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EDITORIAL

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

CENSURA NA
REVISTA DA ORDEM
DOS MÉDICOS:
A CARTA QUE O PRESIDENTE DA ORDEM
DOS MÉDICOS, DR. PEDRO NUNES,
SE RECUSOU A PUBLICAR
O Presidente da Ordem dos
Médicos, Dr. Pedro Nunes,
escreveu no editorial “Europa”
da Revista da Ordem dos
Médicos, nº 61, de Outubro
de 2005, um conjunto de
aﬁrmações deturpadas
relativamente a factos
ocorridos no triénio 1999-2001
que envolveram os membros
do Conselho Regional do Norte
daquele triénio.
Na presunção, que se veriﬁcou
errada, de que a Revista da
Ordem dos Médicos não é a
revista pessoal do Dr. Pedro
Nunes, os signatários enviaram
para publicação na Revista da
Ordem dos Médicos a carta
que aqui se reproduz (Carta 1).
A esta carta, seguiu-se uma
outra (Carta 2) enviada por
um dos signatários (o Dr. José
Pedro Moreira da Silva),
invocando a Lei de Imprensa e
acompanhada de um cheque
de 375 Euros, para, de acordo
com a lei, ser exercido o direito
de resposta.

Como se veriﬁcou, o Dr. Pedro
Nunes, Presidente da Ordem
dos Médicos, impediu-nos de
exercer o direito de resposta,
já que no número seguinte da
Revista da Ordem dos Médicos
nada consta quanto ao que
solicitamos.
É esse direito que aqui estamos
a exercer. A bem da verdade.
Para que os médicos julguem
e daí retirem as necessárias
conclusões.
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Ex.mo Senhor
Presidente da Ordem dos Médicos/Director da Revista da Ordem dos Médicos
Assunto: Editorial “Europa”/Integração do Dr.
Jaime Correia de Sousa na Delegação Portuguesa
à UEMO.
No editorial da Revista da Ordem dos Médicos n.º
61, de Outubro de 2005, refere-se Vossa Ex.a à conduta do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, visando em particular o seu Ex-Presidente.
Para todos os efeitos legais, e porque o referido editorial contem omissões e imprecisões que põem em
causa a verdadeira realidade dos acontecimentos
relatados por Vossa Ex.a no texto de que é responsável, vimos solicitar a publicação desta carta na Revista da Ordem dos Médicos, enquanto membros do
CRN da Ordem dos Médicos no triénio 1999-2001.
Assim:
1 – Como supomos ser do conhecimento de Vossa
Ex.a, a representação internacional da Ordem dos
Médicos pressupõe que os representantes internacionais reúnam o apoio do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. Dito por outras palavras, as representações internacionais no âmbito de
organismos médicos, como o Comité Permanente
dos Médicos da União Europeia ou a UEMO, são
institucionais e não pessoais.
2 – Foi de acordo com este critério que o Prof. Doutor Machado Macedo, com o apoio de Vossa Ex.a
ou pelo menos do Conselho Regional a que pertencia, foi substituído na Presidência do Comité
Permanente dos Médicos da União Europeia pelo
Dr. Carlos Santana Maia, na sequência da vitória
eleitoral deste sobre o primeiro, nas eleições para
Presidente da Ordem dos Médicos. Ouvimos dizer
que tal facto levou a uma situação de enorme crispação internacional.

3 – Obedecendo a idêntico critério, o Conselho Regional do Norte, em conjunto com Vossa Ex.a e com
o Conselho Regional do Sul a que presidia, propôs
a substituição do Dr. Jaime Correia de Sousa na
Presidência da UEMO por outra colega que reunisse
a conﬁança do CNE da Ordem dos Médicos mas
que, ao contrário do que Vossa Ex.a aﬁrma, não
integrava o Conselho Regional do Norte.
4 – Para que todos os médicos em geral, e Vossa
Ex.a em particular, não tenham dúvidas quanto
ao aﬁrmado em 3) transcreve-se a acta do CNE
de 30 de Janeiro de 1999, realizado em Coimbra:
“As Secções Regionais do Norte e Sul propõem a
substituição da Presidência da UEMO, entendendo
o Senhor Bastonário que o Dr. Jaime Correia de
Sousa deveria ter colocado o lugar à disposição.
A Secção Regional do Centro entende que o Dr. Jaime
Correia de Sousa deve manter-se como Presidente
da UEMO.
Assim, foi aprovado com os votos contra da Secção
Regional do Centro o afastamento do Dr. Jaime Correia de Sousa da Presidência da UEMO e consequentemente de toda a equipa.
Foram propostos o Dr. Jorge Bandeira, Dr. José Luís
Ribeiro Gomes e Dr.a Manuela Gomes Santos, devendo as Secções Norte e Sul apresentar uma proposta para a presidência da UEMO.
A Secção Regional do Centro manifestou indisponibilidade para integrar a presidência e a representação
portuguesa.
Os Conselhos Regionais vão indicar os seus elementos para as várias organizações internacionais”.
Porque pretendemos crer que Vossa Ex.a não está
com lapsos de memória e muito menos a agir,
isto é, a escrever, com má fé, apenas queremos
salientar que Vossa Ex.a foi um dos proponentes
da substituição do Dr. Jaime Correia de Sousa na
presidência da UEMO, visto ter estado presente na
referida reunião, conforme consta da citada Acta.
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5 – A decisão do CNE acima referida foi formalmente
apresentada numa reunião da UEMO realizada no
Porto, em que estiveram presentes para além do Dr.
Miguel Leão, à data Presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, a Dra. Isabel Caixeiro
(actual Presidente do Conselho Regional do Sul), a Dra.
Manuela Santos (membro do Conselho Regional do
Sul) e o Dr. José Luís Gomes, ex-Vice-Presidente do
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos.
6 – Todos os signatários se congratulam hoje com a
inclusão do Dr. Jaime Correia de Sousa na delegação
portuguesa à UEMO e na eleição da Dra. Isabel Caixeiro como sua Presidente. Esta nossa congratulação
colectiva decorre da ﬁrme oposição que todos os
signatários, e também o Dr. Jaime Correia de Sousa,
conduziram relativamente à política referente aos
Centros de Saúde, aos Cuidados de Saúde Primários
e à Medicina Geral e Familiar conduzida pelo Ministro da Saúde Luís Filipe Pereira quando outros
permaneciam em silêncio ou conduziam negociatas
particulares.
7 – A eleição da Dra. Isabel Caixeiro entre três candidaturas (Portugal, Eslovénia e Hungria) e a expressividade
dos resultados (15-4-2), para citar Vossa Ex.a, demonstram prestígio daquela Colega como Chefe de Delegação
mas também, seguramente, a inﬂuência, nomeadamente
a nível internacional, do Dr. Jaime Correia de Sousa.
8 – Sem pretender comparar o prestígio de Vossa
Ex.a com o da Senhora Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, não temos dúvidas que a vitória da Dra. Isabel Caixeiro compensou a derrota sofrida por Vossa Ex.a na eleição para
a Presidente do Comité Permanente dos Médicos da
União Europeia, onde também de entre três candidaturas a votação obtida por Vossa Ex.a não chegou
a cerca de metade da votação obtida pela Dra. Isabel Caixeiro. Neste aspecto, a expressividade dos
resultados também foi obviamente demonstrativa.
Esta última eleição demonstra, ainda e adicionalmente, que aquela derrota de Vossa Ex.a não levou
a qualquer crispação nem a qualquer situação insustentável para a Ordem dos Médicos em termos
internacionais. Sem dúvida, graças ao prestígio da
delegação portuguesa à UEMO.
Com os melhores cumprimentos
Alexandra Puga
Fátima Oliveira
José Manuel Machado Lopes
José Pedro Moreira da Silva
Miguel Galaghar
Miguel Guimarães
Miguel Leão
Nelson Pereira
Porto, 21 de Novembro de 2005

Ex.mo Senhor
Director da Revista Ordem dos Médicos
Dr. Pedro Nunes
Av. Almirante Gago Coutinho, 151
1749-084 LISBOA
Porto, 2005-12-05
Assunto: Editorial “Europa” – Revista Ordem
dos Médicos, nº 61, Ano 21 – Outubro de 2005

Ex.mo Senhor Director,
Na sequência da carta que, em 25 de Novembro do
corrente, foi endereçada a V.a Ex.a e subscrita por
mim e pelos Ex.mos Senhores Dra. Alexandra Puga,
Dra. Fátima Oliveira, Dr. José Machado Lopes, Dr.
Miguel Galaghar, Dr. Miguel Guimarães, Dr. Miguel
Leão e Dr. Nelson Pereira, todos anteriores membros do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos no triénio 2002-2004, e tendo V.a Ex.a, no
passado dia 29 de Novembro, aﬁrmado, no início
da reunião do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, que o pedido de publicação da
referida carta não iria ser satisfeito, permitimo-nos
chamar a atenção para o facto de o pedido formulado o ter sido ao abrigo dos artigos 24º e ss. da Lei
2/99, de 13 de Janeiro.
Assim, e porque até à presente data não fomos informados do montante que é devido pelo excesso
de 300 palavras do nosso texto, junto enviamos
o cheque n.º 0663513544, sacado sobre o Banco
Espírito Santo, no valor de € 375,00, para provisão
das despesas referentes àquele excesso.
Solicito que a competente factura e recibo sejam
emitidos no meu nome, contribuinte 150 793 910,
aguardando me informe, caso aquele preparo não
seja suﬁciente, de acordo com a tabela de publicidade em vigor na epigrafada revista.
Com os melhores cumprimentos,
Dr. José Pedro Moreira da Silva
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XII CONGRESSO NACIONAL
DE MEDICINA EM DESTAQUE NO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
«ESPERAMOS UMA GRANDE PARTICIPAÇÃO»
NO ANO EM QUE SE COMPLETAM TRÊS DÉ-

COMEÇOU POR SER MARCADAMENTE CIEN-

CADAS DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE, O

TÍFICO E QUE HOJE ASSUME UM CARÁCTER

CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA NÃO

POLÍTICO, DECORRE NO PORTO, NO CEN-

PODIA DEIXAR DE SER O LOCAL INDICADO

TRO DE CULTURA E CONGRESSOS, ESTANDO

PARA REFLECTIR SOBRE AS MUDANÇAS IN-

SOB A RESPONSABILIDADE DO CONSELHO

TRODUZIDAS AO LONGO DOS TEMPOS E

REGIONAL DO NORTE.

