
DE NÃO CUMPRIR COM 
INFARMED

  PÚBLICO [2018.09.21]
«O Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
acusou nesta sexta-feira 

o ministro da Saúde de “afirmar coisas 
que no futuro não cumpre”, criticando 
o envio para Comissão na Assembleia 
da República da decisão sobre a 
transferência do Infarmed.
“Mais uma vez o senhor ministro afirmou 
coisas que no futuro não cumpre, nem 
tem intenção de cumprir, e isto é algo de 
grave porque criou expectativas numa 
região e obrigou a mobilizar meios e 
estruturas de forma a realizarem estudos 
para verificarem que, realmente, era 
possível, exequível e interessante trazer 
o Infarmed para o Porto”, salientou o 
presidente do Conselho Regional.»
https://www.publico.pt/2018/09/21/sociedade/noticia/
ordem-dos-medicos-do-norte-acusa-ministro-de-nao-
cumprir-com-infarmed-1844847 



O Conselho Regional do Norte acompanhou o bastonário da 
Ordem dos Médicos numa visita ao Centro Hospitalar de Trás-
os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), em Vila Real, no dia 27 de 
julho. Em causa estiveram assuntos como o encerramento de 
camas e a falta de financiamento e de recursos humanos que 
levam a um cenário preocupante e de desmotivação por parte 
dos diretores de serviço. 

30 DIRETORES DE  
SERVIÇO COLOCARAM 
O LUGAR À DISPOSIÇÃO 
NUMA CARTA ENVIADA AO 
MINISTRO DA SAÚDE

“A Ordem dos Médicos e o con-
selho sub-regional de Vila Real 

estão muito preocupados com a situa-
ção atual do Centro Hospitalar de Trás-
-os-Montes e Alto Douro. O funciona-
mento do CHTMAD tem vindo a ser 
afetado pelo encerramento de camas e 
diminuição da atividade assistencial no 
bloco operatório, por um lado, e por me-
didas que afetam a parte financeira, por 
outro. A perda do estatuto de centro de 
referência ou a não obtenção desse esta-
tuto nas áreas da oncologia tem afetado 
este hospital e tivemos um corte de 50% 
no financiamento atribuído pela tutela 
para os cuidados prestados a este tipo de 

CHTMAD

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

27. JUL.2018
VISITA CENTRO 
HOSPITALAR 
DE TRÁS-OS-
MONTES E ALTO 
DOURO

“Cenário preocupante” 
em Vila Real
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doentes, tendo sido já anunciado que no 
próximo ano o corte será de 100%. É uma 
situação reconhecida pelo Conselho de 
Administração como muito grave e que 
muito pode afetar o desempenho desta 
instituição e a prestação de cuidados de 
saúde à população. Nesse sentido, pro-
movemos uma reunião com o Conselho 
de Administração e pedimos a inter-
venção direta e urgente do bastonário 
no sentido de vir visitar este centro hos-
pitalar e ouvir os profissionais de saúde 
sobre a atual situação, nomeadamente 
os diretores de serviço que já mostraram 
o seu descontentamento em relação às 
condições em que têm que gerir os seus 
serviços”, começou por adiantar Marga-
rida Faria, presidente do conselho sub-
-regional de Vila Real. 
Após cerca de 30 diretores de serviço 
terem anunciado a sua intenção de de-
missão dos cargos, numa carta apresen-
tada ao Ministério da Saúde, decidiu en-
tão a Ordem dos Médicos visitar aquele 

Centro Hospitalar, para se inteirar das 
dificuldades que os profissionais enfren-
tam. O encontro iniciou-se com uma re-
união em que estiveram presentes o pre-
sidente do Conselho de Administração 
do CHTMAD, João Oliveira, a nova di-
retora clínica, Paula Vaz Marques – que 
assumiu o cargo depois da demissão do 
anterior diretor clínico, João Gaspar – e 
alguns diretores de serviço, como Mi-
guel Barbosa (serviço de Oncologia Mé-
dica) e António Pereira Oliveira (serviço 
de Cirurgia Geral). A visita contou com 
a presença de Margarida Faria e Fer-
nando Salvador, respetivamente, pre-
sidente e vice-presidente do conselho 
sub-regional de Vila Real da Ordem dos 
Médicos, e Bela Alice Costa, membro da 
Assembleia de Representantes da OM 
eleita pelo círculo sub-regional de Vila 
Real. Em representação da SRNOM, in-
tegrou a comitiva liderada pelo bastoná-
rio, Miguel Guimarães, Ana Correia de 
Oliveira, membro suplente do CRNOM.  

FALTAM MÉDICOS E 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Ao longo da visita, os diretores de ser-
viço manifestaram o seu descontenta-
mento e revelaram os constrangimentos 
que enfrentam nas alas de internamento 
devido à falta de médicos e outros profis-
sionais de saúde. A comitiva percorreu 
os serviços de Cirurgia Geral e Oncolo-
gia Médica (internamento e consultas 
de dia), os quais, apesar de dotados de 
boas condições e realizarem, em média, 
10 mil tratamentos oncológicos por ano, 
têm uma grave carência de médicos. A 
não abertura de vagas para os especia-
listas que ali se formam tem levado à 
sua saída, inclusive para o estrangeiro. 
Já na reunião com o corpo clínico, Mi-
guel Guimarães disponibilizou o apoio 
da Ordem dos Médicos para a resolução 
dos problemas e quis escutar os médicos 
presentes. “O que está a acontecer no 
Serviço Nacional de Saúde é complicado 
e está a atingir proporções preocupan-

“Estamos a 
acompanhar sete 
hospitais do país 
com problemas 
semelhantes 
(…) e os médicos 
já perceberam 
que não podem 
continuar a 
assumir uma 
responsabilidade 
tão elevada”
Miguel Guimarães
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profissionais de saúde que 
são indispensáveis para 
prestar os melhores cuida-
dos de saúde aos doentes. 
É necessário investir neste 
centro hospitalar e recrutar 
pessoal, pois ele tem sido 
subfinanciado, com orça-
mentos muito inferiores às 
necessidades atuais e reais. 
Por exemplo, o serviço de Medicina In-
terna precisa de aumentar o seu qua-
dro porque tem três polos hospitalares 
com apenas cinco médicos de medicina 
interna de urgência por dia. É preciso 
dotar o CHTMAD de mais internistas 

tes. Estamos a acompanhar sete 
hospitais do país com problemas 
semelhantes, em que os diretores 
de departamento e diretores clíni-
cos pretendem apresentar a demis-
são. É uma situação complexa e os 
médicos já perceberam que não 
podem continuar a assumir uma 
responsabilidade tão elevada, que 
está a ser afetada por não terem 
os meios necessários para tratar os 
doentes”, alertou o bastonário.

VAGAS INSUFICIENTES
Antes de dar a palavra aos direto-
res clínicos do hospital, Margarida 
Faria esclareceu algumas dúvidas 
sobre as vagas e concursos, e criti-
cou o estado do SNS, a baixa aposta 
na saúde e o desrespeito pelos pro-
fissionais. Destacou o descontenta-
mento geral sentido no CHTMAD, 
e em especial por parte dos colegas 
com funções de chefia, referindo 
que o conselho sub-regional de 
Vila Real estava totalmente dispo-
nível para ajudar a encontrar as 
melhores soluções. Lembrou que 
os profissionais do CHTMAD ha-
viam assistido ao encerramento de 
48 camas sem qualquer discussão 
ou aviso prévio, aos cortes no finan-
ciamento para tratamento de doen-
ças oncológicas e ainda à demissão 
do diretor clínico, João Gaspar, 
substituído no dia anterior à visita 
por Paula Vaz Marques. A falta de 
equidade na atribuição das vagas 
foi outro dos assuntos abordados, 
bem como a falta de profissionais 
interessados em ir trabalhar para 
o interior, apesar da grandeza daquele 
centro hospitalar. Miguel Guimarães 
aconselhou os médicos a definirem 
prioridades, focando-se nas principais 
carências humanas, técnicas, de equi-
pamentos e infraestruturas do hospi-
tal, com noção clara das valências a 
desenvolver.

ASFIXIA FINANCEIRA
“Temos assistido ao longo dos últimos 
anos a uma falta de investimento e 
perda de recursos humanos, com uma 
política de contratação que não é ade-
quada. Acabamos por sentir a falta de 
médicos em vários serviços, e de outros 

e médicos que façam 
parte do quadro, não 
prestando apenas 
serviços. Trabalhar 
com profissionais 
desmotivados não 
é uma mais-valia, e 
isso reflete-se na ati-
vidade assistencial 
realizada”, declarou 

o especialista de medicina interna, Fer-
nando Salvador. 
Em declarações aos meios de comunica-
ção social, Miguel Guimarães adiantou: 
“Encontrei um cenário preocupante e 
que exige uma resolução imediata. Pre-

“É necessário 
investir neste 
centro hospitalar 
e recrutar 
pessoal, pois 
ele tem sido 
subfinanciado, 
com orçamentos 
muito inferiores 
às necessidades 
atuais e reais.
(…) Trabalhar 
com profissionais 
desmotivados 
não é uma 
mais-valia, e 
isso reflete-se 
na atividade 
assistencial 
realizada” 
Fernando Salvador
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que a maioria dos médicos já têm mais 
de 50 anos. Já em relação às intenções 
dos diretores de serviço, após ouvir as 
suas preocupações, o bastonário asse-
gurou ser “essencial reforçar o investi-
mento” e alertou o Conselho de Admi-
nistração para a necessidade de escutar 
as reivindicações dos profissionais no 
que diz respeito ao melhoramento dos 
serviços, “pois sem isso, os diretores clí-
nicos podem concretizar a ameaça de se 
demitirem do cargo. Eles querem ajudar 
a resolver o problema do hospital com 
o apoio da administração e têm lutado 
por esta população há muitos anos”, rei-
terou. n

cisamos de dar mais-valias aos hospi-
tais que têm uma maior dificuldade em 
fixar os médicos, de modo a poderem 
contratar os especialistas que cá se for-
mam. Precisamos de atribuir mais va-
gas carenciadas a estes hospitais. Neste 
centro hospitalar foram identificados 26 
serviços carenciados e no mapa de vagas 
carenciadas apenas foram atribuídas 7 
a este hospital. É necessário puxar o 
CHTMAD para cima da linha de água, 
dando melhores condições e mais equi-
dade à população”. Miguel Guimarães 
chamou ainda a atenção para o serviço 
de urgência do Hospital de Chaves, que 
pertence a este centro hospitalar, em 

   

   PÚBLICO  [2018.07.19]
«A Ordem dos Médicos alertou nesta quinta-feira 
para uma situação “de ruptura” no Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) devido 
ao encerramento de camas, cancelamento de 
cirurgias e cortes no financiamento para tratamento 
de doenças oncológicas. Após uma reunião com a 
administração do centro hospitalar, o conselho sub-
regional de Vila Real da Ordem dos Médicos revelou, 
em comunicado, “uma grave situação de ruptura” na 
instituição.»
https://www.publico.pt/2018/07/19/sociedade/noticia/ordem-dos-medicos-
alerta-para-rotura-no-centro-hospitalar-sediado-em-vila-real-1838542

   

   DN  [2018.07.27]
«A visita a Vila Real teve lugar depois da demissão 
do diretor clínico João Gaspar, entretanto substituído 
por Paula Marques, e de 30 diretores de serviço 
terem colocado o seu lugar à disposição. Miguel 
Guimarães disse que percebeu “um clima de grande 
desmotivação” relativamente “àquilo que tem sido 
feito pela administração do hospital”.»
https://www.dn.pt/lusa/interior/medicos-falam-em-cenario-preocupante-
no-centro-hospitalar-sediado-em-vila-real-9646018.html

   

   TSF  [2018.07.27]
«Fernando Salvador, de 35 anos e médico há 
11, destacou o caso da medicina interna, onde é 
especialista, e afirmou que este serviço “precisa de 
aumentar o seu quadro” (…). O médico falou ainda 
do desânimo entre os profissionais e lamentou o 
“subfinanciamento crónico” neste centro hospitalar. 
Margarida Faria, presidente da sub-região de Vila 
Real da Ordem dos Médicos, elencou também o 
encerramento de camas e de atividade assistencial 
no bloco operatório, bem como os cortes no 
financiamento para tratamento de doenças 
oncológicas.»
https://www.tsf.pt/lusa/interior/medicos-falam-em-cenario-preocupante-
no-centro-hospitalar-sediado-em-vila-real-9646019.html

   

   ONDA LIVRE FM  [2018.07.28]
«Na sua passagem pelo CHTMAD, Miguel 
Guimarães sublinhou que existem claros 
exemplos de falta de meios humanos nos serviços, 
nomeadamente no serviço de oncologia de Vila Real 
e no serviço de urgências do hospital de Chaves. 
“Neste momento, há seis médicos no serviço 
de oncologia e eram necessários dez. Quando 
falamos de oncologia, estamos a falar de doentes 
particularmente fragilizados, e é fundamental 
corrigir esta situação.»
https://ondalivrefm.net/2018/07/28/bastonario-da-ordem-dos-medicos-
mostra-se-preocupado-com-falta-de-recursos-humanos-no-chtmad/

   

   A VOZ DE TM  [2018.08.02]
«“É absolutamente essencial que seja reforçado 
o investimento, assim como que o conselho de 
administração olhe para os seus profissionais de 
outra forma e que os ouça mais, de forma a melhorar 
os serviços”. [Miguel Guimarães]»
https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/18842



Diretores de serviço 
apresentam demissão
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, numa 
iniciativa que teve antes de mais o intuito de manifestar o 
seu apoio incondicional aos médicos envolvidos, convidou os 
diretores de serviço do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho a estarem presentes numa conferência de imprensa na 
SRNOM para esclarecem os motivos da sua demissão em bloco.  
Em causa está a falta de condições de trabalho: estruturais, de 
recursos humanos e de equipamento. 

A s dificuldades que o Centro 
Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNG/E) 

enfrenta são bem conhecidas há já vá-
rios anos, colocando em causa o seu 
normal funcionamento. Com o objetivo 
de se inteirarem dos principais proble-
mas com que se debatem os médicos 
daquele hospital, o bastonário e o pre-
sidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos visitaram a uni-
dade de saúde, no dia 27 de março. Após 
uma reunião com o Conselho Médico, a 
maioria dos diretores de serviço mani-
festaram publicamente o seu desconten-
tamento e colocaram o lugar à disposi-
ção. Passaram alguns meses e a situação 
manteve-se, pelo que o diretor clínico e 
vários médicos com funções de chefia 
no Hospital de Gaia apresentaram a 
sua demissão, concretizando a ameaça 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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que havia sido feita aquando da última 
visita. Empenhado em acompanhar 
o caso e apoiar os médicos, o CRNOM 
convidou-os a estarem presentes numa 
conferência de imprensa, para que pu-
dessem explicar publicamente os moti-
vos daquela decisão. 

SUBFINANCIAMENTO CRÓNICO
A sessão teve lugar na Sala Braga do 
Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM, no dia 5 de setembro, e contou 
com a presença do bastonário da Ordem 
dos Médicos, Miguel Guimarães. An-
tónio Araújo, presidente do CRNOM, 
começou por agradecer o interesse e a 
presença de todos. Depois, destacou que 
o “CHVNG/E tem vindo a sofrer, desde 
há já alguns anos, de um subfinancia-
mento crónico, com impacto a nível dos 
recursos humanos, estrutura e equipa-

só médicos mas também 
enfermeiros e auxiliares. 
Desta forma, entendemos 
pedir a demissão porque 
consideramos ser impossí-
vel continuar a trabalhar 
nestas condições para ser-
vir a população”, reiterou 
José Pedro Moreira da 
Silva.

INSTALAÇÕES 
DEGRADADAS
Jorge Maciel, diretor do ser-
viço de Cirurgia Geral, deu 
uma ideia do estado das 
instalações e da degrada-
ção que enfrentam diaria-
mente, focando-se nas obras 
de remodelação do hospital 
e dos sucessivos arranques 
que não avançam por falta 
de financiamento. “Há um 
conjunto de obstáculos que 
fazem com que as condições 
em que os profissionais tra-
balham e as condições em 
que os doentes são tratados 
fiquem muito aquém da-
quilo que somos capazes de 
fazer e que os doentes me-
recem. Não estamos a re-
clamar benefícios laborais 
e pessoais, estamos apenas 
a alertar para o estado em 
que se encontra o hospital. 

Já passamos o limite do tolerável e en-
tendemos que está na hora de levantar 
a nossa voz e apresentarmos reivindica-
ções que são evidentes. Esperamos que 
quem de direito assuma as responsabi-
lidades que lhe competem e se canali-
zem as verbas necessárias, já conheci-
das de todos, muitas vezes prometidas 
mas nunca concretizadas”, defendeu o 
cirurgião. 

EQUIPAMENTO DESATUALIZADO
Também Pedro Portugal, diretor do 
serviço de Imagiologia do CHVNG/E, 
trouxe até à conferência de imprensa o 
retrato da sua realidade diária num ser-
viço que é transversal a todo o hospital, 
a que diariamente acorrem doentes da 
urgência, internamento ou consulta ex-
terna, sendo a sua resposta fundamental 
para a decisão do melhor tratamento. A 

mentos do hospital, com implicações 
na qualidade dos atos médicos pratica-
dos”. O diretor clínico do hospital, José 
Pedro Moreira da Silva, foi o primeiro 
a apresentar as reivindicações. “A nossa 
grande angústia, neste momento, é 
termos um hospital parcialmente des-
truído, com uma estrutura antiga, que 
funciona mal, e que não possamos dar o 
melhor contributo e os melhores cuida-
dos aos doentes que estão internados”, 
adiantou, dando exemplos de serviços 
que se encontram com graves proble-
mas. “Apesar de sermos um hospital 
polivalente e centro de referência a ní-
vel regional em várias áreas, temos um 
financiamento que não nos parece ade-
quado: um financiamento muito baixo, 
comparativamente a outros hospitais 
centrais. Além da escassez de equi-
pamento, temos falta de pessoal, não 

“Apesar de sermos 
um hospital 
polivalente e centro 
de referência a 
nível regional em 
várias áreas, temos 
um financiamento 
que não nos parece 
adequado: um 
financiamento muito 
baixo.”
José Pedro Moreira da Silva

“Não estamos a 
reclamar benefícios 
laborais e pessoais, 
estamos apenas a 
alertar para o estado 
em que se encontra o 
hospital.”
Jorge Maciel

“Precisamos 
de atualizar os 
equipamentos, é 
fundamental neste 
serviço [Imagiologia]
e decisivo para os 
tratamentos.”
Pedro Portugal
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falta de equipamentos e recursos huma-
nos afeta substancialmente este serviço, 
que tem implicações sobre os restantes e 
é alvo de queixas por parte dos utentes, 
pelos sucessivos atrasos nos diagnósti-
cos. “Este é um hospital de referência, 
com uma população e área alargadas, e 
deveria ter recursos ajustados à sua di-
mensão, mas isso não acontece. Precisa-
mos de atualizar os equipamentos, isso 
é fundamental neste serviço e decisivo 
para os tratamentos. Temos o know-how 
e sabemos como tratar os doentes, mas 
faltam-nos as condições”, esclareceu. 
No serviço de Cardiologia, reconhecido 
como um dos serviços de ponta e cen-
tro de referência dentro do CHVNG/E, 
a situação agrava-se com o aumento do 
número de doentes e complexidade dos 
casos. “Temos uma lista de espera com 

mais de 70 doentes com doença estru-
tural grave, por falta de verbas e de ca-
mas de internamento. O hospital está 
sistematicamente subfinanciado, é uma 
luta diária que exige uma grande elas-
ticidade, e não se compreende que um 
hospital com esta magnitude tenha um 
financiamento tão inferior ao dos hos-
pitais centrais. Aquilo que defendemos 
são as condições necessárias para tra-

tarmos com dignidade 
os nossos doentes”, 
sublinhou o diretor do 
serviço de Cardiologia, 
Pedro Braga. 

DEMISSÕES 
CORRESPONDEM A 
95% DOS CARGOS 
DE CHEFIA

Depois de escutar os responsáveis clí-
nicos, o bastonário da Ordem dos Mé-
dicos elogiou a “coragem, resiliência e 
determinação” daqueles profissionais 
em “dar uma resposta eficaz e cuida-
dos de saúde de qualidade aos doen-
tes”. Miguel Guimarães recordou a vi-
sita feita em março ao CHVNG/E, na 
qual foi possível confirmar que ali se 
vive uma “situação crítica”, e as amea-

“Não se compreende que um 
hospital com esta magnitude tenha 
um financiamento tão inferior ao 
dos hospitais centrais. Aquilo que 
defendemos são as necessárias 
condições para tratamos com 
dignidade os nossos doentes.”
Pedro Braga

“Estes 
médicos têm a 
obrigação ética 
e deontológica 
de defender os 
doentes, aquilo 
que é a qualidade 
da medicina
(…) Devemos 
trabalhar no 
dia-a-dia com 
segurança clínica 
e a Ordem 
dos Médicos 
apoia estas 
reivindicações”
Miguel Guimarães

AMEAÇA DE DEMISSÃO DOS 
DIRETORES DE SERVIÇO 
SURGIRA EM MARÇO
No dia 27 de março o bastonário e o 
presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos visitaram o 
CHVNG/E com o objetivo de se inteirarem 
dos principais problemas com que se 
debatiam os médicos daquela unidade de 
saúde. Após uma reunião com o Conselho 
Médico do hospital, a maioria dos Diretores 
de Serviço ameaçaram demitir-se se “a 
situação caótica” se mantivesse. 
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“É fundamental que o 
Ministério da Saúde 
consiga inverter 
esta situação, que 
consiga encontrar 
uma liderança forte 
para o hospital e 
um financiamento 
adequado. (…) que o 
CHVNG/E se torne 
um hospital central, de 
referência e um motivo 
de orgulho para todos os 
que lá trabalham.”
António Araújo

ças de demissão então feitas, realçando 
que os 52 pedidos de demissão agora 
confirmados correspondiam a 95% dos 
cargos de chefia. “Estes médicos têm a 
obrigação ética e deontológica de defen-
der os doentes, aquilo que é a qualidade 
da medicina. Já alertaram as direções 
e o Ministério da Saúde e hoje estão a 
dar um grito de alerta para a sociedade 
civil. Está na altura de quem lidera o 
nosso país começar a valorizar mais 
a saúde dos portugueses, para que os 
doentes tenham acesso a cuidados de 
saúde de qualidade. Devemos trabalhar 
no dia-a-dia com segurança clínica e a 
Ordem apoia totalmente estas reivindi-
cações”, completou o bastonário. Quem 
também expressou a sua disponibili-
dade para ajudar nesta causa foi o pre-
sidente do CRNOM, António Araújo. 

“O Centro Hospitalar de Gaia tem sido 
subfinanciado ao longo dos anos e pos-
sui características próprias que compli-
cam ainda mais o seu funcionamento, 
nomeadamente o facto de ter serviços 
em múltiplos polos, alguns deles bas-
tantes distantes uns dos outros. O que 
leva a um desperdício de dinheiro, me-
nor produtividade médica, necessidade 
de mais meios e recursos humanos. É 
fundamental que o Ministério da Saúde 
consiga inverter esta situação, que con-
siga encontrar uma liderança forte para 
o hospital e um financiamento ade-
quado. É necessário que o CHVNG/E 
se torne um hospital central, de refe-
rência e um motivo de orgulho para 
todos os que lá trabalham”, reiterou. n

   
   OBSERVADOR  [2018.09.05]

“Há falta de pessoal. Não só de médicos, mas falta 
de pessoal de enfermagem e falta de pessoal 
auxiliar. Para dar o exemplo de um serviço, existem 
20 camas para duas auxiliares. E estamos a falar 
de doentes acamados, doentes dependentes, que 
precisam de ser mudados, lavados, acompanhados 
ao quarto de banho e ser alimentados. Uma auxiliar 
para 12 ou 13 camas é muito pouco.” [José Pedro 
Moreira da Silva] 
https://observador.pt/2018/09/05/demissao-em-bloco-no-hospital-de-gaia-
52-diretores-e-chefes-de-servicos-saem-em-protesto/

   
   PÚBLICO  [2018.09.05]

«António Araújo, presidente da secção Norte da 
Ordem dos Médicos, explicou ao PÚBLICO que “os 
médicos estão muito insatisfeitos” por estarem há 
anos nestas condições de trabalho (…) Não havendo 
medidas até agora visíveis, os profissionais tomam 
medidas mais duras”, disse, considerando que o 
pedido de demissão formalizado esta quarta-feira 
“é o corolário da inércia do ministério”.» 
https://www.publico.pt/2018/09/05/sociedade/noticia/medicos-do-hospital-
de-haia-apresentam-demissao-em-bloco-1843106

   
   TVI [2018.09.05]

«Há dois anos e meio foi prometida a construção 
de um novo edifício avaliado em 16 milhões de 
euros onde iria funcionar a urgência e os cuidados 
intensivos, mas a falta de financiamento não 
permitiu o arranque da obra» 
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/medicos/diretores-de-servico-do-hospital-
de-gaia-admitem-demitir-se

   
   SIC NOTÍCIAS  [2018.09.12]

«Segundo o presidente da comissão parlamentar de 
Saúde, José Matos Rosa, foram hoje aprovados por 
unanimidade os requerimentos do CDS e do Bloco 
de Esquerda que pediam a audição do conselho 
de administração do Centro Hospitalar e do diretor 
clínico e restantes diretores demissionários.
A comissão aprovou ainda um requerimento do PCP 
para ouvir o ministro da Saúde sobre a situação atual 
do Serviço Nacional de Saúde.» 
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-09-12-Administracao-e-diretores-
demissionarios-do-hospital-de-Gaia-vao-ser-ouvidos-pelo-parlamento

   
   EXPRESSO  [2018.09.10]

«É ‘fundamental’ que quem detém o poder político 
na área da Saúde dê um ‘sinal positivo’ de que 
vai haver mudanças e, caso esse seja dado, os 
profissionais demissionários suspendem a sua 
decisão, afirmou Miguel Guimarães, bastonário da 
Ordem dos Médicos.» 
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-10-Diretores-do-Hospital-de-
Gaia-deixam-funcoes-em-outubro-se-Governo-nada-fizer#gs.DftEby4
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O objetivo da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) com 
esta iniciativa é simples: 
estreitar a ligação às mais 
importantes entidades civis 
e religiosas do Porto e do 
Norte do país. Nesse sentido, 
foram promovidos encontros 
com o presidente da Câmara 
Municipal do Porto, Rui 
Moreira, e com o bispo da 
diocese, D. Manuel Linda, 
tendo ambos assinado o Livro 
de Honra da SRNOM. 