DISCUTIR AS SUAS REPERCUSSÕES NO FUTURO. A XII EDIÇÃO, DE UM ENCONTRO QUE

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto
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ESTE ANO COMPETE AO NORTE
PROMOVER A INICIATIVA
A praticamente dois meses do acontecimento,
António Araújo, coordenador da comissão organizadora – composta ainda por António Gomes
da Silva, António Santa Comba, Cláudio Rebelo,
Fátima Oliveira, João de Deus, José Ávila, Lurdes
Gandra, Manuela Dias, Maria José Machado Vaz,
Marlene Lemos e Miguel Guimarães –, confessa o
“enorme trabalho” que a programação deste congresso tem implicado, até pelo facto de ser um acontecimento que os médicos “não estão habituados
a organizar”. “É preciso gerir todas as tendências,
inﬂuências e sensibilidades... Além disso, temos de
pensar nos temas, que têm de ser actuais, com seis
meses de antecedência! O que também não é fácil”,
alude. A «Nortemédico» falou com o responsável
que desvendou um pouco sobre o que vai ser este
grande evento que terá lugar entre os dias 23 e 25
de Março.
(nortemédico) – O que motivou a realização do
XII Congresso Nacional de Medicina?
(António Araújo) – A realização do Congresso Nacional de Medicina é uma iniciativa estatutária, da
responsabilidade da Ordem dos Médicos. As últimas edições têm sido realizadas de três em três anos
e a sua organização tem estado, rotativamente, a
cargo das três secções regionais do país. Depois de
em 2000 ter sido coordenada pelo Conselho Regional do Centro e em 2003 pela do Sul, este ano coube
ao Norte promover a iniciativa.
Quais são os objectivos visados nesta edição do
congresso?
Nos últimos anos, o Congresso Nacional de Medicina tem assumido um carácter marcadamente político, virado para as questões políticas actuais que os

médicos enfrentam na sua actividade diária. Daí ter
surgido o tema que vai dominar o evento. Faz exactamente três décadas que está em funcionamento o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e estamos numa
época de grandes mudanças. Depois da passagem
das unidades hospitalares a Sociedades Anónimas
(SA) e mais recentemente a Entidades Públicas Empresariais (EPE), este é o momento certo para fazer
um ponto de situação do SNS.
Sendo o SNS uma questão tão abrangente e estando o congresso conﬁnado a dois dias e meio,
quais são os sub-temas que terão maior destaque?
O congresso arranca no dia 23 de Março, com um
colóquio inicial, exactamente sobre o tema do congresso e para o qual contamos com duas personalidades de destaque da cena médica. No segundo
dia, iremos começar por abordar a problemática
dos sistemas de qualidade, uma vez que cada vez
mais se fala nos processos de acreditação e creditação dos centro de saúde e dos hospitais. Por
isso, é importante saber quais as vantagens e desvantagens que esses procedimentos podem trazer
quer para a classe médica, quer para os doentes.

CONGRESSO NACIONAL DE
MEDICINA TEM ASSUMIDO UM
CARÁCTER MARCADAMENTE
POLÍTICO
O segundo grande tema que abordaremos nesse
mesmo dia vai prender-se com a formação médica.
Tendo em conta que até agora tínhamos determinadas linhas de actuação, é necessário avaliar quais
os impactos provocados a este nível, com a criação
das SA e, depois, das EPE. É importante perceber
as alterações introduzidas e as suas implicações na
área da formação médica, seja ao nível da pré ou pós
graduação.
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Vamos ainda debruçarmo-nos sobre o tema da medicina convencionada e o grau de sustentabilidade
do SNS, não só do ponto de vista ﬁnanceiro, mas
também na perspectiva da sua gestão. O terceiro
e último dia, 25 de Março, inicia-se com o debate
em torno da informatização das unidades de saúde
e as respectivas implicações éticas e deontológicas.
Estamos novamente a falar de um tema muito actual, dado que estão a decorrer grandes alterações
a este nível: há processos de informatização nas
urgências hospitalares, nas consultas externas ou
nos centros de saúde. Ainda da parte da manhã,
serão analisados os modelos de gestão nas unidades
de saúde de cuidados primários, com uma grande
mesa que acreditamos que será muito interessante.
Por último, mas não menos importante, a tarde de
sábado será dedicada aos novos modelos de gestão
das unidades hospitalares. Julgamos que é preciso
discutir o que vão ser as EPE, uma vez que se trata
de uma transformação muito recente e cujos princípios ainda não estão completamente esclarecidos.
Ainda não se percebeu quais vão ser as vantagens
ou desvantagens destes sistemas a curto e longo
prazo. Encerraremos o congresso com um segundo
colóquio, este sobre o futuro da ciência, em geral, e
da medicina, em particular.
Pode-se, então, concluir que este congresso vai
servir como momento de reﬂexão, de discussão
de opiniões e partilha de experiências, até pelo
vasto leque de oradores convidados.
Exactamente. A ideia é promover um congresso o
mais abrangente possível e, para isso, convidamos
pessoas de vários sectores proﬁssionais. Teremos
oradores médicos, políticos, economistas, advogados... Tentamos convidar personalidades ligadas
a diferentes entidades e organismos que estejam o
mais possível dentro dos assuntos em discussão.
Pensamos que este congresso pode servir como
ponto de reﬂexão, muito mais do que ponto de mudança ou ponto de partida para a mudança, porque
essa já se encontra a decorrer.

INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS
Os médicos estão receptivos a participar neste
tipo de iniciativas?
Nós esperamos que sim e pensamos vir a ter uma
grande adesão por parte dos colegas. Não só porque
as inscrições são gratuitas, mas também porque os
temas em análise são bastante actuais e abordam as
mudanças que temos vindo a observar no nosso diaa-dia. Ou seja, são questões que trazem implicações
a curto e a médio prazo para os médicos. É verdade
que, muitas vezes, os afazeres e a vida agitada que
temos nos impede de parar e reﬂectir. Mas como
os oradores que vão estar nas mesas são pessoas
importantes e reconhecidas no actual panorama
do SNS, pensamos que poderemos vir a ter uma
grande adesão e esperamos uma grande participação da classe médica. Não só para assistirem, mas e
essencialmente para participarem. Esperamos que
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a seguir a cada mesa haja um debate e que esse seja
um momento extremamente participado por parte
da classe médica do Norte, Centro e Sul.

EXPOSIÇÃO, CONCERTOS E
JANTAR
Nos últimos anos, este congresso tem sido acompanhado pela promoção de actividades culturais. Sendo esta uma área à qual tem sido dado
particular atenção pelo Conselho Regional do
Norte, o que se pode esperar?
De facto, criámos uma vertente cultura que espe-

ramos que tenha um grande impacto. Na sessão de
abertura teremos um cocktail que coincidirá com a
inauguração de uma exposição de arte e um concerto
no Centro de Cultura e Congressos. No dia 24 de
Março, os participantes poderão assistir a um concerto na Casa da Música, o ex-libris mais recente da
cidade do Porto, e no dia 25, será promovido um jantar no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, com direito a
um novo concerto. Gostaria, contudo, de sublinhar
que para estes dois últimos eventos – o concerto na
Casa da Música e o jantar de encerramento –, as
inscrições são limitadas. De qualquer das formas,
acreditamos que esta componente social possa
chamar mais colegas a participar no congresso. ■

PROGRAMA

23 de Março

24 de Março

25 de Março

17.00 horas

9.00 horas

9.00 horas

Sistemas de Qualidade nas Unidades de Saúde.
Que Implicações para o Médico?
Moderador: Torres da Costa Palestrantes: David Saunders,
João Gusmão, Margarida Amyl

A Informatização das Unidades de Saúde.
Implicações Éticas e Deontológicas
Moderador: Jaime Nina Palestrantes:
Faustino Ferreira, Rosa Cruz, Amadeu Guerra

Formação Médica Pré e Pós-Graduada.
Que Futuro?
Moderador: António Bensabat Rendas
Palestrantes: Alberto Amaral, João Carlos Araújo Morais,
José António Pereira Silva

Novos Modelos de Organização dos Cuidados
de Saúde Primários
Moderador: Isabel Caixeiro Palestrantes:
Manuela Paleteiro, Luís Pisco, Alberto Hespanhol

Abertura do Secretariado
18.00 horas

Sessão de Abertura
19.00 horas

Três Décadas do SNS. Onde
Estamos? Para Onde Vamos?
Manuel Sobrinho Simões
Luís Portela
20.00 horas

Cocktail de Abertura

11.00 horas

14.30 horas

Que Perspectivas para a Medicina Convencionada?
Moderador: Caseiro Alves Palestrantes: Gentil Martins,
Silva Henriques, Nélio Mendonça
16.30 horas

Serviço Nacional de Saúde
Que grau de sustentabilidade?
Moderador: Henrique João Carmona Mota
Palestrantes: Pedro Ferreira, João Oliveira, Eugénio Rosa
21.00 horas

Espectáculo na Casa da Música
(lugares limitados)

11.00 horas

14.30 horas

Reorganização dos Sistemas de Gestão das
Unidades Hospitalares
Moderador: Miguel Leão Palestrantes:
Fernando Araújo, Álvaro Santos Almeida,
Guimarães dos Santos
16.30 horas

Cerimónia de Encerramento com Homenagem
aos Médicos que se distinguiram pelo seu
trajecto humano e profissional
17.30 horas

Áreas de Fronteira. Cruzamento de
Conhecimentos
Gabriela Gomes, Leonor Parreira
21.00 horas

Jantar de Encerramento no Salão Árabe do
Palácio da Bolsa
PRESIDENTE DO CONGRESSO
Pedro Nunes
PRESIDENTE EXECUTIVO
José Pedro Moreira da Silva
VICE-PRESIDENTES
Isabel Caixeiro
José Manuel Silva

COMISSÃO ORGANIZADORA
António Araújo
António Gomes da Silva
António Santa Comba
Cláudio Rebelo
Fátima Oliveira
João de Deus
José Ávila
Lurdes Gandra

Manuela Dias
Maria José Machado Vaz
Marlene Lemos
Miguel Guimarães

10

DESTAQUE

REVISÃO DO ESTATUTO DA ORDEM DOS MÉDICOS

O PONTO DA SITUAÇÃO OU COMO SE
COMPROVAM ALGUNS COMPORTAMENTOS
A HISTÓRIA

MIGUEL LEÃO

Presidente da Mesa da
Assembleia Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos e Coordenador da Comissão
para a Revisão do
Estatuto da Ordem dos
Médicos.

1 – Na Revista da Ordem dos Médicos nº 59 de Julho/Agosto de 2005, foi publicada a deliberação do
Conselho Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos
Médicos em que este órgão da Ordem solicitava, a
todos os colegas que o entendesse fazer, o envio de
sugestões relativas à revisão do Estatuto e do Regulamento Eleitoral da Ordem, até ao dia 15 de Outubro
de 2005.
2 – Em 23 de Agosto de 2005, o Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (CRN/OM) aprovou a constituição de uma Comissão para a Revisão
do Estatuto da Ordem dos Médicos, coordenada pelo
signatário e que incluía ainda os colegas António
Gomes da Silva, Henrique Botelho, Machado Lopes,
Manuel Pizarro, Maria José Machado Vaz, Miguel
Capão Filipe, Miguel Guimarães e Rui Nunes.
3 – Em 10 de Outubro de 2005, reuniu, extraordinariamente a Assembleia Regional do Norte da Ordem
dos Médicos convocada para debater a revisão do Estatuto, dando cumprimento ao artigo 35º do Estatuto
da Ordem dos Médicos. Nesta Assembleia foi aprovada a proposta apresentada pela Comissão com algumas alterações propostas pelo Dr. Jorge Amil Dias.
4 – Em 11 de Outubro de 2005, o CRN aprovou uma proposta de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos, substancialmente semelhante
à proposta aprovada em Assembleia Regional.
5 – Em 14 de Outubro de 2005, por correio registado,
foi enviada ao Presidente da Ordem, Dr. Pedro Nunes, a proposta aprovada em Assembleia Regional.
6 – Em 18 de Outubro de 2005, no dia da reunião
ordinária do CNE, segundo me informou verbalmente o Senhor Presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, ele próprio entregou,
em mão, aos membros do CNE presentes (incluindo
o Dr. Pedro Nunes) um CD onde constava a proposta de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos.
7 – Em 19 de Outubro de 2005, através do ofício
2555, o Senhor Presidente do Conselho Regional do Norte solicitou ao Dr. Pedro Nunes, Presidente do CNE o envio de todas as propostas
de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos
que tivessem dado entrada nos serviços do CNE
até ao dia 15 de Outubro pp., para que pudessem
ser discutidos em Assembleia Regional, tal como
está previsto no artigo 35º do actual Estatuto.
8 – Em 31 de Outubro de 2005, solicitei, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Regional o envio dos projectos de revisão do Estatuto
que foram remetidos ao CNE até ao dia 15 de Outubro pp., com vista à sua discussão em Assem-

bleia Regional, para dar cumprimento ao previsto
no artigo 35º do Estatuto da Ordem dos Médicos
9 – Em 2 de Novembro de 2005 é enviado ao Presidente do Conselho Regional do Norte o ofício
6820, em resposta ao ofício referido em 7, assinado pela Chefe de Gabinete, Maria Rosa Soares,
do qual consta (sic): Ex.mo Senhor Presidente:
Na sequência da carta de Vossa Exa. nº 2555, datada de 19 de Outubro de 2005, referente às propostas de revisão dos Estatutos a qual mereceu
o despacho do Senhor Presidente que a seguir
transcrevo:”Informo que não existem enquanto tal
propostas de revisão dos estatutos. Existem comentários e propostas de Colegas que em meu entender
não devem ser divulgadas em Assembleia Gerais”.
10 – Em 9 de Novembro de 2005, sou informado,
por ofício da Secretária-Adjunta do Conselho Regional, do ofício referido em 9.

AS CONCLUSÕES
Não está em causa apreciar o funcionamento dos
correios, porventura tão mau, que levam o Dr. Pedro Nunes, Presidente da Ordem dos Médicos, a
aﬁrmar que não existem propostas de revisão do
Estatuto da Ordem que lhe foram enviadas por correio registado.
Não está em causa apreciar o comportamento do Dr.
Pedro Nunes, Presidente da Ordem dos Médicos,
que encarrega a Chefe de Gabinete de transcrever
um despacho segundo o qual não existem propostas de Revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos.
Não está em causa apreciar o sentido de urbanidade do Dr. Pedro Nunes, Presidente da Ordem
dos Médicos, que encarrega a Chefe de Gabinete de
responder a um colega, por sinal o Presidente do
Conselho Regional do Norte.
Não está em causa apreciar a opinião do Dr. Pedro
Nunes, Presidente da Ordem dos Médicos, segundo
a qual a revisão do Estatuto da Ordem não deve ser
discutida em Assembleia Gerais.
Não está em causa apreciar a conduta do Dr. Pedro
Nunes, Presidente da Ordem dos Médicos, em não
agendar para o Plenário de Conselhos Regionais (o
órgão deliberativo máximo da Ordem) a discussão
da revisão do Estatuto.
COMO NADA DISTO ESTÁ EM CAUSA, E PORQUE OS MÉDICOS SÃO INTELIGENTES, TODOS PERCEBEMOS O QUE ESTÁ EM CAUSA...
NOTA: OS FACTOS DESCRITOS SÃO COMPROVÁVEIS DOCUMENTALMENTE.

Porto, 21 de Dezembro de 2005

12

DESTAQUE

PROJECTOS DE REVISÃO DOS
ESTATUTOS ELABORADOS PELO NORTE
SERÃO ALVO DE CAMPANHA DE
DIVULGAÇÃO
«ASSEMBLEIA REGIONAL LAMENTA POSIÇÃO DO BASTONÁRIO»

A ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE CONDENOU A “FALTA DE RESPEITO” DO BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS RE-

BASTONÁRIO TEM DE
TRATAR ESTE ASSUNTO COM
DIGNIDADE

LATIVAMENTE À POSIÇÃO QUE ASSUMIU
PERANTE AS DUAS PROPOSTAS DE REVISÃO
DOS ESTATUTOS APRESENTADAS PELOS MÉDICOS NORTENHOS*. POR ISSO, EM REÚNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO PASSADO DIA
9 DE JANEIRO, FOI DELIBERADO O ENVIO
DE UMA CARTA A PEDRO NUNES, ONDE SE
“LAMENTA” A POSTURA DO PRESIDENTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS.
*VER ARTIGO DE MIGUEL LEÃO NA PÁGINA 10.

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

“A Assembleia Regional do Norte lamenta que Vossa
Excelência considere que a revisão dos estatutos
não deva ser discutida em Assembleia Regional”,
pode ler-se na missiva que surge em consequência
da resposta enviada pelo bastonário, em forma de
despacho de uma secretária, como revelou Miguel
Leão, presidente da Mesa da Assembleia Regional.

“Foi uma atitude muito pouco elegante e educada
do bastonário”, censurou, por seu turno, Henrique
Botelho, um dos elementos que compôs a comissão
de trabalho formada para apresentar uma proposta
de revisão estatutária. Se a Assembleia Regional do
Norte aprovou no dia 10 Outubro, por unanimidade, o documento, anuiu Paulo Sarmento, “o bastonário tem de tratar este assunto com dignidade.
A sua resposta não é aceitável. Eu quase que nem
queria acreditar que isto podia acontecer!”.
Numa assembleia concorrida, também Manuel Pavão mostrou “surpresa” e “curiosidade” pela posição de Pedro Nunes: “Confesso que, mais do que
perplexo, estou muito curioso para saber quais são
os assuntos que não devem ser discutidos nas assembleias regionais”. Dúvidas levantadas também
por António Massa e que acabaram por motivar a
introduções de dois novos pontos na carta enviada
ao bastonário. Ambos no sentido de que sejam prestados esclarecimentos sobre os motivos que levaram
o presidente da Ordem dos Médicos a considerar
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que a revisão dos estatutos não deve
ser matéria divulgada em assembleias
regionais – apesar da regime estatutário actual assim o prever –, e quais os
assuntos que o bastonário pensa que
devem ser discutidos neste órgão.

DIVULGAÇÃO EM
MASSA
Perante o cenário colocado, a Assembleia Regional do Norte decidiu ainda
avançar com uma campanha de divulgação dos projectos. Os documentos, segundo a proposta aprovada
por unanimidade, serão enviados em
formato de CD para diversas entidades e personalidades, entre as quais
estruturas sindicais, associações de
médicos, sociedades médicas, membros dos conselhos nacionais e regionais, directores clínicos e de serviço das unidades
de saúde ou ex-bastonários... Simultaneamente, os
projectos poderão também, dentro em breve, estar
disponíveis em edição on-line, com um resumo das
alterações introduzidas e respectivas explicações.
“O Conselho Regional do Sul também nos pediu as
nossas propostas e estaremos, obviamente, disponíveis para as fornecer”, revelou Miguel Leão.
Ainda em termos de estratégia de divulgação serão
agendadas duas reuniões formais com os conselhos
regionais do Sul e do Centro, nas quais se espera
discutir o processo de alteração estatutária.

OS DOIS PROJECTOS
Actualmente, existem, como explicou Miguel Leão,
duas propostas de revisão dos estatutos da Zona
Norte: uma aprovada em sede da Assembleia e outra ratiﬁcada pelo Conselho.
A base dos projectos é exactamente a mesma e surge
na sequência do repto lançado pelo Conselho Nacional Executivo, em Agosto passado, no qual se
dava conta da iniciativa de revisão dos estatutos
e se solicitava “a todos os colegas que enviassem
sugestões”. Nessa altura, o Conselho Regional do
Norte decidiu constituir uma comissão, composta
por nove elementos – Miguel Leão, Miguel Guima-

rães, Gomes da Silva, Henrique Botelho, Machado
Lopes, Manuel Pizarro, Maria José Machado Vaz,
Miguel Capão Filipe, Rui Nunes –, que apresentou
uma nova versão estatutária. Do projecto inicial,
assinalou o coordenador da comissão, Miguel Leão,
“não resultou qualquer divergência de fundo”, restringindo-se apenas a alterações de três artigos: a
introdução da ﬁgura do vice-presidente do Conselho Nacional Executivo; a extinção do ponto referente à existência de um seguro de obrigatoriedade
civil para os médicos; e a anulação do artigo sobre
a inibição de inscrição na Ordem dos médicos que
tivessem estado sujeitos a sanções penais. Mas, reiterou Miguel Leão, “na essência das grandes questões, todos estamos de acordo”.

BASTONÁRIO À ESPERA DO
PARLAMENTO
Questionado pela «Nortemédico» sobre o desenrolar do processo da revisão dos estatutos, à margem
da cerimónia do Juramento de Hipócrates no dia 18
de Dezembro, Pedro Nunes revelou que a questão
está dependente da iniciativa da Assembleia da República. “Anunciámos que estávamos disponíveis
para avançar com este dossier. Caberá à Assembleia
da República, nomeadamente à Comissão Parlamentar de Saúde, apresentar uma proposta”, defendeu.
Sobre a proposta do Conselho Regional do Norte,
Pedro Nunes considerou que se trata “de um contributo muito importante”, à semelhança de “muitos
outros que foram enviados por colegas a título individual ou colectivo”. “É um trabalho árduo e grande
que foi lido com toda a atenção e que será tido em
consideração, no momento em que nos chegarem
propostas da Assembleia da República”, avaliou.
Quanto aos «timings» previstos para que a revisão
estatutária arranque, o bastonário considerou que
essa será uma responsabilidade de Maria de Belém
Roseira, a antiga ministra que actualmente preside à
Comissão Parlamentar da Saúde.
Os estatutos em vigor, recorde-se, datam de 1977
e são os mais antigos de todas as ordens. Entre as
alterações defendidas pelo Conselho Regional do
Norte, contemplava-se a introdução de deﬁnição
de Acto Médico, ou a separação clara dos poderes
ao nível dos órgãos político, disciplinar e ﬁscal, tal
como a «Nortemédico» noticiou na última edição. ■
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ARTIGO

PORTARIA 38/2006, DE 06 DE JANEIRO

REGISTO DOS PRESTADORES DE CUIDADOS
DE SAÚDE NA ERS E PAGAMENTO DE TAXAS
APRECIAÇÃO DA PORTARIA PELA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

INÊS FOLHADELA

Consultora Jurídica
da Secção Regional do
Norte da Ordem dos
Médicos.