A importância  
de estreitar 
ligações

LIVRO DE HONRA SRNOM

das com a saúde” e mesmo nas “tomadas 
de posição relacionadas com o norte do 
país”. 

“PALAVRA AMIGA”  
DO BISPO DO PORTO
No segundo encontro promovido na 
SRNOM, o convidado foi o bispo Porto, D. 
Manuel Linda, que agradeceu, no Livro 
de Honra, o empenho e o contributo dos 
médicos para “retirar a dor do mundo, re-
cuperar a qualidade de vida e fazer a pro-
fissão de fé na santidade de vida”. D. Ma-
nuel Linda enalteceu o humanismo na 
Medicina, lembrando que esta tem “uma 
forma própria de se situar no mundo” e 
é uma área do conhecimento “muito res-
peitada”. “Podem contar sempre com a 
nossa contribuição, fundamentalmente 

“Além da notável 
intervenção no 
campo da saúde, 
os médicos do 
Porto têm outra 
característica 
fundamental: a 
sua empenhada 
intervenção 
cívica”
Rui Moreira
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também por outra “característica funda-
mental”: “a sua empenhada intervenção 
cívica”. Remetendo para exemplos como 
Abel Salazar ou Daniel Serrão, Rui Mo-
reira considerou que os médicos “são um 
grande motivo de orgulho para a cidade”, 
aproveitando para deixar uma mensa-
gem no Livro de Honra da SRNOM. 
O presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos disse ser 
importante “estreitar relações com a 
CMP” e abrir a possibilidade de “realizar 
eventos comuns”, tomando desde logo a 
iniciativa de convidar Rui Moreira para 
participar na cerimónia do Juramento 
de Hipócrates 2018. António Araújo ma-
nifestou ainda a disponibilidade da Or-
dem para “apoiar a Câmara Municipal” 
nas “atividades que estejam relaciona-

C onhecer, aproximar, coope-
rar. Foi com este espírito que a 
SRNOM promoveu, no passado 

mês de Julho, encontros com duas per-
sonalidades diferentes da vida portuense, 
que têm em comum o facto de liderarem 
instituições de referência da cidade e da 
região Norte. 
A primeira reunião teve lugar no dia 25, 
com o presidente da Câmara Municipal 
do Porto (CMP), Rui Moreira. O convi-
dado mostrou interesse em conhecer os 
espaços da SRNOM, inteirou-se das ativi-
dades que a instituição promove ao longo 
do ano e recordou algumas figuras que 
marcaram a sua história. Sublinhando 
o “prazer e a honra de estar na casa dos 
médicos”, o autarca elogiou-os pela “notá-
vel intervenção no campo da saúde”, mas 
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na defesa do bom nome dos médicos, que 
são tão importantes para a nossa socie-
dade”, assegurou o Bispo. 
António Araújo sublinhou que o convite 
a D. Manuel Linda se deveu ao reconhe-
cimento de que há “um grupo muito assi-
nalável de médicos que pratica a religião 
católica e que merece que sejam estrei-
tadas relações, independentemente das 
nossas próprias convicções religiosas”. 
O presidente do CRNOM recordou a boa 
relação com o bispo anterior, D. Antó-
nio Francisco dos Santos, personalidade 
sempre “disponível e solícita” e de quem 
vinham sempre “bons conselhos e uma 
palavra amiga”, recordou o dirigente. 
“Gostaríamos muito de continuar esta li-
gação com o novo bispo do Porto”, refor-
çou António Araújo, desafiando D. Ma-
nuel Linda a participar nas iniciativas da 
Ordem dos Médicos e, também, a “parti-
lhar a sua opinião sobre qualquer assunto 
da atualidade”. “É fundamental que haja 
um intercâmbio forte entre as duas insti-
tuições e que se possam tomar posições 
conjuntas, que terão ainda mais força, em 
assuntos importantes seja para a socie-
dade seja para os médicos”, concluiu. n

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

“Parece haver razões fundadas para afirmar 
que o Município é uma das instituições mais 
sólidas e mais duráveis do nosso ordenamento 
jurídico. (...) Não deixa de ser verdade que as 
origens do Município podem (e devem) bus-
car-se em momento histórico muito anterior. 
Mas é sobretudo interessante perspetivar e 
conhecer o Município desde a formação do Es-
tado moderno, isto é, desde aquele momento 
em que, por força de revoluções liberais (a co-
meçar, claro está, pela Revolução Francesa), se 
criaram os Estados dotados de constituições 
políticas, de parlamentos representativos e, 
jurídico-administrativamente, alicerçados em 
estruturas fortemente centralizadas. (...)  
O nosso país sofreu a sua revolução liberal em 
1820. Convocadas as Cortes nesse mesmo 
ano, o novo regime tem o seu primeiro mo-
mento político relevante – no que ao muni-
cipalismo diz respeito – com a aprovação da 
Constituição de 1822, a qual consagrou todo 
um título – o seu Título VI, com a epígrafe “Do 
Governo Administrativo e Económico” – ao po-
der local. Especificamente quanto aos Municí-
pios, e com uma feição claramente de inspira-
ção francesa, estabelecia o seu artigo 219º que 
“haverá Câmaras em todos os povos, onde as-
sim convier ao bem público”. Especificamente 
quanto à administração municipal, o artigo 
220º previa a eleição anual dos vereadores 
“pela forma direta à pluralidade relativa de 
votos em escrutínio secreto e assembleia pú-
blica”, ao passo que o artigo 223º concedia ao 
poder municipal uma generosa enumeração 
de atribuições, das quais destacamos o poder 
de “fazer posturas ou leis municipais” (I), “pro-
mover a agricultura, o comércio, a indústria, a 
saúde pública e geralmente todas as comodi-
dades do concelho” (II), “cuidar das escolas de 
primeiras letras e de outros estabelecimen-
tos de educação […] e bem assim os hospi-
tais, casas dos expostos e outros estabeleci-
mentos de beneficência […]” (IV), “tratar das 
obras particulares dos Concelhos e do reparo 
das públicas […]” (V) e “cobrar e despender os 
rendimentos do Concelho […]” (VII). O elenco 
a que, ainda que incompletamente, assim fi-
zemos referência demonstra, desde logo, que 
estarão aqui reunidos os pilares essenciais da 
autonomia local tal como a concebemos ainda 
nos dias de hoje. 
ROCHA, Joaquim F. e SILVA, Pedro C. Municípios em Portugal. In: OLIVEIRA 
António C. e HERMANY, Ricardo (Org.). Municipalismo: Perspectivas de 
Descentralização na América Latina, na Europa e no Mundo. Brasília: CNM 
p. 171-211, 2017.

DIOCESE DO PORTO 

A diocese do Porto tem uma área de 3.010 
quilómetros quadrados e engloba 26 conce-
lhos, 17 dos quais pertencem ao distrito do 
Porto, 8 ao distrito de Aveiro e 1 ao distrito de 
Braga. Tem 4 regiões pastorais, 22 vigararias 
e 477 paróquias. A população da diocese é de 
cerca de dois milhões de habitantes. A dio-
cese do Porto é sufragânea da arquidiocese 
de Braga.

“A administração eclesiástica e a organiza-
ção do território que agora constitui a Dio-
cese do Porto lançam raízes nos séculos V e 
VI da nossa era e falam-nos primeiramente 
de Meinedo* e depois de Portucale como 
sedes da nossa Diocese. Só seguidamente 
surge a referência explícita ao Porto, como 
sede diocesana. Mas foi sobretudo a partir 
de D. Hugo, Bispo do Porto desde 1114 a 1136, 
que a Diocese do Porto assumiu um trajeto 
consolidado na história e organizado na ação 
pastoral. Com D. Hugo consubstanciou-se a 
necessária e desejada restauração da Dio-
cese, depois da reconquista cristã do territó-
rio a norte e a sul do Douro. D. Hugo decidiu 
a sede, iniciou a edificação da Sé, construiu a 
primeira residência episcopal e a partir de uma 
e de outra desenvolveu a Cidade e delineou os 
limites geográficos do território eclesiástico da 
Diocese do Porto. Ao bispo D. Hugo devemos 
muito do que hoje somos como Diocese e 
como Cidade”.
*Meinedo («Magnetis») dista da cidade do Porto cerca de 30 kms, e terá 
sido a primeira Sé da Diocese do Porto.

BISPOS DE PORTUCALE – Período Suévi-
co-visigótico: Viator (572-585) • Constâncio 
(585-595; primeiro bispo católico) • Argiovito 
(585-610; abjurou o Arianismo, em 589, du-
rante o III Concílio de Toledo • Ansiulfo (633- 
638) • Flávio (656) • Froarico (675-688) • 
São Félix Torcato (693; também arcebispo 
de Braga) – Período da Reconquista: Justo 
(873-881) • Gomado (908-912) • Hemógio 
(912, 924) • Ordonho (931) • Énego ou Nónego 
(1025) • Sesnando (1049-1070). 
BISPOS DO PORTO – D. Hugo (1113-1136; 
Francês de origem, foi arcediago da sé de 
Compostela. Por influência do arcebispo Diogo 
Gelmires, de quem foi colaborador e amigo, 
veio a ser designado bispo do Porto, cuja sé 
vacante se encontrava unida à de Braga. A ra-
inha D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, 
em 18 de Abril de 1120 fez-lhe a doação do 
burgo Portucalense e seu couto. Em 1123, D. 
Hugo deu foral ao “seu” burgo, determinando 
as instituições municipais pelas quais se de-
veria reger) […] • António (VIII) Ferreira Gomes 
(1952-1982; “Norteou o seu serviço à Igreja 
pela difusão dos valores da liberdade e da dig-
nidade do homem, segundo a divisa “in lumine 
tuo videmus lumen”. Estes valores levá-lo-ão 
ao exílio quando nos anos 50 se manifesta 
contra a concepção totalitária do Estado”) […] 
• Júlio Tavares Rebimbas (1982-1997) • Ar-
mindo Lopes Coelho (1997-2006) • Manuel 
Clemente (2007-2013) • António Francisco 
dos Santos (2014-2017) • Manuel da Silva Ro-
drigues Linda (2018)
FONTE: “Mensagem à Diocese nos 900 anos de restauração da Diocese” 
e “Cronologia Episcopal do Porto”. www.diocese-porto.pt

MÉDICOS PRESIDENTES DA CÂMARA MU-
NICIPAL DO PORTO – José Frutuoso Aires de 
Gouveia Osório (1887) • António de Oliveira 
Monteiro (1887-1889 e 1890-1892) • Manuel 
de Sousa Avides (1902-1905) • José Nunes 
da Ponte (1907-1908 e 1910-1911) • Eduardo 
Ferreira dos Santos Silva (1920-1921)• An-
tónio Joaquim de Sousa Júnior (1921-1924 e 
1925) • Alberto Pereira Pinto de Aguiar (1926) 
• José Alfredo Mendes de Magalhães 1933-
1936 • António Augusto Esteves Mendes 
Correia (1936-1942) • João de Espregueira 
Mendes (1942) • Luís José de Pina Guimarães 
(1945-1949)



NOVOS ELEMENTOS DO JÚRI E PATROCINADOR 
DO PRÉMIO FORAM APRESENTADOS NUM 
ENCONTRO INFORMAL NA SRNOM

A Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos e o 
Banco Carregosa voltam 
a unir-se para mais uma 
edição do prémio que visa 
reconhecer e estimular 
a investigação clínica de 
excelência em Portugal. 
Nesta 3.ª edição do prémio, 
o júri é presidido por 
António Sousa Pereira, 
reitor da Universidade do 
Porto. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Nesta terceira edição, a composição do 
júri do Prémio sofreu algumas altera-
ções. Assim, no dia 18 de julho, no res-
taurante da SRNOM, realizou-se um 
jantar de apresentação dos novos ele-
mentos do júri. António Araújo, presi-
dente do CRNOM, fez-se acompanhar 
dos colegas Alberto Pinto Hespanhol e 
André Santos Luís para receber Maria 
Cândida Rocha e Silva, presidente do 
conselho de administração do Banco 
Carregosa. A este encontro juntaram-
-se ainda António Sousa Pereira, reitor 
da Universidade do Porto e Henrique 
Cyrne de Carvalho, do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). 

PRÉMIO BANCO CARREGOSA/SRNOM

Reitor da U.Porto 
presidirá ao júri da  
3ª edição

Apoiar a investigação clínica em 
Portugal, como uma das maio-
res oportunidades de desenvol-

vimento na área das ciências e tecnolo-
gias da saúde, tem sido uma prioridade 
para a SRNOM. Nesse sentido, voltou a 
aliar-se ao Banco Carregosa para mais 
uma edição do Prémio Banco Carre-
gosa/SRNOM, um prémio de âmbito na-
cional que distingue pessoas singulares 
ou coletivas com projetos relevantes na 
área da investigação clínica. O Prémio 
visa ainda incentivar os jovens médicos 
a envolverem-se ativamente na área da 
investigação, a qual pode tornar-se uma 
saída profissional relevante. 
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O júri desta edição será presidido pelo 
Prof. Doutor António Sousa Pereira, 
reitor da Universidade do Porto, sendo 
os restantes elementos do júri os Pro-
fessores Henrique Cyrne de Carvalho, 
António Sarmento, Dr. Alexandre Fi-
gueiredo e a Presidente do Conselho 
de Administração do Banco Carregosa, 
Dra. Maria Cândida Rocha e Silva.
Como representante da entidade par-
ceira, Maria Cândida Rocha e Silva fi-

“O Prémio Banco 
Carregosa/
SRNOM é um 
acontecimento 
que muito nos 
orgulha, pois 
alcançamos 
um patrocínio 
de excelência 
para fomentar 
a investigação 
clínica em 
Portugal. ” 
António Araújo

António Sousa Pereira, 
reitor da Universidade do 
Porto, presidirá ao júri da 
3.ª edição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM. Com a 
coordenação de Henrique 
Cyrne de Carvalho, Diretor 
do Mestrado Integrado 
em Medicina do ICBAS, o 
júri integra ainda outros 
docentes e investigadores 
daquela instituição.

cou a conhecer a nova composição do 
júri num encontro informal e descon-
traído, em que foram recordados os tra-
balhos vencedores da edição anterior e 

destacado o seu ca-
rácter  inovador em 
termos científicos. 
“Esta é das iniciativas 
que mais acarinho e 
pretendo continuar 
a apoiar. Apesar da 
sua pequena dimen-
são, considero im-
portante que o Banco 
Carregosa se associe 
a estas causas e tenha 
este tipo de preocu-
pações. Não nos po-
demos comparar a 
grandes fundações 
que promovem a in-
vestigação, mas fico 
muito feliz por po-
der concretizar esta 
parceria”, destacou a 
presidente do conse-
lho de administração 
do Banco Carregosa. 
António Araújo jus-
tificou a aposta na di-
versificação do júri e 
mostrou-se confiante 
na repetição do su-
cesso da iniciativa. “O 
Prémio Banco Carre-
gosa/SRNOM é um 
acontecimento que 
muito nos orgulha, 
pois conseguimos um 
patrocínio de exce-
lência para fomentar 
a investigação clínica 
em Portugal. Acredi-
tamos que estamos a 
caminhar na direção 
certa e esperamos 

que este ano seja mais uma iniciativa 
de grande êxito, com muitos trabalhos 
apresentados, de qualidade excecional. 
Este Prémio é já um acontecimento que 
se destaca pela sua importância e a ins-
tituição que lhe dá nome e tem apoiado 
a Ordem dos Médicos nesta área espe-
cífica do fomento à investigação clínica 
merece um grande reconhecimento da 
nossa parte”, concluiu. n

“Apesar da 
sua pequena 
dimensão, 
considero 
importante que o 
Banco Carregosa 
se associe a 
estas causas e 
tenha este tipo de 
preocupações…
Fico muito feliz 
por concretizar 
esta parceria”
Maria Cândida Rocha e Silva



trabalho desta equipa que me 
tem ajudado em múltiplas ta-
refas e representado em vários 
eventos. Estes quatro elemen-
tos do Conselho são uma peça 
fundamental para que o CR-
NOM consiga representar os 
médicos do Norte em todos os 
campos, seja na área cultural, 
científica ou política. Só com 
este trabalho de equipa é que 
conseguimos atingir os nossos 
objetivos e estas sessões, que 
se iniciam hoje, são um exem-
plo disso mesmo”, declarou 
António Araújo. 
Carlos Mota Cardoso deu as 
boas-vindas aos presentes na 
sala de conferências da SR-
NOM e destacou a importância da cul-
tura para os médicos, justificando os 
princípios destas palestras, que “avaliam 
as fronteiras entre a ciência e a medi-
cina através de temas que interessam 
a todos os médicos”. Para a primeira 
sessão, a comissão organizadora esco-

“ ‘Às sextas na Ordem’ é um ciclo 
de conferências organizado pelo 

CRNOM, que se realiza a uma sexta-
-feira por mês e tem por objetivo abor-
dar temas interessantes, temas atuais 
de ordem médica, que serão desenvol-
vidos por um palestrante conceituado 
convidado por nós. Depois segue-se um 
momento de debate entre todos os pre-
sentes para podermos chegar a algumas 
conclusões. Tem também como objetivo 
promover a integração e o diálogo entre 
médicos, no desenvolvimento e na de-
fesa da medicina”, começou por expli-
car Ana Correia de Oliveira, membro 
do CRNOM e da comissão organizadora.
A nova iniciativa da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos tem 
como principais dinamizadores Antó-
nio Sarmento, Carlos Mota Cardoso, 
Diana Mota e Ana Correia de Oliveira, 
membros do CRNOM, que viram o seu 
contributo ser reconhecido publica-
mente pelo presidente, António Araújo, 
ao abrir a sessão inaugural, no dia 14 de 
setembro. “Agradeço todo o empenho e 
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No passado dia 14 de 
setembro, a Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
inaugurou mais um ciclo 
de conferências. “Às 
Sextas na Ordem” é o 
nome da nova iniciativa 
que leva a debate temas 
atuais e promove o 
diálogo e a partilha de 
conhecimento entre 
médicos. “A Medicina face 
ao Transhumanismo” foi 
o assunto abordado na 
primeira palestra, pelo 
Professor Cândido da 
Agra. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

‘A Medicina face ao 
Transhumanismo’

CICLO DE 
CONFERÊNCIAS  
“ÀS SEXTAS NA ORDEM”



lheu o tema “A Medicina face 
ao Transhumanismo”, promo-
vendo uma reflexão conjunta 
sobre estas tendências atuais, 
“potencialmente atentató-
rias da dignidade humana”. O 
transhumanismo é um movi-
mento intelectual ou corrente 
filosófica que incentiva o re-
curso à ciência e à tecnologia 

para superar as limitações humanas e, 
mesmo, aumentar consideravelmente as 
capacidades intelectuais, físicas e psico-
lógicas do indivíduo. Ou seja, advoga o 
uso da ciência (biotecnologia, neurotec-
nologia, engenharia genética e biomé-
dica, etc.) para alterar as características 
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individuais e melhorar per-
formances e não simples-
mente para tratar doenças 
ou deficiências. Neste con-
texto, a transposição de cer-
tos limites poderá levantar 
questões éticas e jurídicas 
importantes, o que justificou 
o convite ao Professor Cân-
dido da Agra para ser o pa-
lestrante desta sessão.
“É um homem que come-
çou a trabalhar muito cedo, 
em várias áreas, e começou 
a difundir o seu saber, junto 
dos colegas de trabalho, par-
tilhando a sua capacidade de 
reflexão e cultura. Iniciou de-
pois uma brilhante carreira, 
sendo licenciado em várias 
áreas, desde a psicologia ao 
direito e à sociologia, e detém 
um currículo espantoso. Tra-
balhou e conheceu um con-
junto enorme de personali-
dades reconhecidas, e é um 
dos cientistas portugueses 
mais estimados e respeitados 
no mundo”, descreveu Carlos 
Mota Cardoso, ao apresentar 
o convidado. Professor Cate-
drático de Criminologia, foi 
o fundador da Faculdade de 
Direito e da Escola de Cri-
minologia da Universidade 
do Porto e recebeu o Prémio 
Beaumont-Tocqueville.
Cândido da Agra iniciou a 
sua apresentação enume-
rando pontos introdutórios 

que definem o tema, segundo o médico 
e investigador belga Bernard Ars. O 
transhumanismo, como “recusa do li-
mite biológico” e como “um neolibera-
lismo que releva a oligarquia liberal na 
qual vivemos em várias vertentes e põe 
em causa a sociedade democrática”, e a 
tecnocracia, a aliança entre a ciência e 
a tecnologia, foram alguns dos tópicos 
abordados. Para evidenciar a sua des-
crença no transhumanismo, organizou 
a sua exposição em matérias que repre-
sentam um itinerário de reflexão sobre 
o assunto e citou várias ideias e autores, 
desde filósofos a investigadores. 
“Os transhumanistas pretendem mo-
dificar e transformar a condição hu-

mana, que vem das nossas origens. 
Esquecemos a nossa matriz, e isso não 
pode acontecer”, adiantou o professor, 
recuando à antiguidade grega para sus-
tentar as suas ideias sobre o tema e a 
condição humana. “A sociedade está 
fragmentada. O que o transhumanismo 
propõe é um plano/estratégia de futuro. 
Devemos olhar para o presente, pode-
mos ver o passado, mas nunca o futuro. 
A tecnologia domina de tal forma que 
a ciência acaba por perder o seu ver-
dadeiro espírito. Em resumo, a ciência 
pós-académica põe em questão a ciên-
cia académica. Apesar das vantagens, 
existem também muitas desvantagens, 
como o risco da ciência perder a sua 
identidade e o seu espírito.  Entendo 
que o direito tem que intervir, a par da 
ética, para conter o desvario do transhu-
manismo. Só a ética não basta, preci-
samos da força do direito para intervir. 
Precisamos de criar um processo de an-
tecipação, para antever e agir antes que 
existam riscos sérios para os direitos 
humanos e para a dignidade humana”, 
completou Cândido da Agra. 
Seguiu-se um momento de debate, em 
que toda a plateia foi convidada a co-
mentar e a questionar. António Sar-
mento, vice-presidente do CRNOM, 
abordou o papel do direito e da ética face 
ao transhumanismo. “Nem tudo o que é 
tecnicamente possível é eticamente de-
sejável. A tecnologia vai querer sempre 
fazer coisas que do ponto de vista ético 
são aberrações. Apesar de tudo, vale a 
pena refletir sobre isto porque nos vai 
ajudar a criar, definir e fortalecer con-
ceitos éticos. Penso que o direito tem 
que ter uma base ética e humanista, pois 
a ética, só por si, não vai fazer frente aos 
desvarios que podem vir a acontecer. É o 
direito que os deve travar e a nossa iden-
tidade humana deve prevalecer”, refor-
çou. O palestrante concordou e concluiu 
a sessão afirmando: “O direito tem valo-
res éticos. Ética e direito são esferas di-
ferentes, mas muito próximas, compar-
tilham normas. O transhumanismo é 
um sinal da perda do espírito científico, 
e tem que haver um limite”. 
A próxima palestra deste ciclo “Às Sex-
tas na Ordem” realiza-se no dia 19 de 
outubro e terá como tema “Obesidade: 
verdades e mitos”. n



O  de no m i n a do  “ O p e n  D ay 
SRNOM”, realizado no dia 14 
de junho, consistiu numa visita 

guiada às instalações da SRNOM. À pri-
meira vista, quem passa pelas imedia-
ções do Jardim de Arca d’Água, não se 
apercebe da dimensão e das potenciali-

O conjunto de edifícios, jardins 
e demais espaços físicos da 
SRNOM na Rua Delfim Maia, 
em Arca d’Água, constitui um 
complexo polivalente com muitas 
potencialidades. No passado 
mês de junho, alguns parceiros 
da instituição foram convidados 
para, através de uma visita 
guiada, poderem confirmar a 
excelência das condições que aí são 
proporcionadas para a realização 
dos mais variados tipos de eventos. 

UM ESPAÇO ÚNICO, 
COM INSTALAÇÕES 
DE EXCELÊNCIA 
ENVOLVIDAS POR 
BELÍSSIMAS ÁREAS 
EXTERIORES... 

dades do conjunto de edifícios e jardins 
que ficam por trás daqueles grandes 
muros. O Centro de Cultura e Congres-
sos, por exemplo, apresenta caracterís-
ticas ideais para a realização dos mais 
diversos eventos, desde conferências e 
debates, a reuniões científicas e eventos 
culturais. Nesse sentido, para dar a co-
nhecer as potencialidades deste e de ou-
tros espaços, a SRNOM promoveu uma 
visita guiada aos vários espaços. Maria 
Emília Pimentel, do banco Millennium 
BCP, Ângelo Campeão, dos Laborató-
rios Uriage, Paulo Arez e Cláudia Quei-
rós, do banco Bankinter, e Tânia Cid 
Rodrigues, da Abreu Events, foram os 
primeiros a responder ao convite. 
A visita foi conduzida por colaboradoras 
da SRNOM e começou na Sala de Con-
ferências, um espaço multifuncional, 
requintado e acolhedor, adequado à rea-
lização de pequenas palestras, colóquios 
ou reuniões. Seguiu-se o bar e o restau-

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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Open Day
Dar a conhecer as 
instalações da SRNOM 
por dentro

 Espaço Residencial e 
 Centro de Cultura e Congressos 

 Edifício-Sede  
da SRNOM

 Piscina 

 Courts de Ténis 
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Jardim  

de Arca d’Água

 Casa Luz Soriano 



(Braga, Medicoteca, Vila Real, Viana 
do Castelo e Bragança) foram também 
visitadas, tendo sido destacada a versa-
tilidade destes espaços, capazes de se 
adaptarem à especificidade do evento 
programado, bem como o equipamento 
audiovisual, fornecido pela equipa téc-
nica da SRNOM, que também garante 
um apoio permanente ao longo dos 
eventos. 
Seguiu-se a “Casa do Médico”, o espaço 
residencial pensado para servir os mé-
dicos do Norte, uma estrutura composta 
por 10 quartos e 45 apartamentos, estes 

últimos disponíveis em duas 
modalidades: através da aqui-
sição de um título vitalício ou 
através de aluguer mensal. 
Já os quartos, vocacionados 
para estadias breves ou des-
locações casuais à cidade do 
Porto, apresentam uma oferta 
semelhante à de uma unidade 
hoteleira. A mais recente es-
trutura da SRNOM e a última 
a ser visitada, foi o Centro de 
Convívio da SRNOM, que dis-
põe de condições para eventos 
mais pequenos e intimistas 
como apresentações de livros 
ou torneios de xadrez e bridge. 
Neste espaço encontra-se 
ainda o ginásio, com aulas de 

exercício funcional ou treino persona-
lizado e ainda a biblioteca, com um es-
pólio considerável de livros doados por 
médicos. 
No final da visita, os participantes mos-
traram-se satisfeitos e consideraram os 
espaços funcionais e versáteis. “Adorei 
esta visita, fui muito bem recebida e des-
taco a simpatia das colaboradoras que 
revelaram uma disponibilidade imensa. 
As instalações são fantásticas e irei re-
comendar, com toda a certeza, para um 
acontecimento futuro”, afirmou Maria 
Emília Pimentel, do Millennium BCP.  
Também o diretor da agência Bankin-
ter, na Avenida de França, destacou: 
“Ficamos muito agradados e surpreen-
didos com todas as características. Pon-
tualmente, recorremos a vários locais, 
como hotéis ou restaurantes, para rea-
lizar algumas iniciativas e, sem dúvida, 
que a SRNOM passa a ser uma das op-
ções para os nossos eventos”. n
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rante, com a possibilidade de desfrutar 
das iguarias do Chef Júnior Rodrigues 
na sala de refeições ou na esplanada 
com vista para os jardins. Os espaços 
verdes foram muito apreciados pela sua 
extensão e beleza e pela possibilidade de 
aí se criarem novos “ambientes” e reali-
zar eventos, bem como a existência da 
piscina, um dos equipamentos que cons-
titui sem dúvida uma das principais 
atrações dos jardins da SRNOM. 
De seguida os visitantes foram enca-
minhados para o Centro de Cultura e 
Congressos, o edifício que reúne várias 
funcionalidades. Iniciaram a visita pelo 
Hall do Salão Nobre, percorreram a Ga-
leria, onde estava patente a exposição 
Arte Fotográfica. As atenções concen-
traram-se no Salão Nobre, um auditório 
com capacidade para 300 pessoas, onde 
os visitantes tiveram a oportunidade de 
assistir a um pequeno vídeo de apresen-
tação das instalações. As restantes salas 
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13º ENIMI

Medicina 
Interna no 
Futuro
O Núcleo de Internos de 
Medicina Interna da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna 
(SPMI) organizou o seu 13º 
Encontro Nacional de Internos 
de Medicina Interna, em Aveiro. 
António Araújo foi um dos 
oradores convidados e abordou 
os avanços da imunoterapia 
aplicada à oncologia. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

mias ou o papel da medicina robótica, 
o ENIMI constituiu uma oportunidade 
para aproximar internos e especialistas 
em Medicina Interna de todo o país. An-
tónio José Novais, novo coordenador do 
NIMI, realçou a importância de se olhar 
desde já para a medicina que irá ser pra-
ticada nos próximos anos, procurando 
antecipar o futuro nesta matéria. “É pre-
ciso pensar e inovar, e nisso os internos 
têm uma palavra a dizer, levando novas 
estratégias para os seus serviços e sendo 
uma força de trabalho empreendedora. 

“Os tempos são de mudança e o 
avanço científico-tecnológico ob-

servado tem sido avassalador em toda 
a Medicina, e a Medicina Interna não 
é exceção. Pretende-se com este encon-
tro, para além de fomentar a participa-
ção de jovens internos, instruí-los do 
que vai ser a Medicina que já praticam e 
que praticarão nos próximos anos, pas-
sando por várias áreas, desde a Onco-
logia, passando pela Ge-
riatria e não esquecendo 
a formação médica com 
recurso a simuladores”. 
Foi desta forma que foi 
apresentada a 13ª edição 
do Encontro Nacional 
de Internos de Medicina 
(ENIMI), dedicado ao tema “Medicina 
Interna no Futuro”. O evento realizou-
-se a 14 de julho, no Centro de Congres-
sos de Aveiro, e foi organizado pelo Nú-
cleo de Internos de Medicina Interna 
(NIMI), um dos mais jovens e dinâmi-
cos núcleos da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna (SPMI). 
Além de debater tópicos atuais como o 
papel da bioética no avanço científico-
-tecnológico, o papel da trombectomia 
no tratamento do AVC, o papel dos an-
ticorpos no tratamento das dislipide-
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Objetivos: Promoção 
de ligações entre vá-
rios internos e espe-
cialistas de Medicina 
Interna de todo o país 
• Atualização de con-
teúdos na área da 
Medicina Interna • 
Apresentação de tra-
balhos científicos 

(sob a forma de posters ou comunicações 
orais) • Promoção do raciocínio clínico e de 
sessões de brainstorming através dos giná-
sios clínicos • Capacitação para a criação de 
novos projetos e dinâmicas nos serviços aos 
quais pertencem os internos • Ganho de ca-
pacidades clínicas e técnicas através dos 
cursos pré-encontro.
Tópicos do programa: • O papel da bioética no 
avanço científico-tecnológico • Doenças anti-
gas, novos tratamentos [Novos mecanismos 
de uma mesma insuficiência (cardíaca) / A 
mesma diabetes, com outros olhos ⁄ O papel 
dos anticorpos no tratamento das dislipide-
mias] • NIMI na cozinha - cozinhando para 
doentes com necessidades especiais • Avan-
ços na área da Geriatria • Qual o papel da Me-
dicina Robótica? • O futuro do tratamento do 
AVC, o papel da trombectomia • Como será o 
hospital do futuro? • Aprendizagem no futuro 
– doente real ou doente simulado? • Avanços 
na Área da Oncologia
Curso pré-congresso (teórico-prático, 2 
dias): Fast Assessment Diagnostic Echocar-
diography (FADE)

É importante que os internos 
sejam um polo dinamizador 
dos seus serviços”, resumiu o 
coordenador do NIMI.
António Araújo, presidente do 
CRNOM, foi convidado a par-
ticipar numa das sessões do 
encontro, abordando o tema 
“Imunoterapia aplicada à On-
cologia”. Enquanto médico es-
pecialista e diretor do serviço 
de Oncologia Médica do Cen-
tro Hospitalar do Porto, Antó-
nio Araújo esclareceu alguns 
termos, abordou os avanços na 
área da oncologia e comparou 
os tratamentos mais atuais, 
incluindo os seus custos, que 

devem ser razoáveis, disse. “Quero dar 
o melhor tratamento possível ao meu 
doente, mas quero também, de alguma 
forma, que ele seja sustentável para a 
sociedade”. 
Antes do evento, realizou-se no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Es-
pinho um curso pré-congresso – Fast 
Assessment Diagnostic Echocardiogra-
phy (FADE) – com objetivo de fornecer 
treino de ecocardiograma em doentes 
admitidos no internamento de Medicina 
Interna. n



UM ENCONTRO 
ENTRE AMIGOS E 
A CIÊNCIA

Nos dias 13 e 14 
de julho, o Centro 
de Congressos 
do Hotel Porto 
Palácio recebeu 
as XXXI Jornadas 
Portuguesas de 
Cirurgia e, em 
simultâneo, o 
HEBIPA Meeting 
2018. A cerimónia 
de abertura esteve a 
cargo do presidente 
das Jornadas, 
José Davide, que 
defendeu o papel dos 
cirurgiões seniores 
na formação dos 
profissionais mais 
jovens.

“Os cirurgiões do Centro 
Hospitalar do Porto têm 

uma missão, e nomearam-me 
seu representante neste en-
contro, que já conta com vários 
anos. Agradeço toda a ajuda, 
a confiança e a honra, numa 
altura em que temos cada vez 
mais dificuldades, pois só com 
o vosso incentivo e apoio é que 
conseguimos continuar a for-
mar os melhores profissionais”, 
começou por afirmar o presi-
dente do evento, José Davide. 
As Jornadas Portuguesas de 
Cirurgia realizam-se há mais 
de 30 anos e o também diretor 
do Serviço de Cirurgia Geral 
do Centro Hospitalar do Porto 
(CHP) agradeceu em especial 
o trabalho da colega Donzília 
Sousa Silva, considerando-a o 
“cérebro” deste evento, “cada 
vez mais indispensável na for-
mação dos profissionais mais 
jovens”. 
Em 2017, a Unidade Hépato-
-biliar e Pancreática do Centro 
Hospitalar do Porto passou a 

associar-se às Jornadas Portuguesas de 
Cirurgia para organizar o seu HEBIPA 
Meeting. Este ano, e pela primeira vez 
no nosso país, o evento recebeu a acredi-
tação da European-African Hepato-Pan-
creato-Biliary Association (E-AHPBA), 
a maior organização mundial de cirur-
giões hepato-pancreato-biliares.
José Davide destacou o esforço e o traba-
lho da equipa organizadora e agradeceu 
aos membros do painel presente na ses-
são de abertura, entre eles o presidente 
do Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, António Araújo.
António Pimenta Marinho e Rita Mo-
reira, respetivamente presidente e vice-
-presidente da Administração Regional 
de Saúde do Norte (ARS Norte), Susana 
Sampaio Norton, presidente da Socie-
dade Portuguesa de Transplantação, 
Ana França, Coordenadora Nacional da 
Transplantação, do Instituto Português 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

HEBIPA Meeting 
2018

XXXI 
Jornadas 
Portuguesas 
de Cirurgia
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rurgiões, no seu dia-a-dia, 
fazem pequenos e grandes 
milagres com os escassos 
recursos que temos, conse-
guimos fazer o melhor pe-
los nossos doentes. O nosso 
serviço de cirurgia geral foi 
reconhecido recentemente 
por uma grande organiza-
ção internacional na área 
da cirurgia hepatobiliar 
e pancreática. É para nós 
um orgulho e um grande 
prémio pelo esforço que 
os nossos cirurgiões têm 
feito”, realçou o diretor do 
Departamento de Cirur-
gia do CHP, Eurico Cas-
tro Alves. Também José 
Barros, diretor clínico da-
quele Centro Hospitalar, 
abordou o sucesso da acre-
ditação do CHP, que se es-
tendeu aos 16 centros de 
referência, através de um 
modelo inovador, desta-
cando o trabalho de todos, 
principalmente no Serviço 
de Cirurgia Geral. 
A importância das Jor-
nadas Portuguesas de Ci-
rurgia foi ainda destacada 
pela Ordem dos Médicos. 
“A formação dos mais no-
vos vive de eventos como 
este. É o trabalho diário 
que se faz nos serviços, o 

carinho que se dedica aos mais jovens e 
o acompanhamento que se lhes dá que 
faz a diferença. Vivemos numa nova era 
de aprendizagem e entendemos que as 
ações de formação devem ser da respon-
sabilidade das instituições, sem custos 
para os médicos. Se queremos ter bons 
profissionais, temos que lhes dar con-
dições para frequentarem cursos e for-
mações importantes na área”, defendeu 
António Menezes da Silva, presidente 
do Colégio da Especialidade de Cirurgia 
Geral da OM. Também o bastonário da 
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, 
agradeceu o contributo dos organizado-
res deste tipo de eventos, que promovem 
a partilha de conhecimentos e a forma-
ção. “A Ordem dos Médicos está muito 
empenhada em apoiar os jovens médi-
cos e a formação médica contínua. Se to-
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do Sangue e da Transplantação, e Gil 
Gonçalves, representante da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia foram alguns 
dos outros elementos que marcaram 
presença. O Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar (ICBAS) esteve re-
presentado pelo diretor do Mestrado In-
tegrado em Medicina, Henrique Cyrne 
de Carvalho, enquanto José Barros e 
Eurico Castro Alves apresentaram o tra-
balho desenvolvido no Centro Hospitalar 
do Porto. “O CHP conta com uma equipa 
extraordinária de cirurgiões, alcança nú-
meros fantásticos, entre eles uma redu-
ção substancial da lista de espera e um 
aumento de consultas e da rentabilidade 
dos serviços. A satisfação é maior ainda 
quando sabemos que este trabalho tam-
bém se reflete nos indicadores de quali-
dade, segurança e eficiência. Todos os ci-

dos estes organismos aqui representados, 
como a ARS Norte, a direção do CHP e 
outras entidades científicas, se juntas-
sem para constituir um fundo global de 
apoio à formação médica, isso seria uma 
vitória de todos e também dos portugue-
ses”, sugeriu. 

ELOGIOS À UNIDADE 
HÉPATO-BILIAR E PANCREÁTICA 
DO CHP
A sessão de abertura, realizada no pri-
meiro dia do evento, terminou com al-
gumas palavras de Fernando Araújo. O 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
comentou a evolução deste encontro e o 
trabalho de sucesso desenvolvido pela 
Unidade Hépato-Biliar e Pancreática 
do Centro Hospitalar do Porto. “Desde a 
sua criação, em 1991, a HEBIPA já tra-
tou cerca de 40 mil doentes, efetuou mais 
de 115 mil consultas e operou cerca de 25 
mil pessoas. É um marco inquestionável 
no nosso SNS. Unidades com a qualidade 
e capacidade de resposta da HEBIPA são 
a prova de que se deve apostar na espe-
cialização. O caminho deve ser o da di-
ferenciação dos cuidados prestados, deve 
ser o da capacitação dos profissionais 
para lidar com questões cada vez mais 
complexas. É esse caminho que o go-
verno tem procurado trilhar, definindo, 
enquanto prioridade, a constituição dos 
centros de referência para as patologias e 
intervenções mais específicas e comple-
xas. A pensar no melhor para os doen-
tes, o Ministério da Saúde reconheceu, 
em 2016, a HEBIPA como centro de refe-
rência para a área de oncologia de adul-
tos do cancro hepato-biliar-pancreático e 
os resultados são invejáveis”, assegurou 
Fernando Araújo. 
O Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde justificou a sua presença no 
evento pela sua qualidade e valor “in-
questionável”, já amplamente reconhe-
cido. “A HEBIPA garante bem mais do 
que a resposta no presente, pensa no fu-
turo e na disseminação das boas práticas, 
na medida em que colabora com o Mes-
trado Integrado em Medicina do ICBAS 
e participa em projetos de formação e in-
vestigação pós-graduada, como é o caso 
desta iniciativa. É um exemplo a nível 
nacional no SNS e creio que daqui a um 
ano, os resultados serão ainda melhores”, 
concluiu. n



O YES (Young European Scien-
tist) Meeting reúne anualmente 
centenas de jovens investigado-

res dos cinco continentes, num evento 
único no país, que se tem vindo a desta-
car pela sua qualidade. Organizado por 
um grupo de estudantes da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, 
o encontro oferece a oportunidade a es-
tudantes das áreas biomédicas de apren-
derem com especialistas de renome in-
ternacional, de apresentarem os seus 
trabalhos de investigação e de participa-

rem em numerosos workshops. 
Tudo isto acompanhado de um 
programa social recheado de 
atividades. 
A edição deste ano decorreu en-
tre os dias 13 e 16 de setembro 
no Centro de Investigação Mé-
dica da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (CIM-
-FMUP) e contou com a partici-
pação de mais de 500 estudan-
tes, de 20 países diferentes, e 16 
oradores de renome internacio-
nal (ver caixa).

PARTILHA DE 
CONHECIMENTO 
A sessão de abertura ocorreu 
no dia 14 de setembro e teve 
como tema central a importân-
cia da investigação no contexto 
da formação pré-graduada. Ma-
riana Gutierres, presidente da 
comissão organizadora do 13.º 
YES Meeting, fez uma apresen-
tação do encontro, focando os 
principais pontos do programa. 
“Desde há 13 anos que organi-
zamos esta conferência, com 
o principal objetivo de promo-
ver a investigação e a ciência. 
Os nossos participantes têm a 
oportunidade de apresentar os 

seus trabalhos de investigação, desen-
volvidos durante a sua formação, habi-
litando-se a ganhar prémios”, adiantou. 
A estudante da FMUP destacou ainda 
a oportunidade dada aos participantes 
de trocarem ideias com os especialistas 
através das sessões designadas Speed 
Meeting ou outras com uma abordagem 
mais prática da medicina. 
Maria Amélia Ferreira, diretora da 
FMUP, e Francisco Rocha Gonçalves, 

Este congresso 
internacional 
organizado pelos 
estudantes da 
Faculdade de 
Medicina da 
Universidade 
do Porto é já um 
marco na área 
biomédica. Entre 
os dias 13 e 16 de 
setembro, a cidade 
do Porto acolheu 
mais de 500 
participantes, de 20 
países diferentes 
e 16 oradores 
nacionais e 
internacionais para 
partilhar ciência e 
fomentar a troca 
de conhecimento 
e de boas práticas. 
António Araújo, 
presidente do 
CRNOM, marcou 
presença na sessão 
de encerramento 
deste 13º YES 
Meeting. 
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“Quebrando 
barreiras pela 
13ª vez”
"Promover a 
investigação e o 
conhecimento"

13º YES MEETING



debate crítico trazem para a divul-
gação do conhecimento científico 
entre a comunidade mais jovem. 
“Para a Ordem dos Médicos é uma 
grande honra estar presente em 
mais uma edição do YES Meeting. 
A medicina envolve conhecimento 
e investigação, e neste encontro têm 
a oportunidade de aprender com 
médicos reconhecidos nas mais va-
riadas áreas”, começou por destacar 
Miguel Guimarães. O bastonário 
salientou ainda a importância das 
boas práticas clínicas e da formação, 
bem como a relação médico-doente, 
que considerou dever ser prioritária. 
“Vocês são o futuro da Medicina e 
deverão estar prontos para os diver-
sos desafios de salvar vidas e contri-
buir para uma melhor qualidade de 
vida aos doentes”, reiterou, antes de 
destacar a presença de duas figuras 
que “muito têm contribuído para di-
vulgar o conhecimento e apoiar a in-
vestigação”: Maria Cândida Rocha e 
Silva, presidente do Conselho de Ad-
ministração do Banco Carregosa, e o 
coronel Henrique de Carvalho Mo-
rais, presidente da Fundação Profes-
sor Ernesto Morais, que marcaram 

presença no evento em representação 
das entidades patrocinadoras.

REPETIR O ÊXITO EM 2019
Na edição de 2018, cerca de 180 estu-
dantes apresentaram os seus trabalhos 
de investigação. Filipe Macedo, vogal 
do conselho executivo da FMUP, e Inês 
Azevedo Silva, presidente da Associação 
de Estudantes, destacaram o aumento 
do número de participantes ano após 
ano, bem como o espírito empreende-
dor dos organizadores. Realçado o êxito, 
Mariana Leal foi apresentada como pre-
sidente da comissão organizadora do 
próximo YES Meeting, tarefa que disse 
ser “um prazer e uma grande respon-
sabilidade”. Na cerimónia de encerra-
mento, também António Araújo real-
çou o trabalho de excelência feito pelos 
estudantes. “Este evento está alicerçado 
em três pilares: o cuidado dos doentes, a 
investigação e a educação. São eles que 
tornam este evento num excelente en-
contro, que vem conquistando pela sua 
qualidade ao longo destes 13 anos”, con-
cluiu o presidente do CRNOM. n

 SCIENTIFIC SESSIONS 
n INTENSIVE CARE: Jorge Pi-
mentel n MOLECULAR BIOLOGY: 

Graziella Pellegrini (…) • Iris Jonkers 
(The role of genetics in celiac disease: 

Small changes, big effects) n CLINICAL FORENSICS: 
Derek Perkins (The aetiology, assessment and treat-
ment of sexual offenders) • Klaus Beier (Pedophilia and 
Sexual Offending against Children: How to Prevent Child 
Sexual Abuse and the Use of Child Abuse Images?) n 
BIOTECHNOLOGY: Chandan Sen (Induced Tissue Repro-
gramming using Tissue Nanotransfection) • José Manuel 
Baena (3D printing of medical devices and Bioprinting) n 
INFECTIOUS DISEASES: Dermot Maher (Ending infec-
tious diseases in the era of the Sustainable Development 
Goals) • Ishwar Singh (Teixobactins, a new hope in targe-
ting multi-drug resistant bacterial infections) n NEUROS-
CIENCES: Lorna Role (Modulating memory through con-
trolling cholinergic circuits) • David Erritzoe (The re-entry 
of psychedelics in psychiatry & neuroscience - pilot data 
from Imperial College) n SPINOZA PRIZE: Michel D. Fer-
rari (Mastering Migraine Mechanisms & Management) n 
KEYNOTE: Maria de Sousa (…) • Claudio Sunkel (…) • Del-
fim Duarte (The physician-scientist double agent) n SUR-
GERY: Joan Pere Barret (Making surgeons obsolete: from 
allotransplantation to regenerative medicine and beyond) 
• Rozina Ali (Art of Breast Reconstruction)

 WORKSHOPS 
Arthroscopy: Basic Principles • Basic 

Obstetric Ultrasound • Basic Urologi-
cal Procedures • Body of Proof • Bone 

Marrow Biopsy: Can You Do It? • Cervical 
Arthrodesis • Chronic Pain Management • Clinical Cases 
in Surgery • Do You Have The Guts To Handle It? • Facial 
Disfigurement • General Surgery: A Simulation • How to 
Approach Anatomy Dissection • INEM: How to Handle a 
Trauma Victim • Intervention in Physical and Rehabilita-
tion Medicine • Interventional Radiology • Invasive Hemo-
dynamic Evaluation • Lab Tests in the Emergency Room 
• Laparoscopic Techniques • Lumbar Arthrodesis • Minor 
Surgery - First Steps • Neonatal Reanimation • Perfor-
ming Ultrasound Guided Vascular Cannulation • Prehos-
pital Trauma - Ambulance Real Experience • Targeting 
the Brain • Team Management of the Critically Ill Patient 
• Training Basic Obstetric Skills in a Simulator • Why Skin 
Care Matters: Making a Therapeutic Lotion • Breathe In, 
Breathe Out • Cardiothoracic Trauma: Fixing Hearts • Chest 
Tube - Mastering It! • Clinical Thinking in Hematology • 
Echocardiography • Ecodoppler - Hands On Experience • 
Endotracheal Intubation: A Hands On Experience! • ENT 
Emergency • Eye Surgery • Fast Us - How to Handle a Cri-
tical Patient • Fundoscopy: The Way To Do It • Hands On 
Biomaterials: Are You Ready? • Healthcare Management: 
Behind the Scenes • Histological Staining: Hands-On! • In-
troduction to Physical Examination • Laparoscopic Sutures 
Hands-On Course • Peripheral Intravenous Access: Can 
You Do It? • Psychiatric Patients: A Look Inside Their Minds 
• Splints and Casts • Sports Medicine • Taboos in the Medi-
cal Practice: the Right Approach • The Law Behind Medical 
Career • The Unpredictable Life on an ICU • Thyroid Nodu-
le: Diagnostic Workup and Surgical Approach • Tracing Tu-
mors • Travelling Safe • Walking on Tightrope

presidente da comissão científica do 
13.º YES Meeting, recordaram episó-
dios relacionados com o evento desde a 
sua primeira edição e mostraram-se or-
gulhosos pelo sucesso alcançado. “Este é 
um evento com uma grande relevância 
científica e académica, de magnitude e 
qualidade reconhecidas. É notória a ca-
pacidade de trabalho, responsabilidade 
e organização dos estudantes de medi-
cina, que são motivados por um painel 
de palestrantes oriundos de vários paí-
ses, que partilham as suas experiên-
cias. É gratificante para a Universidade 
do Porto ter uma iniciativa como esta, 
que promove a partilha de ideias e a 
aquisição de conhecimento”, garantiu 
o reitor da UP, António Sousa Pereira. 
A sessão de abertura contou ainda com 
a presença do bastonário da Ordem dos 
Médicos, Miguel Guimarães, do Mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Manuel Heitor, e do Subdi-
retor-Geral da Saúde, Diogo Cruz. Os 
convidados realçaram a importância 
científica e cultural do evento, concor-
dando nas vantagens que o diálogo e o 
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cio da medicina do que se a efetuarem 
num outro país”, elogiou o bastonário. 
Ao abordar o tema “Diminuição das va-
gas de especialidade e o seu impacto na 
classe médica e nos cuidados de saúde”, 
Miguel Guimarães chamou a atenção 
para a questão da mobilidade europeia, 
que permite que qualquer candidato da 
UE possa vir fazer o exame de acesso à 
especialidade a Portugal. Apesar de os 
últimos mapas de vagas terem sido dos 
maiores desde que existe internato mé-
dico, aquelas revelam-se insuficientes. 
“Este é um problema que nos preocupa 
e tentamos resolver, procurando maxi-
mizar as capacidades formativas, man-
tendo a qualidade da formação. Temos 
que encontrar um equilíbrio e arranjar 
alternativas para que os médicos pos-
sam fazer a sua formação continuada. 
Ser médico, hoje em dia, significa ter 
uma especialidade, é isso que define a 
qualidade da profissão. A medicina evo-
luiu muito, a inovação tecnológica acon-
tece todos os dias e temos que acom-
panhar esse desenvolvimento com a 
especialidade”, frisou. 