No passado dia 06 de Janeiro foi publicada a Portaria
38/2006 que estabelece as regras do registo obrigatório
e do pagamento das correspondentes taxas a que estão
sujeitas as entidades que, nos termos do artigo 8.º do
Decreto-lei 309/2003, de 10 de Dezembro, estão sujeitas à regulação da Entidade Reguladora da Saúde.
Saliente-se que tal Portaria veio revogar expressamente
aquela outra que – a propósito da mesma matéria – foi
publicada com o n.º 310/2005, em 23 de Março (cfr.
artigo 11.º da Portaria 38/2006).
A fundamentação para tão efémera vivência ﬁcou a dever-se, no dizer do Preâmbulo da Portaria 38/2006, ao
facto de a anterior “...portaria implica(r), para as entidades abrangidas, um custo excessivo quer, em termos de
processo administrativo, demasiadamente burocrático,
quer em termos de taxas devidas, cujo valor é manifestamente elevado. Adicionalmente, não respeita os princípios de justiça e equidade, já que trata de forma diferente os operadores do sistema de saúde quanto ao valor
das taxas a pagar, e prevê o pagamento de uma ‘taxa
pelos serviços prestados’ cuja contrapartida não é clara”.
Assim, veio a Portaria 38/2006 deﬁnir os termos do registo obrigatório e do pagamento das correspondentes
taxas a que estão sujeitos os operadores da saúde que,
por via do artigo 8.º do DL 309/2003, se encontram
sujeitos ao poder da ERS.
De salientar que esta última portaria acabou, no entanto, por não esclarecer algumas questões que, quer o
Decreto-lei 309/2003, quer a anterior portaria, gera ao
nível da sua aplicação.
Na verdade, e apontando o artigo 2.º – que contém
diversas deﬁnições –, para um entendimento de acordo
com o qual as entidades sujeitas a registo são apenas
aquelas que detêm estabelecimentos onde são prestados
cuidados de saúde (seja, entidade sujeitas a registo são
todas as pessoas singulares ou colectivas que efectivamente tutelam ou gerem estabelecimentos de saúde
– enquanto locais de aviamento –) tal conclusão não é
absolutamente líquida em face da remissão que o artigo
3.º n.º 1 da Portaria 38/2006 faz para do artigo 1.º da
mesma e, por esta via, para o artigo 8.º do DL 309/2003.
Tal questão não é de somenos importância pois sabemos que existem inúmeros proﬁssionais de saúde que,
colectados como tal, prestam exclusivamente cuidados
de saúde em estabelecimentos detidos por outras entidades. Tal é o caso dos médicos que, enquanto prestadores de serviço, não têm um estabelecimento próprio
ou dos médicos que, por razões de melhor inserção
ﬁscal, constituem sociedades (unipessoais até) que,
apesar de deterem uma sede social, esta não se conﬁgura como estabelecimento onde são prestados tais
cuidados de saúde.
Na economia de toda a portaria aﬁgura-se-nos, no entanto, que o que se pretendeu foi apenas submeter à sua
disciplina as entidades jurídicas às quais ﬁsicamente
corresponda um estabelecimento de prestação de cuidados de saúde.
Na verdade tal conclusão é até evidenciada pelas fórmu-

las de cálculo das taxas de inscrição e de manutenção em
que NTS e NMTS é o número de técnicos de saúde que
exerçam actividades nos estabelecimentos da entidade.
Sendo certo que, na economia da Portaria 38/2006, este
aspecto é de saudar, no entanto, coloca-nos o mesmo
perante a perplexidade de este acto redundar numa regulamentação restritiva do DL 309/2003.
Na verdade, nos termos do artigo 29.º do DL 309/2003,
incumbe à ERS proceder ao registo público das entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde
dos sectores privado, social e cooperativo e entidades e
estabelecimentos convencionados. Seja, o registo deve
não só contemplar as entidades jurídicas mas também
os estabelecimentos existentes.
Assim, haverá que concluir que, estando todas as entidades referidas no artigo 8.º do DL 309/2003 sujeitas a
registo, a Portaria 38/2006 apenas sujeita ao pagamento
de taxas as inscrições e manutenções dos registos daquelas entidades que detenham estabelecimentos, sendo
que as entidades que não detenham estabelecimentos
serão também objecto de registo mas sem que este dê
lugar a qualquer pagamento.
Outro problema que a presente Portaria coloca é o do
seu artigo 3.º que cria a obrigatoriedade de registo – sujeitando à obrigação de o requererem –, todas as entidades previstas no artigo 8.º do DL 309/2003.
Ora, na verdade, o DL 309/2003 em artigo algum cria
semelhante obrigação para as entidades referidas no seu
artigo 8.º, limitando-se a consignar tais obrigações na
esfera da ERS.
Assim, refere o artigo 27.º do DL 306/2003 que “no
exercício dos seus poderes de supervisão incumbe à
ERS a) efectuar os registos legalmente exigidos (...)” e,
nos termos do citado artigo 29.º, “incumbe à ERS proceder ao registo público das seguintes entidades: a) entidades e estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde do sector privado; b) entidades e estabelecimentos
prestadores de cuidados de saúde dos sectores social e
cooperativo; c) entidades e estabelecimentos convencionados”.
Seja, do teor de todo o diploma que criou a ERS resulta apenas a obrigatoriedade de esta entidade, oﬁciosamente, promover o registo daquelas entidades e estabelecimentos, não resultando para estes a obrigatoriedade
de requererem tal registo.
Assim, sempre haverá que concluir que o artigo 3.º da
Portaria 38/2006 é ilegal em face de vir a criar uma obrigação que, por lei, não decorre para qualquer uma das
referidas entidades e/ou estabelecimentos.
Tal ilegalidade é, a nosso ver, patente sendo esclarecedor o
teor da alínea a) do artigo 27.º do DL 309/2003 que salienta
que a obrigação da ERS em promover oﬁciosamente tais
registos apenas existe em relação às entidades e estabelecimentos sujeitos legalmente a tal obrigação de registo.
Este, s.m.o, o nosso entendimento,
Porto, 2006-01-23
Inês Folhadela

ARTIGO
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O ENSINO MÉDICO NOS HOSPITAIS CENTRAIS
MANUEL CARDOSO-DE-OLIVEIRA
Professor Catedrático da Faculdade de Medicina do Porto.
Director do Serviço de Cirurgia B do Hospital de S. João.

CORRESPONDÊNCIA: Prof. Doutor Cardoso-de-Oliveira • Serviço de Cirurgia B • Hospital de S. João / Faculdade de Medicina do Porto • Alameda Prof. Hernâni Monteiro • 4202-451 Porto • E-MAIL: japs@med.up.pt

EXERCER PLENAMENTE UMA PROFISSÃO NÃO
É SINÓNIMO DE A PODER ENSINAR COM
EFICIÊNCIA
A propósito deste tema, em 4 de Junho de 1977 escrevemos no Jornal Expresso: “Não iremos aqui reeditar
os passos mais importantes do problema Hospital-Faculdade, do qual o processo de integração numa carreira única é uma das componentes mais relevantes”.
Mais adiante: “Aﬁrmar que, neste momento, em Portugal, exercer plenamente uma proﬁssão (o que nem
sempre será o caso) é sinónimo de a poder ensinar com
a mesma eﬁciência, signiﬁca colocar o ensino médico
ao nível de uma proﬁssão artesanal...”
Em Março de 1999, em documento sobre relações institucionais com o Serviço Nacional de Saúde que apresentamos à Faculdade, escrevemos após considerações
várias sobre o mesmo tema, “não surpreende que o
Hospital S. João possa assim recuperar o seu estatuto
de polo regional de excelência sem prejuízo da aﬁliação de outros hospitais ou a eventual criação de um
centro hospitalar regional universitário...”

É pois, sempre na mesma linha de pensamento que
gostosamente voltamos ao assunto a convite dos alunos. Num plano de estudos moderno, as fronteiras
entre os clássicos ciclos (básico, pré-clínico, clínico)
devem esbater-se, o que reforça a importância da proximidade entre bases cientíﬁcas e medicina hospitalar.
A concentração de recursos humanos e estruturais e a
aﬁliação de unidade de saúde, mais do que a criação de
novas Faculdades, aconselha dotar as já existentes (que
poderão mesmo reduzir-se em número para consagrar
a relação número de Faculdades/número de habitantes
internacionalmente defendida) de modos de funcionamento que ﬂexivelmente lhes aumentem as suas capacidades formativas, nomeadamente no ciclo clínico.
A Universidade do Porto deverá, desde já, nas áreas
ditas básicas (ciências morfológicas, bioquímica, farmacologia, patologia e todas as outras), concentrar
recursos dispersos e simultaneamente aﬁliar hospitais
e centros de saúde criando assim novas condições para
que em tempo oportuno possa dispor de uma verdadeira Escola de Ciências da Saúde. Seria imperdoável
que, por falsas regras de democracia, contemplássemos
interesses pessoais ou corporativos em detrimento dos
dos doentes, dos alunos e da Universidade.
Os Hospitais com ensino médico necessitam pois de
um estatuto especial que não pode ser apenas uns
tantos novos articulados que, ao longo dos anos, se têm
mostrado improfícuos, quando não mesmo agravam
as condições pré-existentes. Esses Hospitais prestam
à Nação serviços muito relevantes, pois preparam médicos e especialistas vários com uma eﬁcácia que não
teme confrontos. Nesse estatuto, a carreira única, os incentivos à investigação e o respeito pelas exigências pedagógicas (actualmente muito deterioradas e em risco
de se agravarem com o aumento do número de alunos)
são aspectos incontornáveis, e portanto a respeitar.
Gostaríamos de tratar mais desenvolvidamente tema
tão aliciante, mas entendemos respeitar, escrupulosamente, os limites que nos deﬁniram. É indispensável
sermos do nosso tempo e da nossa sociedade e isso
passa pela luta contra a corrente das ideias de estagnação, devolvendo à Universidade as possibilidades de
desenvolvimento qualiﬁcado que lhe são inerentes. ■
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NOTÍCIAS / DESTAQUES

CORREIA DE CAMPOS ANUNCIOU
CONSTRUÇÃO DO CMI JUNTO À
MATERNIDADE JÚLIO DINIS
SRNOM APLAUDE DECISÃO DO MINISTRO
LOCALIZAÇÃO
JUNTO AO
HOSPITAL DE
S. JOÃO ERA UMA
IDEIA DISPARATADA

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) aplaudiu a decisão do ministro da Saúde
em avançar com a construção do Centro MaternoInfantil (CMI) do Norte. Depois de Correia de Campos ter anunciado que os terrenos da Maternidade
Júlio Dinis vão mesmo acolher aquele equipamento,
o presidente da SRNOM, José Pedro Moreira da
Silva, mostrou-se completamente de acordo com
a localização, que acaba por ser uma espécie de
regresso à primeira fase: “Esta também sempre foi
a minha primeira hipótese e, na minha opinião, a
mais lógica”.
Ainda em consonância com o ministro, o responsável partilha a opinião de que é necessário haver
uma articulação entre a nova estrutura de saúde e
uma unidade hospitalar central. “E, com certeza,
esta localização irá despoletar o aparecimento de
outras especialidades no Hospital de Santo António”, aludiu.
A promessa de Correia de Campos em ter o CMI
construído até ao ﬁnal da legislatura, ou seja, até
2009, deixa também uma nova esperança para os
doentes e proﬁssionais de saúde do Hospital Maria
Pia. Para o presidente da SRNOM é “urgente” reformular esta unidade de saúde, dadas as “graves situações de risco” em que são atendidos os doentes.
Por isso, “é com bons olhos que se perspectiva uma
solução a curto prazo”, congratulou-se.