A iniciar agora o ciclo clínico, os 
estudantes do terceiro ano do 
Mestrado Integrado em Medi-

cina (MIM) do Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar (ICBAS) não qui-
seram perder a oportunidade de marcar 
presença numa sessão que já faz parte 
da tradição na instituição. A VI Cerimó-
nia da Bata Branca realizou-se no dia 
20 de setembro, no salão nobre do com-
plexo ICBAS/FFUP, e coube a Tomás 
Estevinho, presidente da comissão orga-
nizadora, a abertura da sessão. Miguel 
Guimarães, bastonário da Ordem dos 
Médicos relembrou o “significado espe-
cial” da cerimónia, deixando algumas 
mensagens. “Quer a Ordem dos Médi-
cos, quer o Ministério da Saúde e o Go-
verno desejam e lutam para que vocês 
sejam bons médicos, tenham uma ele-
vada qualidade de formação e, quando 
acabarem a especialidade que escolhe-
ram, possam exercer a profissão. Temos 
em Portugal os melhores médicos do 
mundo, e se fizerem a vossa especiali-
dade no nosso país, vão seguramente 
estar melhor preparados para o exercí-
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O início do ciclo clínico 

VI 
CERIMÓNIA 
DA BATA 
BRANCA 
ICBAS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Os discursos da Cerimónia 
da Bata Branca do Instituto 
de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS) 
pautaram-se por conselhos 
práticos aos estudantes que 
iniciam agora o ciclo clínico 
do Mestrado Integrado em 
Medicina. O presidente da 
SRNOM, António Araújo, 
marcou presença nesta 
sessão e abordou temas 
como a formação médica e a 
economia da saúde. 



pulação, que apesar de viver muito 
mais, vê a sua qualidade de vida 
comprometida. “Temos realmente 
os melhores médicos do mundo e 
podemos orgulhar-nos de perten-
cer a esta classe que tem a melhor 
profissão e uma formação de qua-
lidade. Apesar de todas as dificul-
dades e constrangimentos, Portu-
gal é dos países que tem as taxas 
de mortalidade mais baixas, o que 
significa que conseguimos fazer 
milagres todos os dias”, rematou o 
presidente do CRNOM. A econo-
mia da saúde foi o segundo tópico 
tratado por António Araújo, que 
apresentou alguns números sobre 
a realidade portuguesa, revelando 
que as despesas em saúde “têm 
vindo a diminuir e estão abaixo 
da média dos países da OCDE”. 
Na sua intervenção, sobrou ainda 
tempo para destacar as mudanças 
que se aproximam com a assina-
tura do protocolo estabelecido en-
tre a Ordem dos Médicos, a ACSS, 
o Ministério da Saúde e o Conse-
lho das Escolas Médicas Portugue-
sas para a criação da nova Prova 
Nacional de Acesso à Formação 
Especializada (PNA). Mas as no-
vidades não ficaram por aqui e 
foi revelado um outro acordo ino-
vador: “A Ordem dos Médicos as-
sinou com o Ministério da Saúde 
um protocolo que vai permitir que 
todos os médicos tenham acesso a 
quatro plataformas de informação 
médica. Os principais objetivos 
são melhorar a qualidade dos cui-
dados de saúde prestados, aumen-
tar a segurança clínica e reforçar 
a literacia dos cidadãos, doentes 

e familiares. Estamos muito empenha-
dos em colmatar as deficiências e aju-
dar-vos a ultrapassar os problemas que 
afetam a classe”, assegurou o presidente 
do CRNOM, antes de concluir congratu-
lando o ICBAS e os seus estudantes pela 
excelência dos seus resultados. 

COMPROMISSOS  
PARA O CICLO CLÍNICO
Corália Vicente, presidente do Con-
selho Pedagógico do ICBAS, falou da 
realidade do terceiro ano do MIM e dei-
xou alguns conselhos aos alunos neste 
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novo ciclo em que a formação vai tor-
nar-se cada vez mais exigente. Sob o 
tema “Curar vs. Cuidar: A importância 
da humanização dos cuidados de saúde 
e da relação médico-doente”, Henrique 
Cyrne de Carvalho, diretor do Mestrado 
Integrado em Medicina do ICBAS, aler-
tou para a forma como se utiliza o co-
nhecimento naquilo que é o desenvolvi-
mento da profissão e falou sobre “como 
nos podemos tornar bons médicos”. O 
professor da instituição defendeu a im-
portância de existir uma boa capacidade 
de comunicação e de empatia na prática 
clínica e na aproximação ao doente. 
Já Idalina Beirão, diretora do Depar-
tamento de Ensino Pré-Graduado do 
ICBAS, abordou as responsabilidades 
do ciclo clínico. A sua intervenção teve 
como tema “O início do ciclo clínico e 
a introdução aos cuidados de saúde – o 
peso da responsabilidade”, a qual, na 
sua opinião, “deve ser partilhada”. “Ao 
escolherem esta profissão assumem vá-
rios compromissos: com o doente e seus 
familiares, com os outros profissionais 
de saúde e com os colegas, num espírito 
de equipa”, realçou. 
“Ser estudante de medicina no Hospital 
de Santo António” foi outro dos temas, e 
contou com o contributo de vários convi-
dados. O primeiro foi de Miguel Videira, 
presidente da Associação de Estudantes 
do ICBAS, que congratulou os colegas e 
destacou esta cerimónia como um mo-
mento de reflexão sobre o que é ser es-
tudante de medicina e como funciona o 
primeiro contacto com a prática clínica. 
Manuela Vidigal Bertão e Pedro Ribeiri-
nho Soares, médicos formados na insti-
tuição, partilharam as suas experiências 
e abordaram os desafios que os estu-
dantes poderão encontrar no dia-a-dia 
hospitalar, deixando alguns conselhos 
práticos. Em representação da Asso-
ciação Nacional de Estudantes de Me-
dicina (ANEM) esteve Joana Teixeira, 
vice-presidente para as relações exter-
nas, que falou sobre o papel da ANEM 
na mudança do paradigma da forma-
ção médica. A sessão terminou com a 
entrega de emblemas aos estudantes, 
enquanto estes vestiam a bata branca. 
Ainda no auditório, foi feito o primeiro 
juramento, um momento solene e emo-
tivo que terminou com uma fotografia 
de grupo para registar a ocasião. n

Estamos muito 
empenhados 
em colmatar 
as deficiências 
e ajudar-vos 
a ultrapassar 
os problemas 
que afetam 
a classe.
António Araújo

“HÁ OU NÃO MÉDICOS A MAIS”
Outra questão sempre presente neste 
tipo de sessões tem sido a de se “há ou 
não médicos a mais” no nosso país. An-
tónio Araújo, presidente da SRNOM, foi 
o palestrante convidado para abordar 
este tema e defendeu que “não há médi-
cos a mais, existe sim uma carência de 
profissionais no SNS, que poderiam ser 
contratados ao setor privado, por exem-
plo”. Para sustentar esta ideia, comparou 
os contextos demográfico e socioeconó-
mico em Portugal, a esperança média 
de vida versus o estado de saúde da po-



Uma 
homenagem à 
‘portocracia’

9 de julho foi o dia escolhido 
para a cerimónia de 
imposição de medalhas da 
cidade do Porto. Rui Moreira 
e Miguel Pereira Leite 
entregaram medalhas a 22 
personalidades portuenses 
que se destacaram a vários 
níveis, entre elas Fernando 
Araújo, Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde. 

MUNICÍPIO DO PORTO 
DISTINGUIU 22 ILUSTRES 
PORTUENSES
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em várias categorias e diferentes graus. 
Rui Moreira e Miguel Pereira Leite, 
presidente da Assembleia Municipal, 
começaram por atribuir a Medalha Mu-
nicipal de Bons Serviços (grau prata) a 
dois trabalhadores do município (José 
Guerra, Paula Escaleira) que se revela-
ram “exemplares pelo zelo, competência 
e espírito de iniciativa no cumprimento 
dos seus deveres”. De seguida, foi en-
tregue a Medalha Municipal de Valor 
Desportivo (grau ouro) a Pedro Matos 
Chaves e a Medalha Municipal de Mé-
rito (grau ouro) a um conjunto de 18 per-
sonalidades ou instituições, assim lhes 
demonstrando a gratidão do município. 
Os premiados foram apresentados indi-
vidualmente, com referência ao seu per-
curso, feitos, cargos e importância para 
a cidade do Porto. Nesta lista, a Câmara 
Municipal incluiu Fernando Araújo, Se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
e recordou a sua ligação à cidade. Entre 
2013 e 2014, o médico presidiu ao grupo 
de trabalho conjunto entre a Câmara 
Municipal do Porto e a Administração 
Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) 
que elaborou a “Carta dos Equipamen-

T odos os anos, a Câmara Muni-
cipal do Porto distingue “pes-
soas singulares ou coletivas, 

nacionais ou estrangeiras, que se nota-
bilizarem pelos seus méritos pessoais 
ou feitos cívicos e ainda funcionários do 
município, pelo desempenho das suas 
funções”. A cerimónia de imposição das 
medalhas da cidade aconteceu no dia 9 
de julho, nos jardins da Casa do Rosei-
ral, no Palácio de Cristal, e contou com 
22 homenageados. O presidente da Câ-
mara Municipal do Porto, Rui Moreira, 
começou por recordar a história da ci-
dade, para justificar a escolha deste dia, 
que assinala o fim do Cerco do Porto. 
Defendendo o liberalismo portuense, 
destacou: “A eleição dos homenageados 
não foi feita por um presidente de câ-
mara ou por uma comissão. A escolha 
resulta da coordenação de todas as for-
ças representadas no Executivo e na As-
sembleia Municipal, fazendo com que as 
propostas de uns passem a ser, no final, 
uma resolução comum”.
A sessão solene iniciou-se com a leitura 
de um resumo das propostas de atri-
buição das medalhas, que se dividem 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

PORTO:
CERIMÓNIA 
DE ENTREGA 
DE MEDALHAS 
DA CIDADE 
2018
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Finalmente, a encerrar o momento de 
imposição de medalhas da cidade, foi en-
tregue a Medalha Municipal de Honra 
ao músico Rui Veloso, considerado “um 
símbolo da cidade, na sua vertente mais 
autêntica”. No seu discurso, o presidente 
da Câmara Municipal do Porto, Rui Mo-
reira, abordou os tempos de mudança 
que marcaram e continuam a marcar 
a cidade do Porto. Assumiu que, atual-
mente, a cidade está diferente e irá 
transformar-se ainda mais com a con-
clusão dos projetos programados. “Hoje, 
o Porto pode viver com a inevitável e sa-

lutar saudade do seu passado, 
mas pode mitigar essa nostal-
gia com a esperança do seu 
futuro. Hoje, o Porto tem um 
desígnio próprio, que motiva 
os cidadãos, que recuperou o 
seu orgulho”. O presidente re-
forçou a ideia de que o Porto 
não pode esquecer as suas tra-
dições e defendeu a cultura 
como um grande vetor da po-
lítica da cidade: “É a cultura 
que nos eleva enquanto socie-
dade e nos permite ser verda-
deiramente cosmopolitas”.
A cerimónia contou ainda 
com um breve momento mu-
sical assente em composições 
de dois músicos da cidade do 
Porto. Rui David interpretou 

os temas “Guardador de Margens”, de 
Rui Veloso, e o “Espetáculo”, de Sérgio 
Godinho. “Não nos podemos esquecer 
dos cidadãos e instituições que se têm 
notabilizado no Porto. Temos orgulho 
de sermos portuenses, temos orgulho 
em homenagear aqueles que melhor in-
terpretam as virtudes da cidadania por-
tuense. É essa cidadania, com esse estilo 
próprio a que um jornal francês chamou 
de “portocracia”, que me permite olhar o 
futuro com confiança e com otimismo”, 
rematou Rui Moreira. n

tos de Cuidados de Saúde Primá-
rios da Cidade do Porto”. Um do-
cumento inédito a nível nacional 
que consolidou o planeamento 
no município e identificou alter-
nativas e prioridades do setor da 
saúde no Porto. “Esta distinção 
representa uma homenagem da 
minha cidade e valoriza, de certa 
forma, o trabalho desenvolvido 
na saúde em prol da cidade. Re-
cordo o plano estabelecido entre 
a ARS Norte e a Câmara Munici-
pal do Porto, no sentido de aliar 
todas as unidades de cuidados de saúde 
primários necessárias, no qual partici-
pei na elaboração. Esse plano está agora 
a ser implementado, passo a passo, re-
fletindo resultados. O facto de os centros 
de saúde estarem já a ser construídos, 
sendo para o ano uma realidade, é muito 
gratificante”, afirmou Fernando Araújo. 
Recorde-se que, nesse plano, ficou esta-
belecida a construção de três novos equi-
pamentos de saúde, nas zonas da Bata-
lha, Campanhã e Ramalde, de modo a 
melhorar as condições de acesso da po-
pulação do Porto aos cuidados de saúde. 

MEDALHA MUNICIPAL DE 
HONRA DA CIDADE
Rui Veloso

MEDALHA MUNICIPAL DE 
MÉRITO (GRAU OURO)
Fernando Gomes, Isabel Barros, 
Luís Artur Ribeiro Pereira, Artur 
Ribeiro, Gustavo Pimenta, José 
Castro, Rosário Gamboa, Gomes 
Fernandes, Fernando Araújo, 
Benilde Caldeira, Paulo Patrício, 
Centro Cultural e Desportivo da 
Câmara Municipal do Porto (António 
Gouveia dos Santos), Joaquim 
Pinto, Júlio Roque, Movimento 
Democrático das Mulheres 
(Márcia Oliveira), Vítor Ranita, 
César Príncipe, Suzana Ralha

MEDALHA MUNICIPAL DE VALOR 
DESPORTIVO (GRAU OURO)
Pedro Matos Chaves

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS 
SERVIÇOS (GRAU PRATA)
José Guerra, Paula Escaleira



HOMENAGEM

Professor 
Walter Osswald

90 anos 

O médico, professor e investiga-
dor Walter Osswald foi homena-
geado pelo Instituto de Bioética 

da Universidade Católica Portuguesa 
(UCP), no qual dá aulas, no dia do seu 
90.º aniversário. A cerimónia realizou-
-se no dia 20 de setembro, pelas 19 ho-
ras, no auditório Carvalho Guerra, no 
campus da Foz do Centro Regional do 
Porto da UCP. 

Walter Friedrich Alfred Osswald é na-
tural do Porto, onde nasceu em 20 de 
setembro de 1928. O pai saíra da Ale-
manha no rescaldo da primeira guerra 
mundial. A mãe era portuguesa, mas es-
tudara Letras e tinha um especial inte-
resse por literatura portuguesa e alemã.
Walter Osswald licenciou-se em Medi-
cina na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (FMUP) em 1951. 
Tendo terminado o curso com 19 valo-
res, seguiu diretamente para doutora-
mento, que concluiu em 1958. Iniciou 
então uma brilhante carreira acadé-
mica, tendo ascendido a professor cate-
drático da FMUP em 1972. Foi diretor 
do Instituto de Farmacologia e Terapêu-
tica da FMUP entre 1988 e 1993. As suas 
principais áreas de investigação foram a 
Farmacologia (do sistema adrenérgico e 
cardiovascular), a Terapêutica (ensaios 
clínicos) e a Bioética (especialmente 
ética médica e ética da experimentação).
Em 1986, juntamente com Jorge Bis-
caia e os professores Daniel Serrão e 
Luís Archer, fundou o Centro de Estu-
dos de Bioética (CEB), o primeiro cen-
tro de investigação em bioética do país. 
Mais tarde fundou, com sede no Porto, o 
Instituto de Bioética da UCP, de que foi 
Director durante vários anos. Foi mem-
bro do Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida e de diversas outras 
comissões.
Autor de mais de 500 artigos, vários li-
vros e outras publicações, em 2008 foi 
agraciado com o grau de Doutor Hono-
ris Causa pela Universidade de Coim-
bra, pelo seu estatuto de “cientista e 
universitário defensor dos princípios 
bioéticos”, e com a Grã-Cruz da Ordem 
de Sant’Iago e Espada, atribuída pelo 
Presidente da República Cavaco Silva, 
pelo seu contributo para a introdução da 
Bioética em Portugal. Como curiosidade 
refira-se que há alguns anos Walter Os-
swald reconstruiu um mosteiro cister-
ciense em ruínas, em São Cristóvão de 
Lafões, tendo-se tornado um especia-
lista na história e arquitetura destes 
mosteiros – publicou inclusive um guia 
sobre os mesmos em Portugal.
No dia do seu aniversário o Instituto de 
Bioética da UCP presenteou-o com um 
livro intitulado “Noventa anos, Noventa 
textos”, uma colectânea de noventa dos 
seus próprios textos. n
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No dia 20 de setembro, o Instituto 
de Bioética da Universidade 
Católica Portuguesa, no Porto, 
celebrou os 90 anos do Professor 
Walter Osswald, médico e figura 
de relevo no estudo e ensino da 
Medicina e da Bioética em Portugal.
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48 CULTURA

A reincidência 
na música 
ibérica
CONCERTO DE VERÃO 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Aceda à reportagem em 
vídeo do evento diretamente 
através do código QR ou em 
www.nortemedico.pt

Dos mistérios de Schubert ao 
exotismo de Bizet: um pequeno 
passeio pelo romantismo do 
século XIX



CONCERTO DE VERÃO 2018 
(PROGRAMA)

“DO ROMÂNTICO À MÚSICA DE 
INSPIRAÇÃO IBÉRICA”

Franz Schubert 
1.º andamento da Sinfonia Incompleta 

Luigi Bocherinni 
Fandango 

Emmanuel Chabrier 
Espanha e Habanera 

Georges Bizet 
Carmen, Preludio, Les Dragons D’Alcala, 
Intermezzo, Aragonesa, Dança Boémia 

O Concerto de Verão tem 
já uma longa tradição na 
SRNOM. Todos os anos, 
dezenas de médicos 
enchem os jardins da Casa 
do Médico para celebrar 
a música. Este ano foram 
brindados com uma 
atuação da Orquestra do 
Atlântico, dirigida pelo 
maestro José Ferreira Lobo, 
que teve como tema “Do 
Romântico à Música de 
Inspiração Ibérica”.

A Secção Regional  do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos voltou a promo-

ver uma noite mágica, em que a 
música criada pelo som dos ins-
trumentos pairou pelos jardins 
da Casa do Médico. No dia 13 de 
julho, dezenas de médicos assis-
tiram ao tradicional Concerto de 
Verão da SRNOM, este ano pela 
recém-criada Orquestra do Atlân-
tico. “Do Romântico à Música de 
Inspiração Ibérica” foi o tema 
deste espetáculo sinfónico, que 
contou com o maestro José Fer-
reira Lobo na direção. A Sinfonia 
nº 8 de Franz Schubert, o Fan-
dango de Luigi Boccherini, os ex-
certos de Georges Bizet e as com-
posições de Emmanuel Chabrier 
foram algumas das obras apresen-
tadas pelo grupo de 42 elementos 
desta orquestra.
Lançada em 2017, a Orquestra do 
Atlântico aposta numa abordagem 
de toda a música sinfónica, do bar-
roco à atualidade, nomeadamente 
o acompanhamento de concer-
tos solísticos. Apesar de ser uma 
criação recente, já colaborou em 
várias produções, em que se des-
taca a participação de prestigiados 
solistas e maestros internacionais. 
Também o maestro que a dirige, 
José Ferreira Lobo, tem múltiplas 
colaborações com artistas consa-

grados e dirigiu óperas e concertos em 
algumas das mais importantes salas de 
espetáculo do mundo. Carlos Mota Car-
doso, vogal do CRNOM e membro da 
Comissão de Atividades Culturais e de 
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Lazer, fez as honras da casa em nome 
da SRNOM e do seu presidente, Antó-
nio Araújo, também presente no evento. 
Felicitou a organização e mostrou-se 
satisfeito com a “excelente moldura hu-
mana” que se preparava para assistir ao 
concerto. Quem também se regojizou 
com o sucesso destes concertos foi José 
Ferraz de Oliveira, membro da Comis-
são Regional de Atividades Culturais e 
de Lazer. “Este é o 8º ano consecutivo 
em que se realiza este concerto. Quem 
tem assistido, tem tido a oportunidade 
de verificar a qualidade e o aumento 
crescente da assistência, bem como a 
satisfação e o gosto com que as pessoas 
comentam o espetáculo. Já fizemos uma 
grande revisão do reportório clássico e, 
no meio dos vários estudos que foram 
feitos para se encontrar um programa 
para cada um dos concertos, para que 
fossem variados, há sempre uma certa 
tendência para a música espanhola ou 
ibérica. Por isso, fizemos uma nova re-
incidência na parte final do programa”, 
revelou o dinamizador desta iniciativa. 
José Ferreira Lobo agradeceu o con-
vite da SRNOM para voltar a participar 
neste concerto, “que é já uma tradição”, 
onde “encontro sempre um excelente 
público, com vontade de celebrar a mú-
sica”, referiu. “A música ibérica é sem-
pre tematicamente apelativa e procura-
mos ir ao início do romântico com o 1.º 
andamento da Sinfonia Incompleta de 
Schubert, que nos pareceu um perfeito 
enquadramento. O restante programa 
ibérico está também ligado ao roman-
tismo, portanto fizemos uma espécie de 
périplo por esse período do século XIX”, 
adiantou ainda o maestro. n



20 JUL :: À LUZ DAS 
LANTERNAS: do Forte 
da Ervilha (próximo 
da Praça do Império) 
à Senhora da Luz, 
com passagem pelo 
cemitério da Foz

Um pouco por todo o país, 
não faltam exemplos de 
rotundas com monumen-
tos dentro. Nalguns casos, 
o valor histórico dessas 
instalações é, no mínimo, 
duvidoso, mas não é isso 
que acontece no local es-
colhido por Joel Cleto 
para dar início à visita 
de 20 de Julho: a rotunda 
da Praça do Império, no 
final da Avenida Mare-
chal Gomes da Costa. O 
espaço é preenchido por 
uma grande escultura, 
do tempo do Estado Novo 
e que dá pelo pomposo 

nome de Monumento ao Esforço Coloni-
zador Português. 
Criada por Sousa Caldas e Alferes 
Ponce de Castro, a obra data dos anos 30 
e apresenta uma estética marcadamente 
modernista. Cleto recordou que, nesse 
período, o regime preparava um grande 
evento de promoção das colónias e que 
foi “uma espécie de Expo 98, 60 anos 

Recordando 
episódios que se 
eternizaram na 
história da cidade 
do Porto, Joel Cleto 
conduziu mais uma 
série de visitas 
do ciclo Porto 
Revisitado. Em “À 
luz das lanternas”, 
os médicos foram 
conhecer o Forte 
da Ervilha e o 
Monte da Senhora 
da Luz; em “Entre 
frades, cavaleiros e 
curiosos mistérios”, 
visitaram a Igreja 
e o Mosteiro de 
Leça do Balio. 
A exposição 
“Monasterium”, 
aí patente, deu o 
mote para uma 
futura peregrinação 
a Santiago de 
Compostela.

Te
xt

o 
N

el
so

n 
So

ar
es

 › 
Fo

to
gr

afi
a 

D
ig

ire
po

rt

VISITAS COM JOEL CLETO

Pelos 
caminhos do 
Porto e Leça 
do Balio 

50 CULTURA



51

antes”: a Exposição do Mundo Por-
tuguês, numa “grande operação de 
propaganda do regime e que repre-
sentou a requalificação de toda a 
zona ribeirinha de Belém, em Lis-
boa”. “O que muita gente não sabe 
é que o Estado Novo tinha ensaiado 
essa exposição, em ponto pequeno, 
na cidade do Porto”, recordou Joel 
Cleto, remetendo para a Exposição 
Colonial Portuguesa, que decorreu 
em 1934, nos jardins do Palácio de 
Cristal. “A ideia já era a de repre-
sentar todos os territórios do im-
pério português com pavilhões te-
máticos, pessoas nativas e animais 
provenientes das colónias”, assina-
lou. O monumento que hoje se im-
põe na Praça do Império foi criado 
especificamente para esse certame 
e representa seis figuras que per-
sonificavam o empenho popular: 
a mulher, o militar, o missionário, 
o comerciante, o agricultor e… o 
médico. 
Num percurso noturno, o Porto Re-
visitado prosseguiu até às trasei-
ras da Escola Francisco Torrinha, 
onde se ergue uma pequena colina 
que acolheu o Forte da Ervilha. 
Baptizado com o nome do lugar, 
esta fortificação foi um dos “pon-
tos-chave” nos confrontos do Cerco 
do Porto, que opuseram absolutis-
tas e liberais. De acordo com Joel 
Cleto, o local pertenceu original-
mente às forças de D. Miguel, que 
aproveitavam a localização estra-
tégica para impedir o avanço dos 
liberais através da Foz do Douro. O 
Forte da Ervilha é um dos últimos 
vestígios deste conflito e, apesar 
de estar bastante camuflado pelos 
prédios vizinhos, é uma área clas-
sificada pela Câmara Municipal do 
Porto. 
Joel Cleto propôs, de seguida, uma 
“aventura mais radical”, percor-
rendo o que resta do trilho de uma 
linha férrea que foi muito popular 
na cidade, no final do século XIX 

e início do século XX. Tratava-se de um 
pequeno comboio, rebocado por uma lo-
comotiva a vapor e que ligava a Boavista 
à Foz, sendo conhecido como “a linha da 
máquina”. Num verdadeiro choque de 
realidades – o bucolismo de um campo 

na malha urbana do Porto – o grupo de 
médicos prosseguiu pelo caminho “da 
máquina”, passando por um quase des-
percebido túnel no Monte da Senhora 
da Luz e chegando ao cemitério da Foz. 
Aí, o historiador deu a conhecer a his-
tória do Abade Moura – sepultado no 
local – um padre que marcou aquela 
comunidade portuense e que morreu 
precocemente, aos 47 anos. Mais tarde, 
depois de se constar que o corpo estava 
incorrupto, acabou por ser objeto de 
culto e lenda popular. O ponto final do 
percurso foi mesmo o alto da Senhora 
da Luz, onde Cleto deu a conhecer o edi-
fício onde se instalou o primeiro farol de 
Portugal e que também teve um papel 
importante no Cerco do Porto, servindo 
de abrigo às forças liberais. 