Quase duas décadas após o
início do processo de discussão em torno da construção de um CMI no Norte e
depois de muitos recuos e
avanços, o anterior titular da
pasta da Saúde, Luís Filipe
Pereira, optou por uma nova
localização: o Hospital de
S. João. Sobre esta hipótese,
que nunca chegou a ser concretizada, apesar dos terrenos contíguos à Maternidade
Júlio Dinis (para onde estava
inicialmente prevista a construção da infra-estrutura) estarem agora ocupados com o bairro camarário de Parceria e Antunes, José Pedro Moreira da
Silva confessou estar em completo desacordo: “Hoje
posso aﬁrmá-lo. Penso que se tratava de uma ideia
disparatada, uma vez que a zona do Hospital de S.
João já está pejada de pessoas”.
Agora, e mesmo com datas e até nomes já deﬁnidos
– segundo o ministro da Saúde o Centro MaternoInfantil do Norte dever-se-á chamar Júlio Dinis/
Maria Pia –, ainda se espera para ver. “São 18 anos...
Agora sou como S. Tomé: ver para crer”, gracejou.
Ao lado da SRNOM está o bastonário da Ordem dos
Médicos que se mostrou, também, bastante satisfeito com o anúncio do avanço do projecto. “Todos
os investimentos na área da saúde são positivos.
A saúde não é um gasto é um investimento e, por
isso, quanto maior for o investimento neste sector,
melhor para o país e para os doentes”, justiﬁcou,
acrescentando, contudo: “Ficarei muito mais contente quando vir a inauguração do que estou agora
com a promessa de construção”. ■

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves
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CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA
[06. DEZ. 2005]
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MÉDICOS ESPECIALISTAS DA UNIÃO
EUROPEIA APROVARAM DEFINIÇÃO DE
ACTO MÉDICO
PROPOSTA DO NORTE GANHA FORÇA
NAS MÃOS DO
MINISTRO

A proposta do Conselho Regional do Norte para a regulamentação do Acto Médico ganhou um novo élan,
depois da Union Européenne dés Médecins Spécialistes (UEMS) ter aprovado uma deﬁnição “muito
semelhante” àquela que é defendida pelos representantes dos médicos do Norte. Segundo o documento
que foi aprovado, recentemente, por esta organização europeia, “o acto médico abrange todas as acções
proﬁssionais, como por exemplo, cientíﬁcas, ensino,
formação e educação e ainda as medidas clínicas e
técnicas médicas, com o objectivo de promover a
saúde, prevenir doenças e estabelecer diagnósticos
ou cuidados terapêuticos aos doentes, indivíduos,
grupos ou comunidades, devendo estas acções ser
desenvolvidas por um médico credenciado ou sob a
sua supervisão directa ou prescrição” (ver versão original aprovada na página 63). Não foi exactamente
este o texto redigido e proposto pela Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), mas
para José Pedro Moreira da Silva “poderia ter sido”.
“Trata-se de uma cópia quase ﬁel da nossa proposta,
uma vez que assenta praticamente nos mesmos
pressupostos e princípios”, advogou o responsável, numa conferência de Imprensa em que esteve
acompanhado pela dirigente Marlene Silva Sousa.
As semelhanças podem não ser por acaso. A verdade é que o texto aprovado pela UEMS partiu da
iniciativa de José Luís Dória, presidente do Colégio
de Especialidade de Oftalmologia. Apesar de não ter
contactado directamente com este médico da zona
Centro, José Pedro Moreira da Silva recordou um
debate promovido em Coimbra: “Apresentámos a
nossa proposta e penso que o colega deve ter-se inspirado nela, porque, fundamentalmente, é o nosso
texto que ali está”.

O novo dado, na opinião do
presidente da SRNOM, vem
contrariar as críticas daqueles que classiﬁcaram a posição do Conselho Regional
do Norte de “corporativista”.
Aﬁnal, assinalou, “o nosso
texto não é tão corporativo
quanto o acusam alguns colegas, até porque da UEMS
fazem parte países como o Reino Unido que diﬁcilmente aceitaria aprovar esta deﬁnição de acto
médico sem o agrément de enfermeiros e outros
proﬁssionais da área da saúde”.
A proposta de regulamentação defendida pela
SRNOM, recorde-se, obteve a concordância da esmagadora maioria dos médicos do Norte que participaram num referendo promovido pelo Conselho Regional, mas acabou por suscitar dúvidas nas
secções regionais do Centro e do Sul. Mostrando
satisfação pelo facto da SRNOM “estar em sintonia
com a Europa”, José Pedro Moreira da Silva revelou
que vai enviar para o ministro da Saúde a deﬁnição
aprovada pela UEMS, para que “possa guiar-se por
ela” na deﬁnição que o próprio Correia de Campos
ﬁcou de apresentar à Ordem dos Médicos. “A bola
está, agora, nas mãos do ministro da Saúde”, responsabilizou, ao mesmo tempo que se mostrou disponível para aceitar algumas alterações no documento
proposto pelo Conselho Regional do Norte, desde
que os principais pressupostos se mantenham. ■

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto
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PORTO HOMENAGEOU

MESTRE ADELINO ÂNGELO
POUCOS MESES APÓS A PASSAGEM DO RETRATISTA PELO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM

FOI A HOMENAGEM HÁ MUITO ESPERADA
QUE, PARA MUITOS, SÓ PECOU POR TARDIA.
POUCOS MESES APÓS A PASSAGEM DE ADELINO ÂNGELO PELO CENTRO DE CULTURA
E CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIONAL DO
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, NUMA
EXPOSIÇÃO QUE REUNIU CERCA DE 60 TRABALHOS DO RETRATISTA E QUE COLHEU
OS APLAUSOS DOS MUITOS VISITANTES, O
MESTRE FOI RECONHECIDO NA CIDADE DO
PORTO COMO “GLÓRIA PORTUGUESA DA
PINTURA UNIVERSAL ACTUAL”.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Os retratos que simbolizam aquela que também foi
a sua vida deram novos signiﬁcados às paredes do
Auditório da Biblioteca Almeida Garrett, onde se
juntaram dezenas de familiares e amigos do pintor, numa cerimónia que contou com o apoio da
Câmara Municipal do Porto. Apesar de habituado
às distinções, era visível o orgulho de Adelino Ângelo ao sentir o país que o viu nascer, ﬁnalmente,
reconhecer o seu trabalho. “Sou visto pela crítica
internacional como um dos maiores do mundo e,
por isso, já tive um longo percurso de vida que me
permite encarar estas iniciativas com à vontade”, recordou, em declarações à «Nortemédico», apesar de
sensibilizado com a sessão e com os muitos elogios
que recebeu.
Numa tarde onde se ouviu falar da obra e vida do
autor, o jornalista e crítico de arte César Príncipe
não escondeu a insatisfação pela falta de reconhecimento das autoridades portuguesas. “Os loucos, os
ciganos e os mendigos não engrandecem as pátrias.
Adelino Ângelo entendeu que entre as pessoas mais
importantes na vida se contam os mendigos, os
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ciganos e os loucos. Por isso é que não gostam lá
muito dele: é um pintor maldito em Lisboa, mas
bastará que seja um pintor algo bendito no Porto”,
ironizou. Louvado é, com certeza, no país vizinho.
Francisco Pablos, académico de Belas Artes da Real
Academia Espanhola, deﬁniu o mestre como “uma
ﬁgura incontornável das artes plásticas” e “uma
glória portuguesa da pintura actual”. “Quando saímos do museu, dá-nos a impressão de que essas
caras estão em qualquer café, em qualquer virar da
esquina, porque são verdadeiras. É um dos poucos
bons retratistas e é pena que não seja reconhecido
no seu próprio país”, lamentou também.

NOVE ANOS À ESPERA
A sessão de homenagem ao Mestre Adelino Ângelo
teve o apoio da autarquia portuense, mas foi necessário quase uma década para que se tornasse uma

realidade. “Há nove anos que se andava a pensar
promover uma homenagem ao Adelino Ângelo na
cidade do Porto. A câmara sempre esteve disponível
e aberta, mas faltavam os recursos e a força contra
os lobbies”, contou à «Nortemédico» Maria de LáSalett Ribeiro, esposa do pintor impressionista. Foi
por isso que decidiu tomar as rédeas do processo:
“Era preciso alguém que tivesse iniciativa. Foi uma
luta bastante grande, mas conseguimos fazer esta
justa homenagem”. E na hora de formar a Comissão
Promotora, Maria de Lá-Salett Ribeiro não esqueceu
todo o apoio sempre dado pelos médicos, muitos dos
quais presentes na iniciativa, convidando para este
organismo Miguel Guimarães, membro do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Entre os muitos convidados de honra e os vários
momentos da tarde de festa, a cerimónia ﬁcou, sem
dúvida, marcada pela actuação da dupla maestro
António Vitorino d’Almeida e Aurelindo Costa.
”Adorei!”, comentou, depois, Adelino Ângelo. ■
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UMA FESTA PARA

OS PRESENTES DE NATAL
CERCA DE 800 CRIANÇAS NÃO
QUISERAM PERDER PEÇA DE
TEATRO
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Cerca de 800 crianças, mais pais, avós ou outros
familiares... A Festa de Natal na Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos já se tornou uma
tradição, mas este ano bateu todos os recordes. Por
isso, foram necessárias, nada mais, nada menos do
que três sessões para que o Grupo de Teatro «Os
traquinas» – dirigido pela médica e membro do
Conselho Regional do Norte Fátima Oliveira –, do
Centro de Saúde dos Carvalhos, conseguisse responder a todas as inscrições.
Com fatos brilhantes, varinhas de condão, trapalhices e cantigas mágicas abriram a mente das crianças
e dos adultos que pelas três vezes encheram o Salão
Nobre do Centro de Cultura e Congressos, entrando
no mundo dos brinquedos. Sim! “Por que não fazer
uma festa para os presentes de Natal?”. O mote foi
dado e o mundo da fantasia tinha início.
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PAI NATAL BAIANO

PRENDAS… E DOCES

“Olha o Shrek....”, gritou a plateia divertida pelo
engano provocado pela magia da borboleta do Natal
e das duas estrelas vaidosas que no seu lugar deveriam ter feito aparecer o Pinóquio. Foi assim que
os presentes, guardados nas caixas com papel de
embrulho, foram tomando vida ao longo de quase
uma hora de espectáculo. Olhos mais esbugalhados
umas vezes, escondidos pelas mãos que ajudavam
a impulsionar o riso noutras, alguma indignação
quando se prometeu o aparecimento do Noddy e,
no seu lugar, surgiu o Homem-Aranha... A verdade
é que toda a gente adorou, principalmente num
momento em que apareceu o Shrek, mais uma vez,
vestido de Pai Natal da Baía!!!
Do teatro à música. Porque o espectáculo não podia terminar sem os tradicionais cânticos de Natal, protagonizados pelo Grupo «Onda», também
do Centro de Saúde dos Carvalhos, desta vez com
vestimentas um pouco sui generis, uma vez que
a maior parte do grupo participou na peça envergando ainda os adereços teatrais.