29 SET :: ENTRE FRADES,
CAVALEIROS E CURIOSOS
MISTÉRIOS. Uma visita ao Mosteiro
de Leça do Balio

O historiador Joel Cleto reuniu mais de 
20 participantes em frente ao Mosteiro 
de Leça do Balio, em Matosinhos, agra-
decendo a adesão a mais um percurso 
desta iniciativa da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos. Conhecido 
o local, deslocaram-se até ao Parque das 
Varas, onde foi explicada a ligação deste 
mosteiro ao rio Leça. Cruzando um terri-
tório rico durante a Idade Média, ligando 
Santo Tirso, Paços de Ferreira, Maia e 
Matosinhos, com terrenos férteis e fonte 
de sustento dos frades, o rio Leça é con-
siderado “a espinha dorsal” do Mosteiro 
de Leça do Balio. A natureza regenerou-
-se e este canal tem vindo a recuperar as 
suas características, por isso, a Câmara 
Municipal de Matosinhos tem já um 
projeto em curso que visa reabilitar as 
margens do rio Leça, com a construção 
de um passadiço a iniciar-se no Porto de 
Leixões, percorrendo as margens do rio 
até ao extremo do concelho. Um projeto 
importante para a Área Metropolitana 
do Porto, ao qual a Câmara Municipal 
da Maia também pretende associar-se e 
prolongar esses passadiços. “O rio cons-
titui um dos motivos que levou à criação 
deste mosteiro, pelo seu declive, poten-
cialidade energética e por tornar as ter-
ras férteis, representando uma fonte de 
riqueza. É a passagem do Leça neste sí-



vivem voltados para si mesmos, constitui 
um mosteiro. Se vivem em comunidade, 
como irmãos (frades ou freiras), e têm 
grande parte da sua ação voltada para 
o exterior, fora de portas, estamos pe-
rante um convento. Neste local, viviam 
monges e frades, mas também nobres e 
cavaleiros da Ordem Soberana e Militar 
Hospitalária de São João de Jerusalém, 
de Rodes e de Malta, também conhecida 
como Cavaleiros Hospitalários ou Or-

dem de Malta. No átrio que 
liga a igreja e o mosteiro, 
que já existem desde os fi-
nais do século X, Joel Cleto 
abordou as suas origens, 
ligadas ao Condado Portu-
calense, e explicou alguns 
traços arquitetónicos que 
remetem para tempos mais 
antigos – uma construção 
da época romana que se 
assemelhava a um tem-
plo, justificando a vocação 
religiosa como um espaço 
sagrado. 

A ORDEM DOS 
HOSPITALÁRIOS 
O Mosteiro de Leça do Ba-
lio foi doado por D. Teresa 
à Ordem dos Cavaleiros 
de São João de Jerusa-
lém, uma das grandes ins-
tituições internacionais 
daquele tempo, com um 
enorme prestígio que refor-
çou a política autonómica 
de D. Teresa e D. Henrique. 
Chegado o ano de 1834, ao 
contrário de tantas ordens, 
esta não se extinguiu. Além 
desta estratégia de trazer 
os hospitalários para dar 
prestígio ao Condado e ar-

ranjar aliados internacionais, há um 
outro motivo na doação deste mosteiro. 
“As ordens religiosas militares têm os 
seus monges, mas também militares e 
cavaleiros que se tornam nobres e colo-
cam os seus dotes de guerra ao serviço 
da causa religiosa. O Papa faz um apelo 
aos reis cristãos para irem reconquistar 
a Terra Santa, surgem as ordens religio-
sas e esta, além de ter a função de pres-
tar assistência aos peregrinos que ruma-
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tio que faz com que o mosteiro tenha o 
seu nome”, explica Joel Cleto. Já “Balio” 
significa “o monge responsável pela ba-
liagem”, ou seja, os terrenos e proprieda-
des do mosteiro. 
Voltando para junto da Igreja do Mos-
teiro de Leça do Balio, o historiador ex-
plicou a diferença entre mosteiro e con-
vento, que se prende com o tipo de ordem 
religiosa. Quando se trata de uma ordem 
em que os religiosos (monges ou monjas) 



tral e o local mais antigo, 
com uma arquitetura ro-
mânica, que sofreu uma 
intervenção nos anos 40, 
pelo engenheiro Ezequiel 
de Campos, quando ad-
quiriu e se tornou proprie-
tário destes espaços. De-
pois de leiloado e entrar 
na posse de privados, só 
mais recentemente é que a 
propriedade foi adquirida 
pela Lionesa, um centro 
empresarial de referência 
na região.

“MONASTERIUM”
A ligação deste mosteiro 
aos caminhos de Santiago 
pode agora ser explorada 
através de uma exposição 
temática: “Monasterium”. 
Como comissário desta 
mostra, Joel Cleto aprovei-
tou a oportunidade para 
desvendar alguns detalhes 
da próxima peregrinação 
organizada em conjunto 
com a SRNOM a Santiago 
de Compostela, no mês de 
outubro. Na visita à ex-
posição, os participantes 
ficaram a saber quem foi 
Santiago e alguns dados e 
curiosidades sobre os ca-
minhos, as vieiras e a rela-
ção com a cidade do Porto. 
“Os caminhos de Santiago 
foram classificados como 
o Itinerário Cultural Eu-
ropeu (o primeiro) e como 
Património da Humani-
dade pela UNESCO. Ape-
sar de serem caminhos de 
devoção religiosa católica, 
também foram importan-

tes caminhos de difusão cultural, da arte, 
à poesia, à música e até às ideias”, acres-
centou o historiador, enquanto explicava 
o mapa dos caminhos, afixado nas pare-
des de uma das salas do mosteiro. Atual-
mente, a Lionesa está a avaliar projetos 
e pretende criar um espaço cultural de 
memória aos peregrinos e aos caminhos 
de Santiago. “A Lionesa convidou dois 
grandes arquitetos portugueses para 

trabalharem em conjunto e os projetos 
já estão aprovados. Siza Vieira conce-
beu um edifício que será um espaço de 
introspeção e convite à espiritualidade 
que os caminhos proporcionam. Não 
esquecendo o facto de estarmos numa 
área que é uma reserva agrícola e eco-
lógica, desafiaram Sidónio Pardal, um 
dos maiores arquitetos paisagistas, a 
criar também um parque de lazer. Tudo 
foi pensado em conjunto com a Câmara 
Municipal de Matosinhos e a aposta do 
projeto é que os peregrinos, ao chegarem 
a Leça do Balio, possam escolher o cami-
nho que quiserem até Santiago, através 
dos novos passadiços”, adiantou Cleto. A 
maquete do projeto de Siza Vieira e os 
esquissos de Sidónio Pardal foram apre-
ciados na sala do capítulo, antes de os 
participantes irem conhecer os espaços 
verdes circundantes. 

A IGREJA 
O último local a ser visitado foi a Igreja 
do Mosteiro, uma das primeiras igrejas 
góticas do norte do país, em que é pri-
vilegiada a presença da luz, principal-
mente no altar. As janelas são esguias 
e permitem a entrada de luz desde o 
nascer ao pôr-do-sol. O historiador re-
feriu o último balio, que não chegou a 
conhecer a igreja onde está sepultado, 
Dom Frei Garcia Martins, conhecido 
como o “Santo Homem Bem-Cheiroso”. 
Após 40 anos da sua morte, o balio con-
tinuava incorrupto e a sua sepultura 
exalava um cheiro agradável, associado 
a santidade. Joel Cleto contou algumas 
histórias e lendas sobre esta figura, que 
ficou conhecida por fazer milagres, en-
tre eles o do “ferro caldo”. A Dom Frei 
Garcia Martins sucede Dom Frei Este-
ves Vasques Pimentel, “um homem po-
deroso que manda construir esta igreja, 
que é diferente das igrejas medievais e 
não tem altares barrocos nem renas-
centistas”. Sobre a sepultura do último 
balio, destaca-se uma placa em bronze, 
com diversos elementos decorativos e o 
epitáfio do defunto. Nesta igreja é possí-
vel observar ainda uma placa em bronze 
com uma representação única no nosso 
país, “uma cena da Anunciação, em que 
Maria sabe que vai conceber o Menino 
Jesus, o que explica a célebre expressão 
“emprenhar pelos ouvidos”. n
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vam a Santiago de Compostela, Roma 
ou Terra Santa, tinha ainda um objetivo 
militar. Com a passagem da velha es-
trada romana, considerada o caminho 
português mais antigo para Santiago 
de Compostela, esta ordem tinha ainda 
como missão patrulhar as estradas que 
os peregrinos percorriam, assegurando 
a sua segurança”, esclareceu Joel Cleto, 
já nos claustros do mosteiro, o pátio cen-



Depois de Coimbra, 
chegara a vez do 
Porto ficar a conhe-

cer a mais recente obra de 
José Martins Nunes. O au-
tor foi diretor do Serviço de 
Anestesiologia e coordena-
dor do bloco operatório cen-
tral dos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra até ser 
nomeado para presidente 
do Conselho de Adminis-
tração do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra 
(CHUC). Acumulou esta fun-
ção, entre 2011 e 2017, com a 
direção clínica e agora relata 
os episódios mais marcantes 
dessa altura no livro “Uma 
Missão Saúde”. Segundo o 
autor, a escrita e a produção 
literária são uma longa tradi-
ção da comunidade médica, e 
também ele resolveu deixar o 
seu testemunho. “Esta é uma 
obra que fala um pouco da 
minha história de vida, mas 
sobretudo é uma base para 
que os historiadores e inves-
tigadores possam conhecer e 
estudar a riqueza da grande 
reforma hospitalar de Coim-
bra, que fundiu oito hospitais 
e foi a maior reforma alguma 
vez feita em Portugal. O li-
vro centra-se num período 
de tempo específico, conta a 
história da minha vida desde 
os meus estudos, passando 
pela política e formação, até 
às várias missões que en-
frentei. Ao mesmo tempo, fo-
ca-se nesta grande reforma, 

que na minha perspetiva teve sucesso. 
O Serviço Nacional de Saúde foi sempre 
um ponto muito importante na minha 
vida, e foi o Dr. António Arnaut que, de 
algum modo, me incentivou a fazer a pu-
blicação”, começou por nos contar José 
Martins Nunes, minutos antes da apre-
sentação do livro que teve lugar no Salão 
Nobre da SRNOM, no dia 19 de julho. 

Com um sentido de missão 
cumprida, José Martins 
Nunes apresentou a 
sua mais recente obra 
na SRNOM, no dia 19 
de julho. “Uma Missão 
Saúde” pretende ser 
um repositório histórico 
sobre a reforma hospitalar 
em Coimbra e inclui 
discursos, conferências, 
entrevistas e artigos de 
opinião do autor enquanto 
presidente do Conselho de 
Administração do Centro 
Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, no período de 
2011 a 2017.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

LIVRO DE 
JOSÉ MARTINS NUNES

‘Uma  
Missão  
Saúde’

“Missão 
cumprida”
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de que precisam, indepen-
dentemente da sua condição 
económica. “Através de um 
mecanismo de parcerias com 
entidades do setor social, o 
programa identifica pessoas 
carenciadas que não têm ca-
pacidade para pagar a parte 
não comparticipada dos me-
dicamentos prescritos. É 
uma iniciativa que nasce an-
corada em programas de res-
ponsabilidade social de asso-
ciações empresariais da área 
da saúde, que suportam todos 
os custos de estrutura, e de-
pois precisamos de recolher 
fundos para financiar o pro-
grama. Esse financiamento, 
feito através dessa recolha de 
fundos, é gerido num fundo 
autónomo, auditado, para ga-
rantir que tudo aquilo que as 
pessoas entregam é mesmo 
para a missão do programa. 
Na sua conceção, foi tido 
como primeira prioridade 
garantir que as pessoas não 
abandonam a toma de medi-
camentos por razões econó-
micas e que esse apoio seja 
feito de modo a salvaguardar 
a dignidade das pessoas, não 
as obrigando a expor a sua 
situação”, explicou Maria de 
Belém Roseira. Ao integrar 
a Dignitude como associada 
fundadora, a ex-ministra é 
uma das embaixadoras do 
Abem, tal como o são o Ge-
neral Ramalho Eanes, Fran-
cisco Carvalho Guerra, os 
recentemente falecidos An-
tónio Arnaut e Odette Fer-
reira, e outras figuras com 
um percurso notório na área 
da saúde. 

Em representação da Associação Dig-
nitude, Ana Benito Garcia deu início 
ao lançamento solidário, que contou 
com a presença de Carlos Mota Car-
doso. O membro do CRNOM agradeceu 
a presença na plateia de ilustres figu-
ras  – Paulo Mendo, António Couto dos 
Santos, Eurico Castro Alves e Delfim 
Rodrigues, entre outras – destacando as 
suas responsabilidades e feitos na área 

da saúde. Paulo Duarte, presidente da 
Dignitude, em representação da Asso-
ciação Nacional das Farmácias, enal-
teceu a figura de José Martins Nunes 
e agradeceu o seu contributo para esta 
causa. Maria de Belém Roseira abordou 
a ligação de autor ao SNS, recordando 
que teve responsabilidades políticas no 
Ministério da Saúde como Secretário de 
Estado, falou da sua visão do SNS “como 
um projeto da nação que está acima das 
lutas partidárias e nos une a todos” e da 
saúde como “um fator de construção da 
coesão social”. “Martins Nunes encara o 
ser médico como missão e como voca-
ção, praticando medicina como a mais 
nobre das profissões. Mas para ele, ser 
médico é também estar disponível para 
outras missões. Foi isso que fez no seu 
desafio de transformar e elevar a saúde 
em Coimbra, afirmando o Centro Hospi-
talar como uma instituição de dimensão 
nacional e internacional”, declarou Ma-
ria de Belém Roseira.
Para finalizar a sessão, José Martins Nu-
nes agradeceu o interesse dos presentes 
e defendeu a importância de olhar para a 
sociedade de uma forma mais solidária, 
onde todos somos responsáveis e todos 
podemos ajudar, destacando ser “uma 
honra participar num grande projeto 
nacional como o Abem, que é de todos e 
todos não somos demais para tamanha 
tarefa”. Sobre a obra, rematou: “Neste li-
vro contei-vos um pouco da minha his-
tória, centrada nos seis anos em que fui 
presidente do Conselho de Administra-
ção do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, mas também como lá che-
gamos. A riqueza de um país depende da 
qualidade das instituições, pelas quais 
devemos lutar. Percorri o maravilhoso 
sentido de ser médico e senti orgulho 
em explorar algumas das missões mé-
dicas que aqui estão descritas. Falei-vos 
da minha última missão e quis deixar o 
meu contributo escrito porque terminei 
com um sentido de missão cumprida”, 
concluiu o recentemente designado Al-
to-Comissário para a Saúde Global, a 
quem foi atribuída pelo Ministério da 
Saúde a tarefa de coordenar o Grupo de 
Trabalho constituído para a elaboração 
do Plano de Ação para a Saúde Global 
2018-2019. n
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Com prefácio de João 
Gabriel Silva, Reitor da 
Universidade de Coim-
bra, e uma nota prévia de 
António Arnaut, “Uma 
Missão Saúde” revela-
-se uma obra completa, 
diversificada e com in-
cursões variadas sobre 
a relação entre a saúde 
e a economia, inovação, 
cultura e modernidade. 
A apresentação esteve a 
cargo de Maria de Belém 
Roseira, antiga Ministra 
da Saúde. As receitas de 
lançamento do livro reverterão para a 
Associação Dignitude, instituição em 
que José Martins Nunes preside ao co-
mité de fundraising. A Dignitude tem 
como objetivo desenvolver programas 
de natureza social, na sua conceção alar-
gada, e está, neste momento, a desenvol-
ver o programa Abem – o seu primeiro 
programa solidário, que visa garantir 
que todos têm acesso aos medicamentos Para saber mais sobre o programa “Abem” vá a  

https://abem.dignitude.org/



‘As cores 
dos meus 
pincéis’

do Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM. “O título é sugestivo, 
chamei-a de ‘As cores dos meus pin-
céis’ porque uso uma paleta muito va-
riada, com tons fortes e quentes. Por 
vezes, faço exposições mais temá-
ticas, mas desta vez optei por apre-
sentar uma mescla e mostrar aquilo 
que tenho feito durante estes anos. 
As obras retratam momentos que vi-
venciei e passei para a tela”, contou a 
pintora. Alguns são recentes, outros 
têm já vários anos, mas ao todo foram 
29 quadros que decoraram as paredes 
da SRNOM com uma imensa diver-
sidade de temas. Nesta seleção, Dália 
trouxe várias técnicas, desde pintu-
ras a óleo, acrílico, aguarela com pas-
tel e até acrílico em papel. 
Também os nomes das obras se re-
velaram sugestivos e ajudaram a de-
cifrar a mensagem. Enquanto que 
“Uma Tarde de Sol” ou “Passeio 
de Bicicleta” representam momen-
tos vivenciados, “Ribeira Outonal” 
e “Primavera” fazem alusão a esta-
dos de espírito durante as estações 
do ano. Mas os locais que visita não 
deixam a pintora indiferente e, por 
isso, apresentou nesta exposição 
quadros denominados “Serra do Pi-
lar”, “Torre dos Clérigos” e “Veneza”. 
“Gosto muito de ter a cidade do Porto 
como tema, bem como os seus locais 
mais emblemáticos. Inspiro-me na 
Torre dos Clérigos, na Ribeira, na 
Serra do Pilar e trago as paisagens 
para a tela. Também gosto muito de 
pintar marinas, cais e rios e à me-
dida que vou viajando, vou tirando 
fotografias dos locais e depois passo 

para a tela”, explicou Dália Faceira.
Para “Dacha”, “através da expressão cro-
mática do desenho e das pinceladas, co-
meça a surgir tudo o que vai na alma. As 
tendências naturais criam as pequenas 
obras e nas telas começam a aparecer as 
emoções, os sentimentos e as formas. O 
espírito criativo é permanentemente de-
safiado, entrando num universo mágico 
até atingir a obra prima”. Ao longo do 
seu percurso, “Dacha” já participou em 
várias exposições e todos os anos, ex-
põe no Porto e em Caminha. Desta feita 
iniciou a temporada na SRNOM, com a 
exposição “As cores dos meus pincéis”, 
patente entre 6 e 20 de julho. n

EXPOSIÇÃO
DE DÁLIA FACEIRA

Dália Faceira 
nasceu em 
Lamego e 

apesar de se ter li-
cenciado em Admi-
nistração Escolar e 
Animação Sociocul-
tural, tendo lecionado durante 24 anos, 
sempre admirou o mundo das artes. Fez 
alguns cursos de restauro, cerâmica e 
pintura na Escola Paixão e o interesse 
foi crescendo até se tornar uma ativi-
dade diária. A professora viveu ainda 
em Moçambique, Guiné, Macau e Ma-
deira durante alguns anos e foram estas 
vivências que a desafiaram a criar sim-
bioses de realidades e experiências que 
se manifestam nas suas obras.
Depois de participar numa exposição co-
letiva, chegara a vez de Dália, ou “Dacha” 
como é conhecida por amigos e familia-
res, mostrar as suas obras, pela primeira 
vez de forma individual, nos corredores 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Ribeira Outonal, Uma 
Tarde de Sol ou Serra 
do Pilar são alguns 
dos nomes das obras 
de Dália Faceira. 
Influenciada pelas cores, 
pelas paisagens e por 
momentos vivenciados, 
transporta para a tela as 
imagens e as emoções. 
A exposição “As cores 
dos meus pincéis” esteve 
patente na SRNOM entre 
os dias 6 e 20 de julho.
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OS CAMINHOS DA  
ÁGUA NA LENTE DE  
MIGUEL LOURO 

Poucos devem ima-
ginar que Braga foi 
uma das primeiras 

cidades europeias a ter um 
serviço de água canalizada 
ao domicílio. Esse serviço 
nasceu no lugar conhecido 
por “Sete Fontes”, na fre-
guesia de São Vítor, onde foi 
instalado um sistema de cap-
tação e distribuição de água 

no início do século XVIII. Foi a partir 
desse facto histórico que nasceu a ideia 
de Miguel Louro para uma nova exposi-
ção fotográfica: “Lacus in Bracara Au-
gusta”. O termo lacus significa água, em 
latim, e o médico explorou a ligação da 
sua cidade, não apenas ao elemento na-
tural, como ao referido sistema de abas-
tecimento. “Era acusado pelas pessoas 
de Braga de fazer poucas fotografias da 
minha cidade. Quis, com este trabalho, 

dizer que isso não só não é verdade, 
como até me dedico a fazer coisas 
fora do comum”, justifica.
A exposição parte precisamente 
do alto das Sete Fontes – onde se 
localiza um conjunto de edifícios 
designados por “mães d’água” – e 
percorre os caminhos das condu-
tas, dos fontanários e dos chafari-
zes existentes na cidade dos arce-
bispos. “Foram eles os pioneiros 
deste serviço e quem dele come-
çou por beneficiar mais”, recordou 
o médico e fotógrafo, salientando 
ter encontrado diversas exemplos 
de igrejas, casas paroquiais e ca-
sas senhoriais que abasteciam de 
água as casas da “populaça”. Na 
lente de Miguel Louro entraram 
alguns locais emblemáticos, como 
a Fonte do Ídolo – o primeiro fonta-
nário da Península Ibérica, datado 
do período românico –, a Fonte dos 
Galos, a Capela de São Frutuoso 
– capela do tempo visigótico – ou 
o chafariz da Praça da República. 
Uma das imagens mais impactan-
tes é a da fonte com a escultura de 
um dragão, que se encontra insta-
lada na praça em frente ao Jardim 
de Santa Bárbara.

DE BRAGA A VIANA 

Miguel Louro assume que a intenção 
desta recolha não é apenas estética. 
“Há arte fotográfica, como é lógico, 
mas o que quis demonstrar com este 
trabalho é o contraste entre aquilo que 
existia nos primórdios e o que existe 
hoje. Há fontanários modernos, outros 
reconvertidos, mas há também muito 
património abandonado para o qual 
importa chamar a atenção”, alerta. 
Além de Braga, o fotógrafo quis esten-
der o conceito da exposição a Viana e ao 
Porto, embora não lhe tenha sido pos-
sível incluir o registo da cidade invicta 
na exposição que teve lugar entre 13 e 
15 de Agosto na SRNOM. Miguel Louro 
ficou-se assim pela Lacus Viana, cap-
tando a beleza de alguns espaços menos 
conhecidos do Monte de Santa Luzia ou 
o contraste de um pequeno, mas antigo, 
fontanário com o polémico Prédio Cou-
tinho como pano de fundo. O Porto fica 
para um prometido regresso de Miguel 
Louro à Casa do Médico. n

EXPOSIÇÃO
DE MIGUEL LOURO

‘Lacus  
in Bracara 
Augusta’

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

Desafiado a fotografar mais a 
sua cidade, Miguel Louro foi 
atrás da primeira instalação de 
abastecimento de água do país. 
Das Sete Fontes, no coração 
de Braga, ficou um registo 
invulgar do médico e fotógrafo, 
neste regresso às exposições 
na SRNOM, entre 13 e 15 de 
Agosto.



Luís 
Xavier

EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA

“Razões da Mente sobre o 
Corpo” e “Conflito” foram 
os temas apresentados 
pelo artista plástico Luís 
Xavier, no hall e na galeria 
do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM. 
A exposição de pintura, 
com quadros resultantes 
do seu subconsciente, que 
expressam sentimentos 
e são influenciados pelas 
suas vivências e quotidiano, 
estiveram patentes de 14 a 
30 de setembro.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

58 CULTURA

“A pintura é  
a minha grande  
paixão”

‘RAZÕES DA MENTE 
SOBRE O CORPO’ E 
‘CONFLITO’



UM ESPAÇO,  
DOIS TEMAS 
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Luis Xavier
1965 | Guimarães | Portugal

Formação académica:
 1985  Escola Artística e Profissional Árvore:  
Curso Superior de Desenho de Ingresso ao 
Ensino Superior Artístico(Porto, Portugal)

 1989  Arsutoria Design International 
School (Milão, Itália)

Exposições:
 1989  Euroarte - Feira de Arte 
Contemporânea de Guimarães. Portugal – 
“Um Esboço e sua Industrialização”

 2016  Museu Alberto Sampaio (Guimarães, 
Portugal)

 2017  Palácio Castillo del Bosque (Oviedo, 
Astúrias, Espanha)

 2017  Câmara Municipal de Guimarães 
(Portugal)

 2018 Fundação Jorge Antunes (Vizela, 
Portugal)

 2018  Casa da Cultura do Município da Trofa 
(Portugal)

 2018  Centro de Artes e Espectáculos São 
Mamede (Guimarães, Portugal)

Coleções privadas:
Câmara Municipal da Trofa (Portugal)
CIPRO Foundation (Luanda, Angola)

senho prévio, simplesmente co-
meço a pintar e só paro quando 
termino a obra. Fecho-me no 
meu mundo e levo o desafio até 
ao fim, influenciado pelos meus 
sentimentos, vivências e quo-
tidiano. Deparo-me com a tela 
branca à frente e começo a tra-
balhar sem querer parar e os re-
sultados são sempre diferentes. 
Tudo me influencia”, contou o 
artista plástico. 
Enquanto “Razões da Mente 
sobre o Corpo” é já uma fase 
conhecida e exibida noutros es-

paços em que o artista expôs, esta nova 
fase, “Conflito”, foi apresentada pela pri-
meira vez na galeria da SRNOM. Ainda 
assim, Luís Xavier sente alguma dificul-
dade em guardar os seus trabalhos para 
expor, dada a elevada procura e inte-
resse pelas suas obras. Alguns dos qua-
dros do artista plástico encontram-se já 
em importantes fundações e coleções 
nacionais e internacionais. n

L uís Xavier é natural de Guima-
rães e dedicou-se à arte desde a 
infância, seguindo os passos do 

seu tio, antigo professor na Escola Artís-
tica Soares dos Reis. Este artista plástico 
assume a pintura como a sua “grande 
paixão”. Por esse motivo e com o obje-
tivo de mostrar as suas obras ao público, 
viu no Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM um “espaço agradável que 
reúne todas as condições para receber 
uma exposição, com visibilidade e reco-
nhecimento no mundo da arte”. 
Nesta estreia, Luís Xavier trouxe até 
à SRNOM dois temas que se comple-
mentam e que tem trabalhado nos últi-
mos tempos. “Razões da Mente sobre o 
Corpo” e “Conflito” dão nome a esta ex-
posição dupla que esteve patente entre 

os dias 14 e 30 de setembro. Ao todo, 15 
telas preencheram as paredes do hall e 
da galeria do Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM e levaram os visitan-
tes numa viagem pelo seu mundo, entre 
sentimentos, cor, texturas e volumetrias. 
“Todos os meus quadros representam 
o meu subconsciente, são momentos 
muito próprios, em que eu me expresso 
na tela. Em nenhuma fase existe um de-



‘Expressões’ 
de arte e 
sentimentos 

Entre os dias 14 e 
29 de setembro, os 
corredores da SRNOM 
receberam várias 
expressões de arte, 
desde a pintura até à 
escultura, passando 
pela cerâmica. Rosário 
Roque, Manuela 
Neto, Isabel Sousa 
Ribeiro e Fernanda 
Nobre apresentaram 
as suas obras como 
uma personificação 
de sentimentos, numa 
exposição coletiva. 

Rosário Roque, Ma-
nuela Neto, Isabel 
Sousa Ribeiro e 

Fernanda Nobre somam já 
várias décadas ligadas ao 
mundo das artes. Antigas 
professoras do Agrupamento 
de Escolas Carolina Michae-
lis e apaixonadas pela arte, 
decidiram voltar a juntar-
-se e a reunir as suas obras 
para compor uma exposição 
coletiva. Com o objetivo de 
transmitir ao público sen-
timentos e emoções surgiu 
o nome “Expressões”, em 
forma de quadros em acrí-
lico e óleo e esculturas em 
gesso e cerâmica. Rosário 
Roque é licenciada em pin-
tura, lecionou artes e é as-
sociada de várias galerias 
onde frequentemente expõe 
os seus trabalhos. Com uma 
coleção de mais de 100 telas, 
escolheu 18 para se apresen-
tar, pela segunda vez, no bar 
e corredores do Centro de 
Cultura e Congressos da SR-
NOM. “A coluna vertebral da 

minha obra é a minha zona de origem, 
Trás-os-Montes. Os locais, as pessoas 
com quem cresci, o ambiente e a minha 
alma estão aqui representados. Em cada 
local do meio rural da minha aldeia, Vila 
Flor, viajo pelo meu subconsciente, pe-
las memórias e emoções, e transporto 
todas essas sensações para a tela”, parti-
lhou a artista. Normalmente parte para 
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a tela com uma ideia definida, vinda da 
sua caixinha e dos blocos de notas onde 
guarda tudo o que gostaria de pintar, e 
depois vai recriando, em acrílico sobre 
papel ou sobre tela. As paisagens e os 
monumentos da aldeia, uma coleção so-
bre a cidade do Porto ou até outra sobre 
a problemática dos refugiados são alguns 
exemplos das obras que se puderam ob-
servar nesta exposição. “As emoções e os 
acontecimentos influenciam o meu tra-
balho e pretendo sempre transmitir algo 
com as minhas obras. Trabalho muito na 
base do surrealismo e no simbolismo e 

as minhas metáforas percor-
rem imagens de sonho, com 
a emoção do real, memórias 
que ficam no meu subcons-
ciente e que persistem até 
chegar à tela. Todas são fei-
tas com uma emoção muito 
verdadeira, forte, e acima 
de tudo muita coerência na-
quilo que se cria. A arte tem 
que ter muita coerência para 
ser verdadeira”, frisou Rosá-
rio Roque. 
Também Manuela Neto co-
meçou a expor as suas obras 
desde muito jovem, quando 
iniciou a sua formação em 
Belas Artes, apresentando 
os seus trabalhos em galerias 
e eventos de arte no Porto e 
em Lisboa. Assume-se como 
uma apaixonada pela arte, 
desde o curso até ao ensino, 
e para esta exposição cole-
tiva trouxe 20 telas, pinta-
das a óleo, que representam 
aquilo que sente no momento 
em que as cria. “As minhas 
obras transmitem sempre 
sentimentos, porque pego 
nos pincéis e começo a pintar 
o que me vai na alma. Parto 
para a tela sem uma ideia 
definida, espero que a inspi-
ração chegue e vou criando. 
Vivo o momento até termi-
nar. Muitas vezes acordo 
com uma enorme vontade 
de pintar e muitas obras nas-
cem assim, porque relembro 
episódios que me marcaram, 
as viagens que fiz, e transito 
todas essas sensações”, con-

tou a pintora. Nos seus quadros é possí-
vel observar uma forte presença da cor, 
que utiliza “para realçar o positivismo 
em cada situação, mesmo que esteja a 
retratar um momento mais dramático 
ou trágico”.
Nos corredores que fazem a ligação do 
bar até ao Salão Nobre da SRNOM, en-
contramos esculturas que chamavam 
a atenção pelas suas expressões. Fer-
nanda Nobre dedica-se a esta arte há vá-
rios anos, mas não tem o hábito de expor 
os seus trabalhos, tendo-o feito agora, 
com quatro figuras em gesso, pintadas 
e reforçadas com sisal. “A intenção é re-
presentar os sentimentos das pessoas e 
transmitir isso a quem vê. Representei 
aqui o sofrimento, a crítica distanciada, 
o desespero, a indiferença e a alegria. 
Sempre gostei de representar sentimen-
tos, expressar sensações e tenciono criar 
um conjunto de esculturas em que cada 
uma delas revela um sentimento esco-
lhido por mim, chamando a atenção da 
sociedade em geral”, acrescentou a ar-
tista, levando a ponta do véu acerca das 
suas próximas criações. As peças em 
cerâmica não passaram despercebidas e 
denunciavam a experiência e o vasto per-
curso de Isabel Sousa Ribeiro enquanto 
artista. A escultora acredita que esta é 
uma paixão que já nasceu consigo, re-
cordando que desde pequena pegava nos 
sabões que encontrava em casa e dava-
-lhes forma.  Desde aí, formou-se em Be-
las Artes, dedicou-se ao ensino e já par-
ticipou em várias exposições coletivas, 
tendo descoberto a cerâmica há cerca de 
dois anos. “Para esta exposição, trago es-
cultura em cerâmica e outras peças com 
uma mistura de materiais, como o acrí-
lico. A inspiração surge com o dia-a-dia, 
naquilo que ouvimos, vemos, fazemos ou 
sentimos. Previamente faço um desenho, 
redesenho e muitas vezes ao começar a 
dar forma no material, percebo que em 
nada se assemelha ao que tinha ideali-
zado. Adapto as ideias ao material que 
utilizo e vou criando no momento, man-
tendo sempre um equilíbrio”, esclareceu. 
“Expressões” esteve patente no bar e nos 
corredores da Casa do Médico até ao dia 
29 de setembro e, como o nome indica, 
reuniu várias expressões artísticas com 
um único objetivo: a partilha de senti-
mentos. n

UM CAMINHO DE 
EXPRESSÕES 

“O sonhar, o sentir, o 
saborear os momentos, as 
pessoas, as coisas, faz com 
que se tenha necessidade 
de desenhar, inventar, 
criar. É como se uma 
pessoa fosse passear, as 
pernas a andar, com o 
vento a bater no rosto 
e o pensamento a voar, 
sem sentir mais nada à 
sua volta, só nós noutra 
dimensão. 

Sonhar e pensar na 
melhor maneira de poder 
traduzir o que se sente, é 
um prazer enorme. (Re)
criar é registar tudo isto 
numa folha solta, num 
bloco de notas, num papel 
qualquer, que mais tarde 
se vai depurando até 
se “Plasmar em Verde” 
ou em outra expressão 
qualquer. 

Por fim, sentir o “Calor 
da Ópera” e ouvir lá 
longe o coro e as vozes da 
“Irmandade”, é como se 
tudo não passasse de um 
“Sonho” vogando ao sabor 
da “Maré Feita” de azul”
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M iro Neto é o Di-
retor Técnico do 
ginásio do Centro 

de Convívio da Secção Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos – Casa Luz So-
riano desde a sua abertura, 
em 2014. A SRNOM ambi-
cionou instalar um ginásio 
de excelência, num modelo 
diferente do convencional, 
com um serviço personali-
zado e de qualidade. Para o 
efeito, o professor Miro Neto 
reuniu uma equipa de profis-
sionais com bastante expe-
riência e formações diferen-
ciadas, capaz de satisfazer 
as necessidades dos médicos 
e familiares e cumpriu o ob-
jetivo. Descubra o que distin-
gue este espaço e marque a 
sua experiência de treino.

(nortemédico) – Que modalidades pode-
mos encontrar no ginásio da SRNOM?
(Miro Neto) – Temos modalidades em 
grupo, em que as aulas têm no máximo 
10 participantes, um número reduzido 
se compararmos com outras aulas nos 
ginásios tradicionais, e ainda a modali-
dade de personal training, um processo 
totalmente personalizado, desde a ava-
liação e definição dos objetivos, bem 
como o treino em si, que é aplicado no 
modelo 1:1 (apenas um aluno e um pro-
fessor). Este método foi construído de 
forma a ir ao encontro dos objetivos 
explícitos e necessidades do aluno. Op-

Ginásio da 
SRNOM 

Mais do que 
a prática do 
exercício físico, 
uma ida ao 
ginásio do Centro 
de Convívio 
da SRNOM 
constitui uma 
experiência. Seja 
em grupo ou de 
forma individual, 
aqui o treino 
é adaptado às 
características 
de cada pessoa. 
A excelência e 
personalização 
do serviço 
distinguem este 
espaço que não 
pode deixar de 
visitar. 
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que trabalhemos com grupos 
heterogéneos.

Além destas vertentes, forne-
cem aulas de grupo?
(MN) – Este ano, devido à 
procura que tivemos, inseri-
mos o método Pilates. Aqui 
tentamos sempre ir de en-
contro às necessidades dos 
médicos, seja nas sugestões 
que fazem para o treino fun-
cional, seja na possibilidade 
de abrir novas modalidades. 
Queremos que este seja um 
ginásio adaptado às suas ne-
cessidades, quer nos horários, 
quer no tipo de treino ou mo-
dalidades que procuram. O 
Pilates surgiu dessa forma, 
a pedido de alguns médicos 
que mostraram vontade em 
experimentar, e conseguimos 
abrir uma turma. Se tivermos 
mais sugestões para criar ou-
tras modalidades, iremos tra-
balhar nesse sentido.

Como funciona este ginásio 
em termos de horários?
(MN) – Temos uma grande 
flexibilidade de horários. Sa-
bemos que, muitas vezes, a 
maior dificuldade que os mé-
dicos encontram é arranjar 
tempo para treinar e por isso 
apresentamos algumas so-
luções. Propomos um treino 
de 30 minutos, bastante efi-
caz para quem não dispõe 
de muito tempo e pretende 
aproveitar a hora de almoço. 
Existem treinos a partir das 

7 horas da manhã, para quem pretende 
vir fazer algum exercício físico antes de 
ir trabalhar, ou até mais tarde, ao final 
do dia, para quem procura um horário 
pós-laboral. Surgindo a necessidade e o 
interesse, adaptamos o horário dos trei-
nos ao nosso público.

O espaço oferece as melhores condi-
ções? Como se encontra dividido?
(MN) – Neste local optamos por um mo-
delo “open space”, equipado com mate-
riais diversificados e que não ocupam 
muito espaço. Nos equipamentos que 
temos é possível realizar uma série 
de exercícios e substituem as máqui-

Queremos 
que este seja 
um ginásio 
adaptado às 
necessidades 
dos médicos, 
quer nos 
horários, 
quer no tipo 
de treino ou 
modalidades 
que procuram
Miro Neto

támos ainda pelo treino funcional, que 
trabalha as diversas valências do exer-
cício físico, desde a força, flexibilidade, 
resistência muscular e condição cardio-
vascular. Desta forma, abarca todos os 
públicos, seja os mais jovens, que procu-
ram um treino de média e alta intensi-
dade, seja um público mais sénior, que 
privilegia a mobilidade, o equilíbrio e 
o bem-estar físico. Este tipo de treino 
permite que o mesmo exercício tenha 
vários níveis de intensidade, ou seja, 
pode ser feito de uma forma ajustada 
ao aluno. O treino é sempre adaptado 
às características de cada um e permite 



nas clássicas, que ocupam 
muito espaço e não têm a 
versatilidade destes mate-
riais. Estamos equipados 
para ir de encontro aos ob-
jetivos do treino personali-
zado, desde o aumento da 
massa muscular, ganho 
de força, resistência e ca-
pacidade cardiovascular. 
Montamos o treino por 
circuito, em que os alunos 
percorrem normalmente 
10 estações, com exercícios 
adaptados à sua condição 
física e objetivo. Os espaços 
que temos aqui, no ginásio 
e nos jardins da SRNOM, 
são fantásticos e permitem-
-nos fazer as mais variadas 
atividades, desde corrida 
outdoor aos treinos ao ar 
livre. Os equipamentos são 
fáceis de transportar para 
criar um circuito, e o tipo 
de treino que realizamos 
no interior pode ocorrer no 
exterior.

Qual tem sido o feedback?
(MN) – O feedback é muito 
positivo. Temos pessoas que 
treinam connosco desde 
a abertura e ao longo do 
tempo fomos adaptando, 
tornando o treino mais va-
riado e intenso. As pessoas 
sentem melhorias a nível 
físico e psicológico, che-
gam ao final do dia menos 
cansadas e muitas delas 
conseguiram reduzir dores 
que estavam instaladas há 
vários anos. Temos uma 
aluna que faz maratonas e 
desde que treina connosco, 
tem vindo a melhorar os 

seus resultados e tempos. Sente uma 
maior estabilidade, resistência, e isso só 
é possível com o complemento de exer-
cícios ao treino de corrida. 

O que diferencia este ginásio?
(MN) – Este é um ginásio diferente, 
pronto para receber e acompanhar pes-
soas de todas as idades e condições. 
Privilegiamos o acompanhamento per-
sonalizado: os alunos nunca treinam 

sozinhos e beneficiam do apoio dos nos-
sos profissionais, que têm uma longa 
experiência no mundo do fitness. Te-
mos uma relação de proximidade e con-
fiança, em que os professores conhecem 
os seus alunos pelo nome, como se fos-
sem uma família. O facto de trabalhar-
mos com grupos pequenos, no máximo 
10 pessoas, constitui uma vantagem. A 
direção aposta e confia no trabalho aqui 
desenvolvido e mostramos que é possí-
vel que todos consigam alcançar os me-
lhores resultados.

A equipa também faz toda a diferença…
(MN) – A primeira mais-valia é o corpo 
técnico que aqui trabalha, que é diferen-
ciado e envolve-se ativamente no projeto 
em prol do mesmo objetivo: a satisfação 
do aluno. A nossa equipa de profissio-
nais está preparada para dar qualquer 
modalidade neste espaço, desde que os 
médicos o solicitem. Destaca-se a ele-
vada formação, estando preparados para 
trabalhar com diversas patologias, en-
contrando alternativas para cada aluno, 
com a adaptação de exercícios. Além de 
mim, a nossa equipa é composta pelos 
professores Leandro Silva, Alan Fer-
reira, Marcos Vieira, Milene Vieira e 
Camila Bonfim. 

O que privilegiam neste espaço?
(MN) – Privilegiamos a versatilidade e a 
personalização conjugada com o treino 
funcional. Adaptamos o treino e ajus-
tamo-lo às condições de cada um, para 
atingir os melhores resultados e encon-
trar uma aula ou atividade que se enqua-
dre nas rotinas de cada médico. Além 
disso, a SRNOM disponibiliza uma con-
sulta médica a todos os alunos, antes de 
definir o treino. Trabalhamos em par-
ceria com os médicos para perceber as 
limitações de cada pessoa e conhecer o 
seu historial clínico. A colaboração e a 
confiança mútua marcam a diferença 
e faz todo o sentido. Por isso, convida-
mos todos os médicos a virem experi-
mentar uma aula de grupo ou um treino 
individual, sem qualquer compromisso. 
Qualquer pessoa que tenha interesse 
em marcar uma experiência, basta en-
trar em contacto com a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, indicar 
o horário que prefere e nós marcamos 
e adaptamo-nos às suas necessidades, 
após uma avaliação física completa. n

“Os espaços 
que temos aqui, 
no ginásio e 
nos jardins da 
SRNOM, são 
fantásticos e 
permite-nos 
fazer as mais 
variadas 
atividades, 
desde corrida 
outdoor aos 
treinos ao ar 
livre”
Miro Neto
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Os concessionários e oficinas BMcar oferecem condições especiais 
aos associados e colaboradores da Ordem dos Médicos, tais como:

•  Um ano adicional de garantia, na aquisição de viaturas
 novas BMW e MINI;
• Condições de 10% de desconto em serviços após-venda;   
• Linha dedicada para marcação de serviços após-venda.
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Alojamento na 
SRNOM
HÁ NOVOS MOTIVOS PARA FICAR NA CASA DO MÉDICO 
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Se tem uma via-
gem para fazer 
ao Porto nos 

tempos mais próxi-
mos – seja por razões 
pessoais ou profis-
sionais – saiba que 
há novidades no alo-
jamento da Casa do 
Médico. A Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(SRNOM) promoveu 
uma renovação inte-
gral dos 10 quartos 
que estão disponíveis 
para a modalidade 
bed & breakfast, pro-
curando melhorar 
a qualidade da sua 

oferta e ir ao encontro das necessidades 
dos potenciais utilizadores. 
A intervenção, coordenada pela Se-
cretária do Conselho Regional, Lurdes 
Gandra, e pela diretora de serviços da 

Alojamento na 
SRNOM

Casa do 
Médico 
tem quartos 
renovados
O alojamento na Casa 
do Médico tem novos 
argumentos. Os dez 
quartos disponíveis 
para alojamento foram 
totalmente renovados e 
resultam numa oferta 
mais qualificada, 
moderna e apelativa. 
Uma excelente opção 
para uma estadia na 
cidade do Porto.
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Inspiração
A nova decoração 
dos quartos da Casa 
do Médico inspira-se 
nos tons dos jardins 
exteriores. As 
referências são 
discretas, mas 
percetíveis, em 
particular na escolha 
do papel de parede 
e na valorização das 
madeiras. 
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SRNOM Susana Borges, teve como ob-
jetivo fundamental melhorar o conforto 
nas habitações. Há novas opções de 
decoração, pintura e iluminação, que 
transmitem uma maior sensação de 
tranquilidade. No mesmo sentido, foi re-
configurada a área de estar e escolhido 
um conjunto de acabamentos têxteis 
que reforçam os tons sóbrios e clássi-
cos do espaço. Finalmente, as casas de 
banho foram totalmente reconfigura-
das, optando-se por novos revestimen-
tos e materiais mais contemporâneos. 
Também a funcionalidade do espaço foi 
outro dos aspetos a ter em conta com a 
melhoria da acessibilidade. Respira-se 
serenidade, bem-estar e comodidade. 
Mas também uma especial comunhão 
com a natureza, uma vez que o novo 
ambiente dos quartos é inspirado nos 
jardins da SRNOM e na generosa vege-
tação que neles se encontra. 
Concluída recentemente, a renovação 
dos espaços de alojamento tem mere-
cido os maiores elogios por parte dos 
hóspedes. O conforto e a privacidade 
continuam a ser os aspectos mais valo-

rizados, mas ninguém consegue 
ficar indiferente à nova imagem 
decorativa da Casa do Médico. 

VANTAGENS SINGULARES
Além de apresentar um preço 
extremamente competitivo para 
médicos e familiares, o aloja-
mento da SRNOM reúne um 
conjunto de vantagens que o po-
sicionam como uma oferta de 
grande qualidade num segmento 
vocacionado para o turismo de 
negócios. Desde logo, ao nível da 
privacidade e segurança, com 
acesso privativo, lugar de gara-
gem e serviço de vigilância 24 
horas. Por outro lado, oferece 
uma localização privilegiada, 
com proximidade ao Pólo Uni-
versitário da Asprela, à Facul-
dade de Medicina da Universi-
dade do Porto e ao Hospital de 
São João, locais que distam es-
cassos 10 minutos a pé. Beneficia 
ainda de ótimas acessibilidades, 
uma vez que a sede da Ordem 
dos Médicos do Norte é servida 
diretamente pela Via de Cintura 
Interna e pelas principais redes 

de transportes públicos metropolitanos. 
Às condições logísticas, a Casa do Mé-
dico acrescenta um conjunto de servi-
ços em tudo semelhantes aos de uma 
unidade hoteleira, como a limpeza de 
quartos, lavandaria e receção. O peque-
no-almoço está incluído no alojamento 
e o acesso à rede de internet Wi-Fi é li-
vre e gratuito, nos quartos e no lobby. Os 
hóspedes podem aceder à piscina exte-
rior da SRNOM, a funcionar durante o 
período balnear.

EXPERIÊNCIAS ÚNICAS 
Os quartos renovados, bem como os ser-
viços disponíveis, vão ser seguramente 
argumentos importantes para que a 
Casa do Médico conste como uma op-
ção válida numa futura estadia. Mas 
há muito mais para conhecer e, sobre-
tudo, explorar no complexo da SRNOM. 
Do desporto à cultura ou ao lazer (ver 
caixa), a qualidade e diversidade da 
oferta que a instituição proporciona é 
notável e única no seu contexto. Perante 
tudo isto, na próxima viagem ao Porto 
só tem mesmo uma opção. n

Cultura
A oferta cultural é uma das marcas 
identitárias da atividade da SRNOM. 
A programação é diversificada e inclui 
exposições de arte, sessões de cinema, 
apresentações literárias e concertos 
musicais. Ao longo de todo o ano, são 
dezenas de iniciativas e todas com en-
trada gratuita. 

Desporto e lazer 
A piscina é uma das valências mais apre-
ciadas e a sua utilização é livre para os 
hóspedes da Casa do Médico. Mas há 
outras experiências de desporto e lazer 
disponíveis, como as aulas particulares 
de ténis ou os treinos de exercício fun-
cional no ginásio. 

Formação 
Além de acolher congressos e eventos 
formativos, a SRNOM promove há vá-
rios anos uma série de iniciativas que 
estimulam o debate e aprendizagem 
contínua entre os médicos. São disso 
exemplo as conferências “O Norte da 
Saúde” e, mais recentemente, as ses-
sões “Às Sextas na Ordem”. 
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Felisbela Lopes, natural de Braga, 
professora catedrática e antiga pró-
reitora da Universidade do Minho, tem-
se dedicado a estudar os Media. Autora 
de dezenas de artigos científicos e de 
vários livros, entre os quais “Vinte Anos 
de Televisão Privada em Portugal”, 
“Jornalista, Profissão Ameaçada”, 
“TV das Elites” ou “TV do Futebol” é 
comentadora residente da RTP há 12 
anos e colunista do Jornal de Notícias.

O trabalho da investigadora tem sido 
muito apreciado, numa altura em que a 
Comunicação Social enfrenta importantes 
transformações motivadas pelas novas 
tecnologias, com grande impacto 
nos hábitos de consumo (motores de 
busca, redes sociais, etc.) e com efeitos 
económicos significativos ao nível do 
mercado, grupos e indústria multimédia.

APARIÇÃO
Vergílio Ferreira

Publicada em 1959, esta 
é uma das principais 
obras do “Prémio Ca-
mões 1992”. A persona-
gem do livro, Alberto 
Soares, é um alter-ego 
do autor, que faz uma 
análise da relação do ho-
mem com a sociedade, 

com Deus e também consigo próprio.
Tudo começa com a chegada de Alberto 
Soares a Évora, como novo professor de 
liceu. Ainda a refazer-se da morte do pai, 
encontra uma cidade provinciana, inserida 
numa sociedade fechada, com várias clas-
ses sociais, em plena ditadura do Estado 
Novo. A relação com a cidade não é fácil e 
a personagem torna-se intérprete de uma 
grande interrogação existencial.
Esta obra vai de encontro a uma certa ori-
ginalidade de Virgílio Ferreira (1916-1996), 
que foi influenciado por uma mistura de 
abordagens, desde o existencialismo, aos 
clássicos gregos e ao neo-realismo.
“Aparição” rendeu-lhe o Prémio Camilo 
Castelo Branco, da Sociedade Portuguesa 
de Autores.

O MUNDO É PEQUENO
David Lodge

O londrino David Lodge, 
um antigo professor de 
literatura inglesa, é co-
nhecido por romances 
que satirizam a vida 
académica. Por isso, não 
surpreende que este “O 
Mundo É Pequeno” faça 
uma abordagem a peque-

nos e grandes ridículos de um certo mundo 
académico.
Neste livro, o autor conta a história de uma 
universidade inglesa, onde um grupo de 
académicos se reúne para uma conferência 
anual de professores. A constante correria 
frenética que daí resulta traduz-se numa 
busca incessante de fama, dinheiro e poder.
Lodge é um excelente contador de histórias 
e tem um humor que transmite uma certa 
leveza aos seus romances, tornando-os 
cativantes. Em Portugal são muitos os fãs 
dos seus livros sobre universidades e catoli-
cismo, outro dos temas prevalentes nos seus 
trabalhos. 