Mal acabou o espectáculo, Miguel, de quatro anos,
seguiu para o corredor, onde as portas de vidro deixavam antever o bolo de chocolate, a pizza ou as batatas
fritas deliciosamente colocadas nas mesas da galeria.
E foi difícil captar-lhe a atenção, quando lhe perguntámos: “Então, do que é que gostaste mais?’”. “Do
Homem-Aranha”, respondeu em jeito envergonhado,
pronto para retomar o seu lugar de brincadeira.
Não era o único. Um pouco mais velho, o Nuno Miguel, de 8 anos, só parou por uns instantes... “Eu
gostei mais do Pinóquio”, retorquiu... Mas foi difícil
conter tantas crianças juntas e nem as preocupações
alimentares de alguns pais serviram para que o ataque
aos doces diminuísse. E a fome era tanta que, alguns,
até se esqueceram das prendas que as mães-natais
guardavam religiosamente: peluches para os mais pequenos, caixas de bricolage para as meninas, diários
para as mais velhas e livros para a faixa etária dos 9
e 10 anos. Certo é que, antes ou depois do lanche, os
presentes voaram todos... E assim acabou um dia inteiramente dedicado pela SRNOM aos mais pequenos. ■
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JURAMENTO DE HIPÓCRATES
PRESIDENTE DA SRNOM LANÇA AVISOS
AOS RECÉM-LICENCIADOS

« É PRECISO NÃO IR
PELO CAMINHO MAIS FÁCIL»
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Quase três centenas de jovens licenciados pela Faculdade de Medicina do Porto e pelo Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) cumpriram o tradicional Juramento de Hipócrates. Numa
cerimónia realizada, uma vez mais, no concorrido
Centro de Cultura e Congressos, o presidente da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM), José Pedro Moreira da Silva, encorajou
os recém-licenciados a cumprirem os deveres éticos
e proﬁssionais, lembrando que “é preciso não ceder
ao caminho mais fácil”. “Não se devem deixar guiar
por algumas teorias economicistas, pois o mais barato pode não ser o mais correcto”, enfatizou, em
género de aviso, redobrando, assim, as cautelas em
relação ao futuro que espera os jovens médicos.
Para José Pedro Moreira da Silva “não pode haver
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cedências em determinados aspectos” e, nesse contexto, deve imperar o bom-senso: “O melhor medicamento não é, muitas vezes, a última novidade,
mas também pode não ser o que é mais barato. É
preciso haver um meio-termo”.
Consciente do sentido humanista inerente à proﬁssão, o presidente do Conselho Regional do Norte
acentuou que os doentes são seres humanos e não
números. “O principal objectivo de um médico deve
ser o de zelar pelo bem-estar do doente. É preciso
paciência, tratar, acarinhar e perceber que cada
doente é um caso”, aconselhou.
Apesar do momento ser de festa, também o bastonário da Ordem dos Médicos, Pedro Nunes, evocou os problemas que os recém-licenciados vão
enfrentar ao abraçar a proﬁssão. “Este era a altura

certa para falar sobre a enorme responsabilidade
que estes jovens adquiriram. São momentos que
não se esquecem ao longo da vida e como a alegria
já existe, o importante é lembrar o futuro e a ética”,
argumentou.
Num país onde ser médico é sinónimo de “não desistir”, como aludiu Pedro Nunes, “a vida não será
fácil”. Mas o importante, “é lembrarem-se de que
não há doentes de primeira ou de segunda e que só
aos doentes devem ﬁdelidade”, referiu, lembrando
os cantos das sereias aos quais “é preciso resistir”.
Mas a noite de 18 de Dezembro, dia do Juramento
de Hipócrates, acabou em festa, depois de todos os
jovens médicos que receberam a sua cédula proﬁssional se reunirem em torno de um belo jantar
servido na sua nova ordem. ■
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INICIATIVAS CULTURAIS NO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

CRNOM QUER
OUVIR OPINIÃO DOS
MÉDICOS

AS ACTIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO DE
CULTURA E CONGRESSOS NÃO PARAM. DE-

EXISTEM SOLICITAÇÕES DE
GRANDES ARTISTAS PLÁSTICOS

POIS DE VÁRIOS SUCESSOS EM 2005, COM O
EXCEPCIONAL ACERVO DE SALVADOR DALI,
A ARTEMÉDICA E A EXPOSIÇÃO «DIVERSIDADES», 2006 PROMETE SER UM ANO EM
GRANDE. MAS O CRNOM QUER SABER O
QUE É QUE OS MÉDICOS PENSAM SOBRE
TODAS ESTAS INICIATIVAS.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

O Conselho Regional do Norte quer ouvir a opinião
dos médicos sobre as iniciativas de índole cultural que tem vindo a promover nos últimos anos.
Segundo Miguel Guimarães, responsável pela realização deste tipo de eventos que têm decorrido
no Centro de Cultura e Congressos, é necessário
avaliar o impacto dos investimentos nesta vertente.
Na prossecução desse objectivo, o Conselho Regional do Norte tem previsto, para o início deste ano,
a realização de um inquérito junto dos membros da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM), no sentido de auscultar opiniões. “Queremos perceber se vale ou não a pena que o Centro
de Cultura e Congressos funcione como um centro
de exposições, onde podem ser vendidas obras de
arte”, alude, acrescentando que este tem sido um
trabalho que “não se sabe se está a ser devidamente
apreciado”.
Depois de um período inicial de promoção e divulgação, durante o qual se notou algum «divórcio»
dos médicos em relação às actividades promovidas, Miguel Guimarães mostra-se satisfeito com a
adesão que, nomeadamente, as últimas exposições
organizadas têm vindo a registar. De facto, reconhece, “as pessoas começaram a vir mais vezes aos
eventos”. Contudo, “considero que o êxito de uma
iniciativa se pode saldar pelas visitas regulares de
100 pessoas por dia, uma vez que estamos a falar
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de exposições gratuitas e de qualidade”, defende,
ao mesmo tempo que assegura existirem solicitações de grandes artistas plásticos para expor no
espaço: “Se tivermos movimento, podemos garantir
grandes exposições o ano inteiro”. De qualquer das
formas, admite, “os médicos podem ser da opinião
que é preferível não apostar tanto nas exposições
de arte, mas noutros eventos culturais, apesar de
sempre termos tido uma grande preocupação na
organização de concertos”.
O inquérito a realizar aos médicos também se irá
estender às questões relacionadas com o lazer, muitas das quais promovidas pela Comissão de Actividade e Lazer da SRNOM. Este organismo, assinala,
“tem desenvolvido iniciativas muito interessantes,
como ateliers de pintura, ou visitas guiadas. Mas, a
verdade, é que as pessoas não têm aderido e temos
de perceber se, de facto, estão interessadas para que,
também, possamos ir um pouco mais longe”.

EXPOSIÇÕES NÃO PARAM
O inquérito aos médicos do Norte não implica, porém, um interregno nas iniciativas culturais promovidas no Centro de Cultura e Congressos. Depois
de um 2005 repleto de surpresas, com exposições
como a de Salvador Dali ou a de Arte Contemporânea, este ano também não irá causar decepção. Com
a promessa do regresso da IV edição da Artemédica
– um sucesso conﬁrmado que no ano passado bateu
o recorde de visitas, superando todas as expectativas –, uma das grandes exposições programada

decorrerá lá mais para o ﬁnal de 2006, em Outubro, naquela que será uma mostra organizada pelo
escultor Rogério Abreu e que vai congregar alguns
dos nomes que participaram na Exposição «Diversidades», entre os quais Coque Bayon ou Fernando
D’F Pereira.
Logo a seguir, em Novembro, os amantes da arte
terão a possibilidade de avaliar o acervo de grandes
artistas brasileiros. “Contamos com a presença de
obras fantásticas, de cerca de 12 ou 14 artistas diferentes e cujos nomes são reconhecidos internacionalmente”, revela Miguel Guimarães.