A ESTRANHA ORDEM DAS COISAS
António Damásio

Nesta obra de 2017, An-
tónio Damásio sustenta 
que foram os sentimen-
tos que desencadearam 
as culturas e que é a 
conjugação entre os sen-
timentos e a razão (ou a 
falta dela...) que está na 
origem de muitos dos 

atuais conflitos mundiais. 
O neurocientista apresenta um estudo ino-
vador sobre homeostase, uma coleção de 
fenómenos que regula a fisiologia humana 
por meio de mecanismos que possibilitam 
não apenas a nossa sobrevivência como o 
florescer da vida. Dito de outra forma: este 
livro oferece-nos uma nova forma de com-
preender o mundo e o nosso lugar nele.
Depois de “O Erro de Descartes” e do “Li-
vro da Consciência” (entre outros),  este “A 
Estranha Ordem das Coisas” consolida 
Damásio como um profícuo investigador 
no campo da neurociência e um dos mais 
relevantes pensadores mundiais.

Texto Rui Martins

As escolhas de  
Felisbela Lopes
Comentadora de TV, professora e investigadora
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CASA
Carolina Deslandes

Este mais recente 
trabalho de Ca-
rolina Deslandes 
inclui um dos seus 
temas mais conhe-
cidos e mais bem 
sucedidos, “A Vida 
Toda”. Só para se 

ter uma ideia, o videoclipe publicado no 
Youtube ultrapassou 7 milhões de visua-
lizações no passado mês de abril de 2018. 
Uma música que embala mas ao mesmo 
tempo contém uma mensagem que des-
perta para a forte relação que existe entre 
pai/mãe e filho.
A jovem cantora portuguesa descreveu este 
seu novo álbum como “uma conversa onde 
são contados segredos, onde são partilhadas 
histórias, onde se canta a vida como ela é”.
“Casa” esteve no primeiro lugar no top 
português de álbuns, desta cantora que se 
destacou numa edição portuguesa do pro-
grama Ídolos.

MUNDO
Mariza

“Mundo” é um 
disco de viagens 
pelo fado mas não 
só – também pelas 
experiências de 
Mariza, numa ver-
tente “world music”. 
Um disco algo inti-

mista, em que a cantora convida as pessoas 
a conhecerem-na um pouco melhor. O fado 
é quando Mariza quer, sempre com uma 
grande emoção vincada na voz, na alma e 
na paixão, como em “Melhor de Mim” ou no 
clássico “Maldição”. Mas Mariza vai mais 
longe e propõe-nos ritmos latinos, como 
num tango revisitado de “Caprichosa”, que 
fez parte do repertório de Gardel, “Alma”, de 
Javier Limón, ou um flamenco de “Adeus”.
Mariza, como grande embaixadora contem-
porânea da música cantada em português, 
percorre diversas sonoridades, porque a 
sua voz e o seu talento não se fecham num 
só mundo. O jornal britânico “The Guar-
dian” considerou-a “uma diva da música do 
mundo”, sendo uma recordista de venda de 
discos em Portugal. 

MY FAVOURITE FADED FANTASY
Damien Rice

Terceiro álbum do 
irlandês Damien 
Rice, lançado em 
2014, e que foi mais 
um grande sucesso. 
São oito músicas 
apenas, mas daque-
las cheias de melo-

dia e emoção. A produção do disco decorreu 
entre Los Angeles e a Islândia, onde Rice se 
inspirou, deixando transparecer o seu lado 
mais humano.
Depois do conhecido êxito de 2002 “The 
Blower’s Daughter”, catapultado pelo filme 
“Closer”, com Natalie Portman, o irlandês 
procurou novas texturas, ao recorrer a um 
novo produtor, Rick Rubin. O resultado foi 
um trabalho refinado, com uma sonoridade 
aconchegante.
Da faixa “It Takes a Lot To Know A Man” 
(9 minutos e meio) ao tema “The Box”, tra-
ta-se de um disco para ouvir com alguma 
atenção, dado que proporciona uma viagem 
contemplativa.
Damien Rice tem atuado em Portugal, 
mostrando-se em boa forma. Ouvir tran-
quilamente as oito faixas deste “My Fa-
vourite Faded Fantasy” parece um bom 
investimento.
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■■  DECRETO-LEI N.º 53/2018	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Altera os regimes jurídicos de proteção social 
nas eventualidades de doença, desemprego 
e parentalidade. [DR n.º 125/2018, Série I de 
2018-07-02]

■■ PORTARIA N.º 191/2018	–	Saúde
Atualiza o programa de formação da área de 
especialização de imuno-hemoterapia. [DR n.º 
126/2018, Série I de 2018-07-03]

■■ DESPACHO N.º 6535/2018	–	Negócios	Estran-
geiros	(…)	e	Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	
dos	Negócios	Estrangeiros	(…)	e	da	Saúde
Determina a estruturação de um marcante pro-
grama evocativo da memória do centenário da 
pneumónica e cria a Comissão Nacional para 
a celebração do Centenário da Pneumónica 
(CNCP). [DR n.º 127/2018, Série II de 2018-07-
04]

■■ DESPACHO N.º 6556/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Determina que em cada instituição do SNS de-
verá existir um núcleo/unidade/serviço de Nu-
trição e estabelece disposições sobre a organi-
zação e funcionamento [DR n.º 127/2018, Série 
II de 2018-07-04]

■■ DESPACHO N.º 6634/2018	 –	 Saúde	 -	 Ga-
binete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	
Saúde
Determina as ferramentas a utilizar para a iden-
tificação do risco nutricional, com vista à imple-
mentação, nos estabelecimentos hospitalares 
do SNS, de uma estratégia de combate à des-
nutrição hospitalar, e estabelece disposições. 
[DR n.º 129/2018, Série II de 2018-07-06]



■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 156/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que dê maior autono-
mia às entidades do Serviço Nacional de Saúde 
para substituição de trabalhadores em au-
sência temporária. [DR n.º 129/2018, Série I de 
2018-07-06]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 165/2018	–	Assembleia	da	República
Consagra o dia 15 de junho como Dia Nacional 
da doença de Huntington e recomenda ao Go-
verno que aprove medidas, no âmbito do Ser-
viço Nacional de Saúde, para reduzir o impacto 
desta doença e apoiar os seus portadores. [DR 
n.º 131/2018, Série I de 2018-07-10]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 168/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo um plano de emer-
gência para o Serviço Nacional de Saúde. [DR 
n.º 132/2018, Série I de 2018-07-11]

A Assembleia da República resolve, nos termos do 
n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar 
ao Governo que implemente um plano de emergên-
cia no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
com vista a dotá-lo dos meios humanos, técnicos 
e financeiros necessários para assegurar o acesso 
de todos os utentes a cuidados de saúde, nomea-
damente:
1 - Dote as unidades de saúde dos recursos orça-
mentais adequados às necessidades da população, 
considerando a modernização dos equipamentos e 
o alargamento da capacidade da resposta pública, 
bem como a melhoria da organização dos serviços.
2 - Reforce o investimento público, em particular 
quanto à requalificação e construção de centros 
de saúde e de hospitais, especialmente em Évora, 
Seixal e Sintra (com a capacidade adequada para 
responder às necessidades da população), avançan-
do rapidamente com os procedimentos necessários 
para a sua concretização.
3 - Identifique a carência de médicos, enfermeiros, 
técnicos de saúde e assistentes técnicos e operacio-
nais e proceda à contratação dos necessários, subs-
tituindo as subcontratações e vínculos precários por 
contratações com vínculo público efetivo, como 
prevê o Orçamento do Estado para 2018.
4 - Valorize os profissionais de saúde no plano so-
cial, profissional e remuneratório, melhorando as 
respetivas condições de trabalho, repondo direitos 
e dignificando as carreiras.
5 - Atribua médico de família a todos os utentes, 
reduzindo progressivamente o número de utentes 
por médico de família, e implemente o enfermeiro 
de família até ao final da legislatura.
6 - Valorize e alargue as valências dos cuidados de 
saúde primários, incluindo dos meios complemen-
tares de diagnóstico e terapêutica mais comum-
mente utilizados, obedecendo a um planeamento a 
nível nacional, e reabra as unidades de proximidade 
encerradas, considerando as necessidades de saúde 
e as especificidades da população e do território.
7 - Avance com a reorganização da rede hospitalar, 
na perspetiva do reforço de serviços, de valências e 
do número de camas, em articulação com os cuida-

dos de saúde primários e continuados, otimizando 
os recursos públicos e tendo em consideração as 
necessidades dos utentes.
8 - Reduza os tempos de espera para consultas, 
cirurgias, tratamentos e exames de diagnóstico e 
terapêutica, assegurando a qualidade dos cuidados 
de saúde prestados em tempo útil e com segurança 
para os utentes.
Aprovada em 9 de março de 2018.

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 169/2018 –	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
para melhoria do Serviço Nacional de Saúde. 
[DR n.º 132/2018, Série I de 2018-07-11]

A Assembleia da República resolve, nos termos do 
n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar 
ao Governo que:
1 - Prossiga o reforço de investimento público, no-
meadamente no que diz respeito à requalificação e 
construção de novas unidades de saúde.
2 - Dote as unidades de saúde já existentes de re-
cursos adequados às suas necessidades de forma a 
possibilitar a modernização dos equipamentos e a 
organização dos serviços e reforçar a capacidade de 
resposta em cuidados de saúde.
3 - Prossiga com a reorganização dos cuidados 
hospitalares de acordo com os pressupostos estabe-
lecidos pela Rede de Referenciação dos Cuidados 
Hospitalares e em articulação com a Rede de Cui-
dados de Saúde Primários e a Rede de Cuidados 
Continuados Integrados.
4 - Melhore o regime de parcerias público-privadas, 
de modo a assegurar a prevalência do interesse pú-
blico nos estabelecimentos do Serviço Nacional de 
Saúde, designadamente no que diz respeito à dis-
ponibilidade de serviços e à qualidade da prestação 
dos mesmos, bem como à economia de custos.
5 - Prossiga com a valorização dos profissionais de 
saúde através da melhoria das suas condições de 
trabalho, reposição de direitos e elaboração de pla-
nos de recrutamento que incluam a substituição de 
subcontratações e de vínculos precários, tal como 
previsto no Orçamento do Estado para 2018.
6 - Atribua médico de família a todos os utentes e 
implemente o enfermeiro de família.
7 - Promova o alargamento das valências dos 
cuidados de saúde primários, incluindo de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica mais 
comummente utilizados e estude a possibilidade de 
reabertura de unidades de proximidade encerradas, 
bem como as alternativas de oferta disponíveis.
8 - Assegure medidas concretas para a redução dos 
tempos de espera para todos os atos em saúde, ga-
rantindo quer a qualidade dos mesmos quer a segu-
rança dos utentes.
9 - Reavalie a adequação da cobrança das taxas mo-
deradoras em vigor em termos de equidade e acesso 
aos cuidados de saúde, promovendo os ajustamen-
tos considerados necessários e garantindo o trans-
porte de doentes não urgentes de acordo com as 
condições clínicas e socioeconómicas dos utentes.
Aprovada em 9 de março de 2018.

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 170/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo medidas para o bom 
funcionamento do Serviço Nacional de Saú-
de, de forma a garantir o acesso a cuidados de 
saúde de qualidade e em tempo útil. [DR n.º 
132/2018, Série I de 2018-07-11]

A Assembleia da República resolve, nos termos do 
n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar 
ao Governo que:
1 - Reforce os recursos humanos necessários ao 
bom e regular funcionamento do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS).
2 - Tome medidas para dotar os conselhos de admi-
nistração dos hospitais do SNS de mais autonomia, 
nomeadamente a contratação de recursos humanos 
e aquisição dos materiais necessários, com vista a 
cuidados de saúde de qualidade e em tempo útil.
3 - Sejam reparados ou substituídos os equipamen-
tos obsoletos ou avariados do SNS, por forma a 
reduzir o tempo de espera para a realização atem-
pada de exames complementares de diagnóstico e 
terapêutica.
4 - Tome medidas para garantir a fixação efetiva de 
médicos nas zonas mais carenciadas do País, bem 
como para a rápida diminuição dos tempos de espe-
ra para consultas e cirurgias.
5 - Promova o acesso, em tempo útil, à Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados.
6 - Promova o acesso generalizado da população 
aos cuidados de saúde mental e crie um Plano Na-
cional para as Demências.
7 - Reforce a formação específica em cuidados 
paliativos, nomeadamente pediátricos, bem como 
o número de camas, de profissionais e de equipas.
8 - Assegure o cumprimento das Resoluções da 
Assembleia da República n.os 23/2018 e 24/2018, 
de 30 de janeiro, relativas à Oncologia Pediátrica.
9 - Aposte na rede de cuidados de saúde primários, 
em particular através da abertura das unidades de 
saúde familiar necessárias a uma efetiva cobertura 
nacional.
10 - Garanta que as unidades de cuidados de saúde 
primários não se deparam com falta de material bá-
sico necessário à prestação de cuidados de qualida-
de e em tempo útil.
11 - Atribua médico de família a todos os cidadãos 
e, até ao final da presente sessão legislativa, imple-
mente e generalize o enfermeiro de família e crie o 
Estatuto do Cuidador Informal.
12 - Proceda ao pagamento imediato das dívidas 
aos fornecedores do SNS e tome medidas para re-
duzir, por acordo e com razoabilidade, os prazos 
médios de pagamento.
Aprovada em 9 de março de 2018.

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 184/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que as pessoas que 
se qualificam para acesso ao diagnóstico ge-
nético pré-implantação, designadamente as 
portadoras da doença de Huntington, possam 
efetuar três tentativas de gravidez no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 133/2018, 
Série I de 2018-07-12]
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■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 185/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que reforce o acesso 
à saúde dos doentes de Huntington no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 133/2018, 
Série I de 2018-07-12]

■■ DESPACHO N.º 6833-A/2018	 –	 Finanças	 e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	das	Finanças	e	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Fixa, para o ano de 2018, o número de médi-
cos aposentados que podem ser contratados 
pelos estabelecimentos do Serviço Nacional 
de Saúde. [DR n.º 134/2018, 1º Supl., Série II de 
2018-07-13]

■■ PORTARIA N.º 212/2018	–	Saúde
Atualiza o programa de formação da área de 
especialização de Ortopedia. [DR n.º 136/2018, 
Série I de 2018-07-17]

■■ DESPACHO N.º 6884/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Subdelega competências nos Conselhos Direti-
vos do INFARMED - Autoridade Nacional do Me-
dicamento e Produtos de Saúde, I. P., e da Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I. P., para 
autorizar o recebimento de benefícios atribuí-
dos por empresas fornecedoras de bens e ser-
viços. [DR n.º 136/2018, Série II de 2018-07-17]

■■ LEI N.º 31/2018	–	Assembleia	da	República
Direitos das pessoas em contexto de doença 
avançada e em fim de vida. [DR n.º 137/2018, 
Série I de 2018-07-18]

■■ LEI N.º 33/2018	–	Assembleia	da	República
Regula a utilização de medicamentos, prepara-
ções e substâncias à base da planta da canábis, 
para fins medicinais. [DR n.º 137/2018, Série I de 
2018-07-18]

■■ REGULAMENTO N.º 435/2018	–	Ordem	dos	
Médicos
Fundo de Apoio à Formação Médica. [DR n.º 
137/2018, Série II de 2018-07-18]

ORDEM DOS MÉDICOS
Regulamento n.º 435/2018

Fundo de Apoio à Formação Médica
Consulta Pública

Nos termos do disposto no artigo 101.º n.º 1 do 
Código do Procedimento Administrativo, con-
vidam-se os interessados a apresentar, no pra-
zo de 30 dias a contar da presente publicação, 
quaisquer sugestões à proposta de regula-
mento que, deste modo, se torna pública:

1 - O presente Regulamento estabelece as re-
gras de acesso ao Fundo de Apoio à Formação 
Médica (doravante designado abreviadamente 
por FAFM) criado pela Ordem dos Médicos e 
que tem como objetivo a promoção da forma-
ção médica e a divulgação do conhecimento 
cientifico desenvolvido em Portugal.

2 - Só podem candidatar-se ao FAFM as pes-
soas singulares regularmente inscritas na 
Ordem dos Médicos e com as suas quotas em 
dia, excluindo-se do âmbito de aplicação do 
presente regulamento os médicos bolseiros e/
ou autorizados à realização de estágios de for-
mação nos termos do artigo 131.º do Estatuto da 
Ordem dos Médicos (abreviadamente desig-
nado por EOM), os médicos em livre prestação 
de serviços nos termos do artigo 115.º do EOM, 
bem como os médicos isentos do pagamento 
de quotas.

3 - O FAFM é constituído pelo valor da receita 
que, anualmente, seja inscrita no orçamento 
anual da Ordem dos Médicos, bem como pelo 
valor dos patrocínios angariados que se desti-
nem especificamente a integrar o FAFM.

3.1 - O valor anual do fundo, visando a formação 
médica contínua, destina-se a financiar de for-
ma equitativa (50 % para cada um dos grupos 
previstos):

a) Médicos autónomos com ou sem especia-
lidade, sendo considerados médicos especia-
listas os que estejam inscritos nos respetivos 
colégios.
b) Médicos a frequentar a formação especiali-
zada do Internato Médico.

3.2 - Se um dos grupos anteriormente previs-
tos não esgotar a quota do fundo que lhe está 
reservada, o remanescente poderá ser afeto a 
outro grupo, sem prejuízo da faculdade de tran-
sitar para o ano seguinte.

3.3 - Caso as candidaturas não reúnam os re-
quisitos de qualidade ou relevância exigidos 
nos termos do presente regulamento, a Ordem 
dos Médicos reserva-se a possibilidade de não 
atribuir, total ou parcialmente, o seu valor total.

4 - Sem prejuízo de o Conselho Nacional poder 
deliberar em sentido contrário, apenas serão 
objeto de financiamento:

a) Cursos de formação;
b) Trabalhos publicados em revistas indexadas 
com fator de impacto.

4.1 - Cada médico apenas pode receber um dos 
tipos de financiamento referidos em 4. de dois 
em dois anos.

4.2 - No primeiro ano de implementação do 
FAFM o seu valor será afetado da seguinte for-
ma: 80 % para financiar cursos de formação e 
20 % para financiar a publicação de trabalhos 
em revistas indexadas com fator de impacto.

4.3 - Se uma das áreas anteriormente previs-
tas não esgotar a quota do FAFM que lhe está 
reservada, o remanescente poderá ser afeto a 
outra área ou transitar para o ano seguinte.

5 - Cada curso de formação será financiado até 
um máximo de 1.500,00 (euro).

5.1 - A comparticipação será paga ao candidato 
apenas depois da conclusão do curso, median-
te apresentação dos respetivos documentos 
comprovativos da sua frequência e das despe-
sas inerentes à mesma e contra a emissão de 
fatura/recibo.

5.2 - Serão objeto de financiamento os cursos 
que se realizem no ano seguinte ao da candi-
datura.

6 - Cada trabalho publicado em revista indexa-
da com fator de impacto será financiado até um 
máximo de 1.000,00 (euro) a atribuir ao primei-
ro autor.

6.1 - O financiamento das publicações será re-
ferente às publicadas no ano da candidatura e 
mediante a apresentação das despesas ine-
rentes à sua publicação e contra a emissão de 
fatura/recibo.
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7 - As candidaturas ao financiamento deverão 
ser apresentadas nos meses de outubro e no-
vembro de cada ano, sendo objeto de delibe-
ração até ao final do respetivo ano.

8 - Cada candidatura tem que ser acompa-
nhada dos seguintes documentos:

8.1 - Para financiamento de cursos de forma-
ção:

a) Pedido de financiamento de acordo com 
formulário disponibilizado;
b) Breve curriculum vitae (máximo - página A4 
com 2.500 caracteres incluindo espaços).
c) Memorando de motivação para a frequên-
cia do curso (máximo - 1.250 caracteres in-
cluindo espaços).
d) Programa do curso a frequentar.
e) Previsão de despesas a haver com a deslo-
cação e a inscrição.
f) Declaração de honra do não recebimento de 
qualquer outro financiamento ou prémio.

8.2 - Para financiamento de publicações:

a) Pedido de financiamento de acordo com 
formulário disponibilizado.
b) Cópia da publicação.
c) Fator de impacto da revista indexada onde 
ocorreu a publicação.
d) Documentos de despesas havidas e ine-
rentes à publicação e - Declaração de honra 
do não recebimento de qualquer outro finan-
ciamento ou prémio para despesas de publi-
cação.

9 - A avaliação de candidaturas para o finan-
ciamento de cursos de formação rege-se pelo 
somatório dos pontos atribuídos a critérios 
valorizados da seguinte forma:

9.1 - Para médicos autónomos sem especiali-
dade e médicos especialistas:

Critério Pontos

Adequação para a formação/
exercício profissional e aplicação 
prática

1 a 5

Objetivos de formação 1 a 5
Categoria profissional:

Médico autónomo sem 
especialidade + 2

Médico especialista + 3

9.2 - Para médicos da formação especializada 
do Internato Médico:

Critério Pontos

Adequação para a formação/
exercício profissional e aplicação 
prática

1 a 5

Objetivos de formação 1 a 5
Categoria profissional:

Interno de Formação 
Especializada (≤ 2.º ano de FE) + 2

Interno de Formação 
Especializada (≥ 3.º ano de FE) + 3

9.3 - Em caso de empate proceder-se-á a sor-
teio na presença de dois ou mais membros do 
júri do FAFM.

10 - A avaliação de candidaturas para o finan-
ciamento de publicações rege-se pelo soma-
tório dos pontos atribuídos a critérios valoriza-
dos da seguinte forma:

10.1 - Para médicos autónomos sem especiali-
dade e médicos:

Critério Pontos

Originalidade 1 a 5
Relevância para a prática clínica 1 a 5
Categoria profissional:

Médico autónomo sem 
especialidade + 2

Médico especialista + 3
Fator do quartil de impacto da 
publicação + 1 a + 4

10.2 - Para médicos da formação especializada 
do Internato Médico especialistas:

Critério Pontos

Originalidade 1 a 5
Relevância para a prática clínica 1 a 5
Categoria profissional:

Interno de Formação 
Especializada (≤ 2.º ano de FE) + 2

Interno de Formação 
Especializada (≥ 3.º ano de FE) + 3

Fator do quartil de impacto da 
publicação + 1 a + 4

10.3 - Em caso de empate proceder-se-á a sor-
teio na presença de dois ou mais membros do 
júri do FAFM.

11 - O Júri, designado por Comissão do FAFM, é 
responsável pela valorização das candidaturas 
apresentadas e pode pedir, sempre que con-
sidere necessário, parecer aos Colégios das 
Especialidades para valorização de critérios 
técnicos.

12 - As listas com a ordenação final das candi-
daturas aprovadas serão publicitadas no site da 
Ordem dos Médicos com indicação do valor de 
cada um dos financiamentos atribuídos.

13 - A Comissão do FAFM, responsável pela 
valorização das candidaturas, é nomeada pelo 
Conselho Nacional da Ordem dos Médicos sen-
do constituída por 5 membros assim designa-
dos:

a) Coordenador - médico indicado pelo Conse-
lho Nacional.
b) Quatro vogais - três médicos designados um 
por cada uma das regiões da Ordem dos Médi-
cos e um médico indicado pelo Conselho Na-
cional do Médico Interno.

13.1 - A impossibilidade definitiva da presença 
de um membro da Comissão leva à sua substi-
tuição pela estrutura que o designou.

14 - Qualquer caso omisso no presente regula-
mento será deliberado em Conselho Nacional.

15 - O presente regulamento, aprovado em 
Conselho Nacional, entra em vigor no ano eco-
nómico de 2018.