CAFÉS-CONCERTO
Ainda sem datas marcadas, mas já com contactos
realizados contam-se ainda uma mostra de arte
com artistas do Sul do país, e uma exposição de
autor com Malangatana, o pintor de origem moçambicana, actualmente tido como dos principais
artistas africanos, que levará ao Centro de Cultura e
Congressos cerca de 30 obras.
A curto prazo, anunciou também Miguel Guimarães, a SRNOM irá assinar um protocolo com a Cooperativa Árvore, estabelecendo uma parceria que
permitirá promover eventos culturais.
Mas ainda não é tudo! Em paralelo às exposições,
está a ser programada uma série de concertos. Já
para muito breve, poderá arrancar o projecto dos
cafés-concerto, numa iniciativa que liga a soprano
Mónica Pais à SRNOM, já destacada no último número da “Nortemédico”. ■
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GRANDE FEIRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA
ENCHEU O CENTRO DE CULTURA E
CONGRESSOS

EXPOSIÇÃO

«DIVERSIDADES»

RECOLHE O

APLAUSO DO PÚBLICO
A EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA «DIVERSIDADES» SUPEROU TODAS
AS EXPECTATIVAS. DURANTE UM MÊS, OS
CORREDORES DO CENTRO DE CULTURA E
CONGRESSOS ENCHERAM-SE DE OBRAS DE
ARTISTAS CONSAGRADOS, MAS TAMBÉM DE
NOVOS TALENTOS. O PÚBLICO APLAUDIU,
FAZENDO DESTE CERTAME UM DOS MAIS VISITADOS NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Foi uma das maiores exposições promovidas pelo
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Não só pela dimensão que foi adquirindo,
reunindo inúmeras obras de artistas já consagrados
e de novas revelações, mas também pelo êxito alcançado junto dos visitantes. “Ficamos muito satisfeitos com o nível de adesão do público e foi, de
facto, a exposição no Centro de Cultura e Congressos que mais visitas teve”, congratulou-se Miguel
Guimarães, responsável pela promoção deste tipo
de iniciativas.
«Diversidades», o nome escolhido para esta mostra
de Arte Contemporânea não podia ter sido o mais
adequado. Durante todo o mês de Novembro, as
paredes do Centro de Cultura e Congressos «vestiram-se» de novas cores e formas, pois a própria
exposição assumiu formas diversiﬁcadas. À medida
que as obras eram vendidas, observou Vera Lúcia
Costa, organizadora do evento e proprietária da Galeria Artespaço, “eram entregues aos novos proprietários e, no seu lugar, surgiam outros trabalhos de
artistas diferentes”. Além disso, acrescentou, “como
foram decorrendo eventos durante o período da
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exposição, mudámos a distribuição das obras pelo
menos duas ou três vezes, de forma a que o público
pudesse ter diferentes perspectivas”.
Uma variedade que Miguel Guimarães assemelha a
uma Feira de Arte, ao permitir que o público tenha
ainda podido analisar trabalhos de diversas correntes. “Penso que as pessoas estão mais abertas a este
tipo de exposições colectivas. Na de arte contemporânea puderam observar obras de artistas conhecidos, como José de Guimarães, Paula Rego ou Vieira
da Silva. Mas, por outro lado, puderam ver artistas
que, neste momento, começam a aparecer, alguns
dos quais de grande valor. Essa foi uma característica muito importante”, avaliou.

CRÍTICOS APLAUDEM
A Exposição de Arte Contemporânea conseguiu
captar a atenção de médicos, público exterior à Secção Regional do Norte, e pessoas de todas as idades. “Gostaram imenso”, garantiu Vera Lúcia Costa,
vendo assim “reconhecido” o trabalho desenvolvido.
Na noite da inauguração, não passou despercebido
o olhar de um
nome distinto no
mundo da arte.
Fernando Pernes,
primeiro director
artístico do Museu
de Serralves, reconheceu “a excelente organização”.
“Apesar de existir

uma pluralidade de valores, o conjunto é merecedor
de atenção”, elogiou, em declarações à «Nortemédico», considerando não só “muito importante” a
oportunidade dada aos artistas menos conhecidos
para expor, mas também a iniciativa promovida
pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos: “O Porto deve crescer a este nível”.
Eleito no Brasil como o melhor crítico de arte, em
2004, também Enock Sacramento louvou “o bom
nível” dos artistas presentes na Feira de Arte Contemporânea. Familiarizado com os pintores e escultores portugueses e, curiosamente, com dois ﬁlhos
médicos, classiﬁcou o Centro de Cultura e Congressos como “um excelente pólo” para promoção
de mostras de arte. “Já organizei e visitei inúmeras
exposições e posso dizer que este é um espaço maravilhoso”, sublinhou.

ARTISTAS MARCARAM
PRESENÇA
Com praticamente quase todos os «cantos» do Centro de Congressos e Cultura preenchidos, num trabalho estético que esteve a cargo do pintor Urbano
da Cruz e que “resultou muito bem”, nas palavras
de Miguel Guimarães, a noite da inauguração ﬁcou
marcada por elogios. “Fiquei fascinado quando aqui
cheguei”, ouvia-se nos corredores. A par da satisfação do público e da crítica, também os muitos artistas presentes mostraram-se entusiasmados com
a oportunidade.
Com provas dadas no mundo da escultura, Rogério
Abreu, natural de Torres Vedras, diz ter iniciado o
seu percurso artístico em 1967, ano em que nasceu,
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“ao ver pela primeira vez a luz, que desencadeou o
desenvolvimento dos sentidos”. “Estamos perante
uma mega exposição, pela quantidade e qualidade
dos artistas envolvidos”, realçou.
Com a predilecção de trabalhar os materiais «duros», como o granito, interpreta a sua obra como
“um processo de agradecimento à natureza” e ao
conjunto de pessoas que o tem secundado ao longo
da vida. “O percurso da arte é sempre
muito complicado e difícil, mas muito
gratiﬁcante”, assinalou, prestando também a sua homenagem “ao apoio e às
óptimas condições de qualidade oferecidas pela Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos”.
Uma opinião partilhada por Coque
Bayon, o jovem pintor espanhol e uma
das revelações na Exposição «Diversidades». Com
apenas 33 anos, e tendo
como grandes mestres
Velásquez e Júlio Pomar,
assume que ainda tem
um longo percurso a percorrer: “Gosto de ver a
minha pintura à medida
que os anos vão passando,
porque ela também vai
traduzindo a minha inquietude”.
Outro dos nomes da escultura portuguesa, Mário Nunes mostrou por
que, um dia, optou por
deixar o emprego para se dedicar a tempo inteiro
à arte: “Trabalho com muito sentimento e faço o
meu trabalho à medida da inspiração”. E ninguém
diria que tudo começou quando decidiu desenhar
os, hoje, vulgares anéis com caveira. Não tinha dinheiro e, por isso, vendeu-os. Passou para a medalhística e, depois, nunca mais largou o “vício”.
“Tenho a sorte de fazer aquilo que quero. Mas não
escondo que é extremamente difícil expor, nomeadamente no Porto”, regista.

NOITE DE SANTA CECÍLIA
COM MÓNICA PAIS
Mónica Pais voltou a pisar o palco do Centro de Congressos e Cultura no passado dia 22 de Novembro.
Com a Exposição «Diversidades» ainda a decorrer,
a soprano fez-se acompanhar de três solistas, Margarida Reis, Vítor Sousa e João Merino e um piano a
quatro mãos, com Jaime Mota e João Queirós, para
encantar na noite de Santa Cecília, padroeira da
música. A sala bem composta ouviu atentamente o
reportório escolhido “especialmente” para aquela
noite. “Senti o público muito interessado. Apesar de
nunca termos actuado juntos, penso que este espectáculo correu muito bem”, assumiu Mónica Pais no
ﬁnal do concerto, no meio de muitos comprimentos
e saudações das pessoas presentes.
Entre alguns convidados ilustres contava-se o maestro Ivo Cruz, maravilhado com “o esplêndido
momento” proporcionado pela Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). Infelizmente, lembrou, “não existe no Porto o mínimo de
suporto proﬁssional aos cantores de música clássica. Por isso, acho muito importante que a SRNOM
apoie a ajude a promover estas iniciativas culturais”.
Também o jornalista Carlos Magno não quis faltar
a este recital de canto e piano. “Ter a oportunidade
de assistir a um concerto de Mónica Pais é sempre
muito bom”, elogiou, mostrando-se surpreendido
com “a acústica maravilhosa” do Centro de Cultura e Congressos. E porque a noite ainda era uma
criança, o também conhecido comentador político
esqueceu por uns momentos as questiúnculas partidárias e usufruiu da exposição «Diversidades».
“Dei uma espreitadela antes do concerto e pareceme muito boa. Agora, quero ver com mais calma”,
referiu. ■
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INCENTIVAR ESTILOS DE
VIDA SAUDÁVEIS
AS CRIANÇAS SÃO OS PROTAGONISTAS DO MAIS
RECENTE PROJECTO DA COMISSÃO DE ACTIVIDADES
CULTURAIS E DE LAZER DA SRNOM
O CONCEITO ESTÁ SEMPRE PRESENTE NAS
ACTIVIDADES PROMOVIDAS PELA COMISSÃO DE ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. DESDE AS VISITAS GUIADAS AOS WORKSHOPS, O OBJECTIVO É “INCENTIVAR ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS”. A
MAIS RECENTE INICIATIVA ENVOLVEU OS
MAIS PEQUENOS, NUM ATELIER DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

A casa das bonecas, a cozinha das compotas, o parque infantil, um lago com grutas e uma ponte...
Os lugares podiam fazer parte de todo um mundo
imaginário do conto de fadas, nas palavras da
Dra. Maria Vitória, um dos elementos da Comissão
de Actividades Culturais e de Lazer, mas são bem
reais. Existem. Estes espaços têm estado em traba-

lhos de requaliﬁcação e restauro, tendo vindo a ser
dimensionados para uma utilização aprazível pela
comunidade médica e pelos que neles trabalham
com vista à ocupação dos seus tempos livres (ver
entrevista com a Dra. Manuela Dias no número anterior desta revista). Estes mesmos espaços desencadearam o projecto em curso destinado aos mais
pequenos: Ateliers de Expressão Dramática e de
Expressão Plástica. “Constatamos que a sede da SRNOM – comenta a Dra. Vitória – é permissiva não
só à realização de eventos de carácter cientíﬁco e de
investigação, mas também assume uma dimensão
infantil, de imaginação e descoberta”.
Aproveitando o período de férias das crianças, nasceu a vontade de chamar os ﬁlhos dos médicos e
técnicos a desfrutar o espaço. E, num momento em
que as crianças se relacionam precocemente com
as máquinas, nada melhor do que proporcionar
vínculos afectivos na partilha de espaços de personagens, de papéis, e onde a espontaneidade, o saber
crescer e o saber viver ajudará a ser. “Ao participar,
a criança vai libertando-se, ganhando auto-estima
e conﬁança para um melhor entendimento de si,
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COMPETIU AOS MAIS
PEQUENOS CRIAR A SUA
HISTÓRIA
dos outros e do mundo. Vai sendo cada vez mais
acertiva e pode libertar-se dos seus conﬂitos e problemas identiﬁcando-se com outras personagens
ou, simplesmente, através da cor e da forma que
expressa pintando”, explica a Dra. Maria Vitória.
Apesar do lançamento em simultâneo, apenas o
Atelier de Expressão Dramática resultou “no nascimento do bebé” que fez “a sua apresentação de
boas-vindas ao Ano Novo”. Cinco crianças empenharam-se, durante duas semanas, três horas por
dia, a criar o seu mundo imaginário que culminou
com a apresentação de uma peça de teatro assinada por todos. “Apesar de estarem de férias e de
o curso ter início às 9h00, mostraram-se sempre
muito entusiasmados e já prometeram voltar na
Páscoa”, descreveu Mariana Assunção, professora de teatro, actriz e monitora do atelier, que no
seu percurso proﬁssional conta com vários cursos de expressão dramática a crianças, tendo inclusivamente trabalhado no Museu de Serralves.
Competiu aos mais pequenos criar a sua história. A
imaginação dos seis anos acabou por resultar num
misto de vários contos de fada, com alguma dose de
terror. Mas, como sempre, tudo tem de acabar bem.
“A rainha má que tenta matar a princesa é assustada
pelo fantasma do castelo e o príncipe com a sua
caneta mágica consegue curar a princesa”. A plateia,
repleta de pais, babados, não escondeu a satisfação

e os aplausos surgiram naturalmente. “Penso que
este bebé nasceu muito dinâmico e afável. Temos a
certeza de que vai crescer de boa saúde e vai transmitir boas mensagens”, congratulou-se a Dra. Maria
Vitória.