19.06.2018.  
O Bastonário, José Miguel Guimarães.

■■ DESPACHO N.º 6916/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Determina os modelos de prescrição de MCDT, 
materializada e pré-impressa, cujos encargos 
devam ser suportados pelo orçamento de ser-
viços e estabelecimentos do SNS, bem como 
o modelo de Guia de Prestação, resultante da 
prescrição por via eletrónica. [DR n.º 137/2018, 
Série II de 2018-07-18]

■■ LEI N.º 34/2018	–	Assembleia	da	República
Primeira alteração, por apreciação parlamen-
tar, ao Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de feve-
reiro, que define o regime jurídico da formação 
médica pós-graduada, designada de internato 
médico, e estabelece os princípios gerais a que 
deve obedecer o respetivo processo. [DR n.º 
138/2018, Série I de 2018-07-19]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 193/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a criação de uma 
resposta pública especializada e eficaz de in-
tervenção em comportamentos aditivos e 
dependências. [DR n.º 140/2018, Série I de 
2018-07-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 205/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a abertura imediata do 
concurso público para construção do novo cen-
tro pediátrico do Hospital de São João, no Porto. 
[DR n.º 140/2018, Série I de 2018-07-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 194/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo o reforço da capacida-
de de resposta pública na área da toxicodepen-
dência e alcoolismo. [DR n.º 140/2018, Série I de 
2018-07-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 195/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a reformulação das 
condições de atribuição de apoio financeiro 
pelo Serviço de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas Dependências a entida-
des promotoras de projetos de redução de ris-
cos e minimização de danos. [DR n.º 140/2018, 
Série I de 2018-07-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 196/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
para garantir o bom funcionamento do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E. [DR n.º 
140/2018, Série I de 2018-07-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 197/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que adote medidas 
de apoio a doentes com esclerodermia. [DR n.º 
140/2018, Série I de 2018-07-23



76 LEGISLAÇÃO

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 203/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
na área das doenças raras e da deficiência. [DR 
n.º 140/2018, Série I de 2018-07-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 206/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo o reforço dos meios 
humanos e materiais do Instituto Nacional de 
Emergência Médica, I. P. [DR n.º 140/2018, Série 
I de 2018-07-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 211/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo medidas de apoio às 
pessoas com doenças raras. [DR n.º 142/2018, 
Série I de 2018-07-25]

■■ DESPACHO N.º 7059/2018 –	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Determina o modelo de respostas de saúde 
mental no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
no âmbito do Sistema Integrado de Emergên-
cia Médica a implementar em caso de acidente 
grave ou catástrofe. [DR n.º 142/2018, Série II de 
2018-07-25]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 103/2018	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Cria o Conselho Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional. [DR n.º 143/2018, Série I 
de 2018-07-26]

■■ DESPACHO N.º 7140-A/2018	 –	 Finanças	 e	
Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	das	Finanças	
e	da	Saúde
Autoriza a abertura de procedimento concursal 
para a contratação de 856 médicos especialis-
tas, área de saúde pública e área hospitalar, que 
adquiriram o correspondente grau de especia-
lista na 1.ª época de 2018. [DR n.º 143/2018, 1º 
Supl., Série II de 2018-07-26]

■■ DESPACHO N.º 7140-B/2018	 –	 Finanças	 e	
Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	das	Finanças	
e	da	Saúde
Autoriza a abertura de procedimento concursal 
para a contratação de 378 médicos especialis-
tas na área de medicina geral e familiar, que ad-
quiriram o correspondente grau de especialista 
na 1.ª época de 2018. [DR n.º 143/2018, 1º Suple-
mento, Série II de 2018-07-26]

■■ DESPACHO N.º 7140-C/2018	–	Saúde	-	Ga-
binete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	
Saúde
Identifica serviços e estabelecimentos de saú-
de, tendo em vista a abertura de procedimento 
concursal para 378 médicos especialistas na 
área de medicina geral e familiar, que adqui-
riram o correspondente grau na 1.ª época de 
2018. [DR n.º 143/2018, 1º Supl., Série II de 2018-
07-26]

■■ DESPACHO N.º 7140-D/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Identifica serviços e estabelecimentos de 
saúde carenciados, nas áreas profissionais 
hospitalar e de saúde pública, tendo em vista 
a abertura de procedimento concursal para ce-
lebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado ou de con-
trato individual de trabalho por tempo indeter-
minado. [DR n.º 143/2018, 1º Supl., Série II de 
2018-07-26]

■■ DESPACHO N.º 7082/2018	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Ministro	das	Finanças	e	da	Se-
cretária	de	Estado	da	Saúde
Define as zonas geográficas carenciadas, por 
estabelecimento de saúde e especialidade 
médica, para efeitos de atribuição dos incen-
tivos à mobilidade de trabalhadores médi-
cos. [DR n.º 143/2018, Série II de 2018-07-26] 
(Retificado pela Declaração de Retificação n.º 
536-a/2018, DR n.º 147/2018, 1º Supl., Série II de 
2018-08-01]

■■ DESPACHO N.º 7219/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Determina os critérios para a continuidade de 
cuidados de Medicina Física e de Reabilitação 
aos utentes do SNS que necessitem deste tipo 
de cuidados nos primeiros 30 dias após alta 
hospitalar e estabelece disposições. [DR n.º 
145/2018, Série II de 2018-07-30]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 220/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a descativação e o re-
forço de verbas do orçamento da Entidade Re-
guladora da Saúde. [DR n.º 146/2018, Série I de 
2018-07-31]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 222/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a agilização dos pro-
cessos de recrutamento de profissionais de 
saúde para o Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 
146/2018, Série I de 2018-07-31]

■■ DESPACHO N.º 7299/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Determina e estabelece disposições para o 
alargamento do modelo de funcionamento do 
sistema de informação de suporte à gestão de 
transporte não urgente de doentes (AGIT) e 
para a sua implementação em todas as institui-
ções do SNS. [DR n.º 147/2018, Série II de 2018-
08-01]

■■ DECRETO-LEI N.º 61/2018	 -	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Cria o regime jurídico dos centros académicos 
clínicos e dos projetos-piloto de hospitais uni-
versitários. [DR n.º 149/2018, Série I de 2018-
08-03]

■■ DESPACHO N.º 7432/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Determina e estabelece disposições no sentido 

de tornar os estabelecimentos do Serviço Na-
cional de Saúde livres de fumo de tabaco. [DR 
n.º 150/2018, Série II de 2018-08-06]

■■ LEI N.º 38/2018	–	Assembleia	da	República
Direito à autodeterminação da identidade de 
género e expressão de género e à proteção das 
características sexuais de cada pessoa. [DR n.º 
151/2018, Série I de 2018-08-07]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 236/2018	–	ASSEMBLEIA	DA	REPÚBLICA
Aprova a Convenção do Conselho da Europa 
contra o Tráfico de Órgãos Humanos, aberta 
a assinatura em Santiago de Compostela, em 
25 de março de 2015. [DR n.º 151/2018, Série 
I de 2018-08-07] (ratificada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 48/2018, DR n.º 
151/2018, Série I de 2018-08-07)

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 241/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que tome medidas 
para garantir o direito dos trabalhadores em 
funções públicas a uma justa reparação em 
caso de acidente de trabalho ou doença pro-
fissional, bem como para lhes assegurar uma 
efetiva e eficaz tutela jurisdicional. [DR n.º 
152/2018, Série I de 2018-08-08]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 240/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que tome medidas 
para melhorar os riscos psicossociais e os pro-
blemas de saúde psicológica no trabalho. [DR 
n.º 152/2018, Série I de 2018-08-08]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 245/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que promova a se-
gurança e a saúde no trabalho e elabore um 
programa nacional de prevenção de acidentes 
de trabalho e doenças profissionais. [DR n.º 
153/2018, Série I de 2018-08-09]

■■ PORTARIA N.º 245/2018 –	Saúde
Aprova o regulamento que estabelece as con-
dições de acesso de doentes e entidades, bem 
como os preços e as prestações de saúde a rea-
lizar, no âmbito do Programa de Tratamento Ci-
rúrgico da Obesidade (PTCO). [DR n.º 169/2018, 
Série I de 2018-09-03]

■■ DESPACHO N.º 8539-B/2018	–	Saúde	-	Ga-
binete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	
Saúde
Aprova os processos que procedem à nor-
malização das classificações finais, entre as 
escolas médicas, obtidas na licenciatura ou no 
mestrado integrado em medicina, para efeitos 
de aplicação no procedimento concursal de in-
gresso no Internato Médico. [DR n.º 170/2018, 
2º Supl., Série II de 2018-09-04]

■■ PORTARIA N.º 249/2018	–	Trabalho,	Solida-
riedade	e	Segurança	Social	e	Saúde
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 
174/2014, de 10 de setembro, alterada pela 



Portaria n.º 289-A/2015, de 17 de setem-
bro, e pela Portaria n.º 50/2017, de 2 de 
fevereiro, que define as condições de ins-
talação e funcionamento a que devem 
obedecer as unidades de internamento e 
de ambulatório, bem como as condições de 
funcionamento a que devem obedecer as 
equipas de gestão de altas e as equipas de 
cuidados continuados integrados da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Inte-
grados (RNCCI). [DR n.º 172/2018, Série I de 
2018-09-06]

■■ DESPACHO N.º 8589/2018	–	Saúde	-	Ga-
binete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	
da	Saúde
Determina que deve ser disponibilizado o 
acesso aos dados administrativos dos sis-
temas de informação hospitalar, para que 
possa ser integrado automaticamente o 
número de vagas por unidade de cuidados 
intensivos e intermédios. [DR n.º 172/2018, 
Série II de 2018-09-06]

■■ PORTARIA N.º 254/2018	–	Saúde
Altera a Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, 
que aprova os Regulamentos e as Tabe-
las de Preços das Instituições e Serviços 
Integrados no Serviço Nacional de Saú-
de (SNS), procede à regulamentação do 
Sistema Integrado de Gestão de Inscritos 
para Cirurgia (SIGIC), que passa a integrar 
o Sistema Integrado de Gestão do Acesso 
ao SNS (SIGA SNS), e define os preços e as 
condições em que se pode efetuar a remu-
neração da produção adicional realizada 
pelas equipas. [DR n.º 173/2018, Série I de 
2018-09-07]

■■ PORTARIA N.º 255/2018	–	Saúde
Estabelece os medicamentos destinados 
aos doentes insuficientes renais crónicos 
e transplantados renais que beneficiam 
do regime excecional de comparticipação. 
[DR n.º 173/2018, Série I de 2018-09-07]

■■ DESPACHO N.º 8710/2018	–	Saúde	-	Ga-
binete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	
da	Saúde
Determina que as receitas médicas nas 
quais sejam prescritas exclusivamente 
vacinas contra a gripe, para a época gripal 
de 2018-2019, emitidas a partir de 1 de julho 
de 2018, são válidas até 31 de dezembro do 
corrente ano. [DR n.º 176/2018, Série II de 
2018-09-12]

■■ DESPACHO N.º 8807/2018	–	Saúde	-	Ga-
binete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Designa o licenciado Delfim Pereira Neto 
Rodrigues como responsável pela imple-
mentação e dinamização das Unidades de 
Hospitalização Domiciliária nos estabele-
cimentos hospitalares do Serviço Nacio-
nal de Saúde. [DR n.º 179/2018, Série II de 
2018-09-17]

■■ PORTARIA N.º 449/2018	–	Finanças	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	
do	Orçamento	e	da	Secretária	de	Estado	
da	Saúde
Altera os n.os 1 e 2 da Portaria n.º 54/2017, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 52, de 14 de março (Autoriza a Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte a 
assumir um encargo até ao montante de 
790.000,00 EUR, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, para a construção de um 
edifício para a instalação da Unidade de 
Saúde da Amorosa). [DR n.º 179/2018, Sé-
rie II de 2018-09-17]

■■ DESPACHO N.º 8809/2018	–	Saúde	-	Ga-
binete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Determina que os modelos de receita 
médica e o modelo de guia de tratamento 
passam a conter o logótipo «SNS - Servi-
ço Nacional de Saúde - 40 Anos». [DR n.º 
179/2018, Série II de 2018-09-17]

■■ DESPACHO N.º 8861-A/2018	–	Saúde	-	
Gabinete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	
e	da	Saúde
Define os objetivos para a promoção da 
saúde oral nos cuidados de saúde primá-
rios, no quadro da revisão do Programa 
Nacional de Promoção de Saúde Oral. [DR 
n.º 180/2018, 1º Supl., Série II de 2018-09-
18]

■■ PORTARIA N.º 268/2018	–	Saúde
Aprova o programa formativo da Forma-
ção Geral. Revoga o programa formativo 
aprovado na Portaria n.º 1499/2004, de 28 
de dezembro. [DR n.º 183/2018, Série I de 
2018-09-21]

Atividades
Sub-Região de Viana do Castelo

■ 20 JUL - 31 AGO
Exposição
Marco Rooth
Nasceu em 1952, em 
Haia, na Holanda, 
estudou História da 
Arte e Arqueologia 
na Universidade de 
Amesterdão, mas foi 
em Riba de Âncora, 
Caminha, que se 
radicou. Iniciou a sua 
carreira artística em  
1978, experimentando 
diferentes técnicas 
como a cerâmica ou 
painéis de madeira, 
abraçou o mundo da 
arte, em múltiplas 
variantes , incluindo a 
pintura e a realização de 
filmes.  Utilizando a sua 
experiência enquanto  
ceramista, Marco Rooth 
usa óxidos de areia para 
obter uma estrutura 
invulgar nos seus 
trabalhos que enquadra  
no “expressionismo 
abstrato, com 
elementos figurativos”. 
A sua exposição esteve 
patente de 20 de julho a 
31 de agosto.

■ 21 SET - 28 OUT
Exposição
Victor Silva Barros
“Trata-se de um pintor 
de reconhecido talento 
gráfico e criativo, 
de uma primorosa 
execução técnica e de 
uma concetualização 
temática neo-
surrealista, reforçada 
de uma visão 
atualizada dos medos 
e das angústias que 
habitam o foro íntimo 
do homem”, assim 
o descreve Sérgio 
Mourão. Victor Silva 
Barros é um artista 
vianense discreto mas 
expõe regularmente 
em Portugal e no 
estrangeiro. A sua 
pintura define-se na 
vertente da criatividade 
e qualidade na 
execução. 

A exposição “Obras 
não escolhidas” esteve 
patente ao público até 
28 de outubro.

77



Centro de Cultura e Congressos

78 AGENDA

ACONTECEU VAI ACONTECER

ÀS SEXTAS NA ORDEM 
“A Medicina face ao Transhumanismo”, 
com o Prof. Doutor Cândido Agra. 
SRNOM, 14 Set2018.

REUNIÕES CIENTÍFICAS

02 JUL Reunião da Associação de 
Internos de MGF da Zona Norte

07 JUL 7.º Curso de 
Introdução à Ortopedia

10 JUL Reunião do Grupo 
de Estudos de Genética da 
Associação Portuguesa de MGF

11 JUL Reunião do Grupo Balint 1

11 JUL Reunião da 
Comissão Organizadora 
do GEMMeeting 2018

25 JUL Assembleia Geral 
da Sociedade Portuguesa 
de Medicina Estética e 
Cirurgia Cosmética

30 JUL Reunião da Associação de 
Internos de MGF da Zona Norte

31 JUL Reunião da Comissão 
Organizadora das Jornadas 
Médicas Maia/Valongo

27 AGO Reunião da Associação de 
Internos de MGF da Zona Norte

29 AGO Reunião da Comissão 
Organizadora das Jornadas 
Médicas Maia/Valongo

03 SET Reunião sobre o Relatório 
do Grupo de Trabalho de 
Medicina Física Reabilitação 

08 SET Reunião de médicos de 
Angiologia e Cirurgia Vascular  

 12 SET Reunião do Grupo Balint 1

14 SET Reunião do Conselho 
Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida  

15 SET Comemoração 
do 20.º aniversário da 
Associação Portuguesa de 
Cirurgia de Ambulatório

15 SET Reunião de Representantes 
das Direções de Internato 
de MGF da Zona Norte

19 SET Reunião de médicos 
Radiologistas da Zona Norte 

20 a 22 SET XXV Congresso 
da Sociedade Portuguesa 
de Ortodontia

26 SET Reunião da Associação de 
Internos de MGF da Zona Norte

29 SET Reunião da 
Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia Pediátrica

ACTIVIDADES DE  
CULTURA E LAZER

Exposições:

06 a 20 JUL Exposição de 
Pintura por Dália Faceira

13 a 31 AGOS Exposição de 
fotografia por Miguel Louro

14 a 30 SET Exposição de 
pintura por Luis Xavier

14 a 30 SET Exposição 
colectiva de pintura, desenho e 
escultura por Maria do Rosário 
Roque, Maria Manuela Neto 
e Maria Fernanda Pereira

Concertos e Cinema:

13 JUL Concerto de Verão 
nos Jardins da SRNOM pela 
Orquestra do Atlântico –  “Do 
Romântico à música de Inspiração 
Ibérica”, com direção do 
Maestro José Ferreira Lobo

Outros eventos:

10 SET Reunião do Júri de seleção 
do Prémio Corino de Andrade 2018

14 SET Ciclo de Conferências Às 
Sextas na Ordem: “A Medicina 
face ao Transhumanismo” 

27 SET Reunião do 
Conselho Superior

Lançamento de Livros:

19 JUL Apresentação do livro 
“Uma Missão Saúde” da autoria 
de José Martins Nunes

REUNIÕES CIENTÍFICAS

03 OUT Reunião do Grupo Balint 1

08 OUT EPAC (Encontro 
para Além da Clínica) 2018, 
organizado pela AIMGF

12 OUT 72.º Convívio 
Científico da Clínica Médica 
do Exercício do Porto: “A 
arte médica e comunicação 
do contexto da ciência”

19 OUT Prémio Healthcare 
Excellence 2018 – APAH

15 a 19 OUT 10.º Curso de Pós-
Graduação em Antimicrobianos 
(sextas e sábados)

25 a 27 OUT Encontro Nacional 
dos Grupos Balint

14 NOV Reunião do Grupo Balint 1

23 NOV Seminário sobre 
Mindfullness, Stress e Saúde

29 NOV Ciclo de conferências 
SRNOM/APAH – O Hospital  
e as Pessoas

05 e 06 DEZ Encontro de 
Orientadores de Formação

12 DEZ Reunião do Grupo Balint 1

14 DEZ Ciclo de conferências 
SRNOM/APAH – Informática 
e o Hospital

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

12 a 28 OUT Exposição de Pintura 
e Escultura por Gudrun Bartels

16 a 30 NOV Exposição 
de Desenho e Aguarela 
por Maria Abreu Silva

Concertos e Cinema:

04 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: “Sunrise: 
A Song of Two Humans/
Aurora” – F. W. Murnau, 1927

11 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: 
“Madame de…” – Max 
Ophuls, 1953

13 OUT Recital de piano por 
Marta Menezes – Homenagem 
a Vianna da Mota

18 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: 
“Senso/Sentimento” – 
Luchino Visconti, 1954

25 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: 

CONCERTO DE VERÃO 
A 13 de julho a Orquestra do Atlântico 
proporcionou  mais uma noite 
memorável nos jardins da SRNOM.
A grande afluência de público que 
se registou, à semelhança de anos 
anteriores, confirmou uma vez mais o 
sucesso desta iniciativa da SRNOM .

PORTO REVISITADO - 2018 
4.ª edição da iniciativa promovida 
pela SRNOM e protagonizada 
pelo historiador Joel Cleto: 
“À luz das lanternas: do Forte 
da Ervilha (próximo da
Praça do Império) à Senhora da 
Luz, com passagem pelo
cemitério da Foz (20 JUL 2018), 
e “Entre frades, cavaleiros e 
curiosos mistérios. Uma visita ao
mosteiro de Leça do Balio” 
(29 SET 2018).
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Ciclo de Cinema
na SRNOM

 04 OUT 
Sunrise: A Song of Two  

Humans / Aurora
F. W. Murnau, 1927

 11 OUT 
Madame de...

Max Ophuls, 1953

 18 OUT 
Senso / Sentimento
Luchino Visconti, 1954

 25 OUT 
Sommarnattens Leende /   

Sorrisos de uma Noite de Verão
Ingmar Bergman, 1955

 08 NOV 
Charulata 

Satyajit Ray, 1964

 15 NOV 
One From The Heart /   
Do Fundo do Coração

Francis Ford Coppola, 1982

 22 NOV 
In The Mood For Love /   
Disponível para Amar

Wong Kar-Wai, 2000

 01 DEZ  
Braga

Espaço Vita - Claustro

 08 DEZ  
Viana do Castelo

Sede

 08 DEZ  
Vila Real

Sede

 09 DEZ  
Bragança 

NERBA - Associação Empresarial de 
Bragança - Alto das Cantarias

 15 DEZ  
Porto 

Centro de Cultura e Congressos  
da SRNOM

Aproximam-se as já habituais  
Festas de Natal na Ordem. 

Braga será a primeira sug-região a  
receber a Festa de Natal, no dia 1 de dezembro. 

Segue-se Vila Real e Viana do Castelo a 8 de 
dezembro. Em Bragança, pela primeira vez nesta 

sub-região, a Festa de Natal realiza-se no dia 9 
de dezembro.

Finalmente, no dia 15 é a vez  da Casa do Médico 
receber os filhos e netos de médicos, com idades 

até aos 12 anos, numa festa que, como sempre, 
será cheia de surpresas e muita animação.

Toda a informação sobre inscrição, horários  
e locais das várias festas pode ser consultada  

em www.nortemedico.pt.

Para que o Natal de 2018 seja verdadeiramente 
mágico, contamos com as suas crianças para 

mais um dia de muita alegria.

“Sommarnathens Leende/
Sorrisos de uma Noite de Verão” 
– Ingmar Bergman, 1955

08 NOV 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: 
“Charulata” – Satyajit Ray, 1964

15 NOV 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: 
“One From The Heart / Do 
Fundo do Coração” – Francis 
Ford Coppola, 1982

22 NOV 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: “In the 
Mood for Love” / Disponível para 
Amar” – Wong Kar-Wai, 2000

OUTROS EVENTOS:

19 OUT Ciclo de Conferências Às 
Sextas na Ordem: “Obesidade: 
Verdades e Mitos”

20 OUT Cerimónia de atribuição 
do Prémio: 5.ª Distinção de Mérito 
em Gestão dos Serviços de Saúde 

24 OUT Peça de teatro: “O 
Morgado de Fafe em Lisboa”, 
de Camilo Castelo Branco

09 NOV Ciclo de Conferências 
Às Sextas na Ordem: 
“Envelhecimento e qual 
o efeito na vida”

18 NOV Juramento de 
Hipócrates – Porto

25 NOV Juramento de 
Hipócrates – Braga

01 DEZ Festa de Natal 
Sub-Região de Braga

08 DEZ Festa de Natal 
Sub-Região de Viana do Castelo

08 DEZ Festa de Natal 
Sub-Região de Vila Real

09 DEZ Festa de Natal 
Sub-Região de Bragança

15 DEZ Festa de Natal - Porto

21 DEZ Ciclo de Conferências Às 
Sextas na Ordem: “Da doença 
fatal à doença crónica: Cancro e 
Sida, dois exemplos de sucesso”



A	AXA	Portugal	agora	
é	Ageas	Seguros.	As	
marcas	mudam,	mas	
as	boas	parcerias	
mantêm-se,	pelo	que	
o	protocolo	com	a	
Ordem	dos	Médicos	
mantem	as	condições	

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

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

 HOTÉIS 

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

Hesperia Isla de La Toja 
Thermal	Spa
Isla	De	La	Toja	–	Pontevedra
Tel.	0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época*

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

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

Santanahotel & Spa****
Monte	Santana	·	Azurara
4480-188	Vila	do	Conde
Tel.	252640460
www.satanahotel.net
descontos especiais

Hotel Convento d’Alter
Rua	de	Santo	António	Alter	do	Chão,	n.º	23
7440-059	Alter	d’	Chão
Tel.	245619120
www.conventodalter.com.pt
desconto de 20%*

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

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

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

Hotel Torre de Gomariz
Wine	&	SPA
Av.	Sobral-Castelo,	nº	76	–	Cervães
4730-102	Vila	Verde	(Braga)
Telem.	968	588	166
Tel.	253	927	344
www.torredegomariz.pt
desconto de 20%

A	CP	LONGO	CURSO	celebrou	Acordo	
Comercial	para	venda	de	bilhetes	
em	regime	de	tarifário	especial,	
proporcionando	aos	colaboradores	
e	associados	da	Ordem	dos	Médicos	
a	aquisição	a	preços	mais	vantajosos	
nos	seus	comboios	Alfa	Pendular	
e	Intercidades,	respectivamente,	
nas	Classes	Conforto	e	1.ª	classe.	
Associado	a	diferentes	regimes	de	
parceria,	proporciona	ainda	preços	
competitivos	na	utilização	de	parques	
de	estacionamento	em	Pragal,	Lisboa	
Oriente,	Porto	e	Braga,	aluguer	de	
viaturas	no	destino	para	as	viagens	
de	ida/volta	e	ainda	descontos	em	
algumas	unidades	hoteleiras.

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

 AUTOMÓVEIS 

Europcar
Aluguer	de	automóveis	com	frota	variada.	
Serviço	24h	de	assistência	em	Portugal	
Continental.	
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
descontos especiais

Rótor 
Concessionário	Nissan	
Porto	•	Matosinhos	•	Gaia	•	Feira	•	Braga
Vendas,	Assistência,	Peças
condições especiais

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

 APOIO DOMICILIÁRIO 

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

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

 LIVRARIA 

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

 DESPORTO 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

 EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

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

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

A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

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

 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

A Diferença, Lda
Serviços	de	higiene	e	limpeza.
R.	Cónego	Rafael	Alvares	da	Costa	n.º	144	
r/c,	S.	Victor,	Braga.	
Beneficiários:	Médicos	inscritos	na	
SRMOM	e	seus	familiares	(ascendentes,	
descendentes	e	cônjuge);	Colaboradores	
da	SRNOM.
descontos de 20%* (serviço	limitado	a	20	
km	de	distância	da	cidade	de	Braga).

Estão	abrangidos	por	este	Protocolo	as	
pessoas	e/ou	Instituições	que	sejam	
encaminhados	pela	Universidade	do	
Porto	e	deverão	ser,	preferencialmente,	
os	Licenciados	em	Medicina	ou	os	seus	
cônjuges	ou	parentes	no	1.º	grau	da	
linha	recta	e	devem	estar	devidamente	
credenciados	por	aquela.	Excepcionalmente,	
poderão	ser	abrangidos	por	este	Protocolo	
investigadores,	professores	ou	convidados	
da	UP	que	não	preencham	os	requisitos	
referidos	acima.	Os	beneficiários	deste	
Protocolo	terão	vantagens	no	aluguer	de	
salas	(25%	de	desconto	sobre	o	preço	base	
para	não	médicos)	e	no	alojamento	na	Casa	
do	Médico.
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Mediador Ageas Seguros

Contacte-nos:

linhas exclusivas a Médicos
217 943 027 | 226 081 527
dias úteis, das 8h30 às 19h00

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

PUB. (10/2018). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
As condições apresentadas estão sujeitas a confirmação pela Ageas Portugal e são de exclusiva utilização na Rede Médis.
Cosseguradores
Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. 
Capital Social 36.970.805 Euros 

Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.
Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo.
Pessoa Coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 12.000.000,00

saúdeexclusive

Um seguro de saúde cheio de vantagens para os membros das Ordens e Associações 
Profissionais e suas famílias com quem a Ageas Seguros tem protocolo. 

Em destaque: 
    cobertura de estomatologia, próteses e ortóteses com capitais elevados; 
    reembolsamos até 80% as despesas com medicamentos, prescritos por um médico, 
    sejam ou não comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde. 
(coberturas disponíveis nas opções 2, 3 e 4)  

Mais proteção para si e para quem lhe é especial. 

Saiba mais em www.ageas.pt/medicos

Há um serviço pessoal de saúde para cada um de nós.

Novo
Seguro 

de saúde

ordens profissionais

www.coloradd.net

Ageas Seguros | siga-nos em

www.ageas.pt
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CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

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

�p�imente!

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

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