ATELIERS DE GASTRONOMIA E
AMBIENTE
Apesar do Atelier de Expressão Plástica não se ter
realizado, devido à falta de inscrições suﬁcientes,
a Dra. Vitória acredita que a divulgação atempada
deste tipo de iniciativas pode fomentar a participação. Nesse contexto, e tendo sempre como período
de funcionamento dos mini-cursos as férias escolares, procurando assim dar uma alternativa bem
passada aos tempos livres dos mais pequenos, a Comissão tem programados mais ateliers subordinados à gastronomia e ao ambiente. O primeiro tema
surge tendo em atenção uma sociedade marcada pelos problemas de obesidade e perante a qual surge
“a necessidade de incrementar hábitos de alimentação saudáveis”. O segundo, “ajudará a criar uma
maior consciencialização para a problemática em
torno do ambiente”, acrescenta a Dra. Maria Vitória.

ACTIVIDADES PARA GRAÚDOS
A promoção de ateliers é apenas um dos últimos
projectos lançados pela Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer. Mas existe um sem número de
iniciativas que têm vindo a ser promovidas por este
organismo, essencialmente vocacionadas para os

32

CULTURA

adultos. Numa tentativa de complementarizar o trabalho que tem sido desenvolvido no Centro de Cultura e Congressos, nomeadamente ao nível das exposições e concertos, a ideia é incentivar os médicos
a estilos de vida cada vez mais saudável. “Prestando
contributo ao Dr. Miguel Guimarães, como um dos
elementos dinamizadores de actividade culturais, a
SRNOM lançou o desaﬁo de estabelecermos pontes
com a comunidade e é isso que temos tentado fazer”, assinala a Dra. Maria Vitória.
Para a Comissão, “não pode haver estilos de vida
saudáveis se não existir uma integração das componentes cultural e de lazer”. Com esse pressuposto,
tem-se vindo a promover visitas guiadas através
de percursos relacionados com o património e a
preservação ambiental, onde é possível “um contacto com as nossas raizes e identidade” e para os
quais, se tem contado com a presença do Dr. Hélder
Pacheco e do Dr. José Manuel Tedim em alguns
passeios promovidos, quer pela cidade, quer pelo
país. “Também nunca esquecemos os últimos desenvolvimentos nas investigações tecnológicas, na
engenharia molecular e genética que vão, num futuro muito próximo, levar à prevenção de doenças
que hoje parecem impossíveis de tratar”.

CONQUISTAR OS MÉDICOS
Apesar da diversidade das actividades promovidas,
a verdade é que os médicos têm estado um pouco
afastados e a participação em alguns eventos, como
nos mini-workshops e nas viagens, assim como nos
passeios pedonais, “tem sido praticamente nula”,
como confessa a Dra. Maria Vitória. “Os médicos
são uma classe muito sobrecarregada em termos
de tarefas, trabalhos e horários, por todo o imprevisto que é o Acto Médico”, justiﬁca. No entanto,
a responsável acredita que é possível conquistar
os médicos para estas iniciativas, designadamente

através da divulgação com uma maior antecedência dos acontecimentos que vão decorrer, dando a
possibilidade às pessoas de aferir nas suas agendas
o tempo disponível. “Estamos a investir neste tipo
de eventos porque nos parece que são muito importantes, como são as nossas exposições de escultura
ou pintura. Um conhecimento mais profundo da
nossa identidade conduz-nos a um maior discernimento e entendimento sobre a pessoa e o seu estar
no mundo”, advoga a Dra. Maria Vitória.

COMISSÃO MULTIFACETADA
Para além da Dra. Maria Vitória, psiquiatra e didacta
em psicodrama, a Comissão de Actividades de Cultura e Lazer é composta por mais seis elementos, todos eles médicos, mas com uma ligação muito forte
às artes. “Cada um tem contribuído, ao longo do
ano, para a divulgação, sensibilização e dinamização da Comissão, quer na vertentes dos sons quer na
vertente das formas e do património arquitectónico,
ambiental e humano”, destaca a Dra. Maria Vitória.
Tendo sempre em consideração o aspecto pedagógico na transmissão das mensagens, “o Dr. Rui
Costa e o Dr. Pedro Cardoso participaram num
concerto de piano e canto no Centro de Cultura e
Congressos com o intuito de divulgação de sons e
vozes. A Dra. Lara Marcelo participou no concerto
«Almas» para a divulgação da música e novas posturas de olhar o mundo. O Dr. José Ferraz, coordenador da Comissão, participou na organização
de um concerto de jazz e a Dra. Amélia Ferraz,
na descoberta do património cientíﬁco tem efectuado estudos ligados à História da Medicina. Na
descoberta das formas a Dra. Olga Fiadeiro tem
dinamizado a galeria de pintura com a exposição
das suas obras e com a articulação com outras instituições, sempre com caráter pedagógico”, descreve
a Dra. Maria Vitória. ■
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O

CAMINHO DA CHUVA
DE RAÚL INDIPWO

A «CHUVA» AFRICANA PASSOU PELO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS, NAQUELA
QUE FOI MAIS UMA GRANDE EXPOSIÇÃO
PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. EM
CERCA DE 22 OBRAS, O ANTIGO CANTOR
DO DUO «OURO NEGRO», RAÚL INDIPWO,
DEIXOU A NU O SEU MISTICISMO.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
RECEBEU MAIS UMA GRANDE EXPOSIÇÃO
Não é fácil reunir trabalhos de Raúl Indipwo, mas
a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
conseguiu-o. A ligação, conta Miguel Guimarães,
responsável pela promoção dos eventos culturais,
surgiu na altura da mostra de Salvador Dali. “Havia
interesse por parte do Raúl Indipwo em realizar
uma exposição no Norte de Portugal. O contacto
apareceu e foi o artista que escolheu o mês de Dezembro para expor os seus trabalhos”, relatou.
Apesar de não ser um período especialmente propício à realização destes eventos, dada a quadra natalícia, a verdade é que o artista plástico mostrou-se
bastante satisfeito com a oportunidade. “Tenho algumas diﬁculdades em reunir trabalhos e, às vezes,
até tenho de pedir alguns emprestados para os poder mostrar”, observa. Um obstáculo que, contudo, é
motivo de felicidade, uma vez que “o dinheiro recolhido na venda das obras reverte a favor da Fundação Ouro Negro”. “Só o facto de saber que esta é uma

A PINTURA É A MINHA
IDENTIDADE
forma de fazer tanta gente feliz, alegra-me muito”.
O «Caminho da Chuva» foi o título escolhido para
a mostra, onde ao longo de 22 obras Raúl Indipwo
representa o seu próprio caminho, em busca da fertilização e da renovação. Porque, realça, “a pintura é
a minha identidade”.
Nas telas a óleo, realça-se uma pintura marcadamente telúrica, onde o sentimento extravasa a perfeição do traço, para criar uma imagem de impacto.
“Considero a minha pintura um pouco impressionista, mas não me incomodo com os estilos. A
verdade é que as coisas surgem”, avalia. Por isso a
intensidade das cores, como os tons vermelhos ou o
azul gélido, sobressaiu nas paredes de cor pálida da
galeria do Centro de Cultura e Congressos.
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QUEM VÊ A MINHA OBRA,
NUNCA MAIS A ESQUECE,
PELAS CORES E PELA
FORMA
São também as cores que reﬂectem as suas raízes,
uma terra chamada África onde a vivacidade cromática é difícil de esquecer. Esta é a marca de Raúl
Indipwo: “Quem vê a minha obra, nunca mais a
esquece, pelas cores e pela forma”.
A mensagem, tão importante para o pintor, revela
ainda a componente espiritual do artista. Como em
«Os Apóstolos», onde dois corpos caminham entre
as montanhas, naquele que pode ser interpretado
como a viagem da peregrinação. Mas também as
paisagens e as cenas do quotidiano deixadas em
África, como a ligação entre os novos e os idosos
em «Ternura», ou a presença da mulher, em «Enfu-

dula». “Em África a idade é um posto, os idosos e as
crianças têm prioridade, assinala, acrescentando: “A
mulher está sempre presente quando pinto. Também porque cresci numa casa cheia de mulheres”.
Em entrevista à «Nortemédico», Raúl Indipwo confessa mais alguns aspectos da sua vida e obra...

LUCROS REVERTEM A FAVOR
DA FUNDAÇÃO OURO
NEGRO
(nortemédico) – Porquê «O Caminho da Chuva»
para nome da exposição?
(Raúl Indipwo) – Escolhi esta denominação porque
vai de encontro à fase da vida em que me encontro. A chuva cai, fertiliza a terra, dá azo à criação,
depois evapora-se, sobe, transforma-se em nuvens
para descer novamente... Em África existem duas
estações: a chuva e o cacimbo. A estação da chuva é
a estação da criação, do crescimento, da renovação.
A estação do cacimbo representa a morte e o acabar

das coisas. Alguns dos meus quadros são, por sua
vez, uma interpretação do caminho da chuva e de
algumas cenas da vida quotidiana da nova Angola.
Além disso, «O Caminho da Chuva» será também o
título de um livro que estou a escrever.
Sente-se, então, muito longe da estação do cacimbo?
(sorrisos) Muito longe. Mas isso também acontece
porque são as pessoas que me ajudam.
É patente que a sua pintura é muito telúrica. Inspira-se nas suas raízes africanas?
Sim. Inspiro-me muito nas minhas raízes, porque
sou um fã da lusofonia e, nesse sentido, gosto sempre de trazer imagens de África para Portugal, ou
para o resto da Europa. Por outro lado, também
me inspiro muito na minha mãe. É por isso que a
mulher é sempre um tema presente na minha obra.
O objectivo é que, com a minha pintura, possa levar

a efeito os projectos que a Fundação Ouro Negro
tem para as crianças, jovens e idosos, quer os que
ainda vivem em África, quer os que emigraram e
vivem actualmente na Europa. Ou seja, indo de
encontro àquela que é a minha forma de estar na
vida, o caminho da chuva permite-me levar a efeito
o sonho que materializei quando criei a Fundação
Ouro Negro.
Mas também é verdade que transmite a sua
grande ligação ao misticismo...
É verdade, mas considero que todos somos místicos. A única diferença é que uns dão mais importância do que outros a este ponto. Apesar de ter
dado sempre uma grande importância a esse lado
que, no fundo, é a minha esperança de vida, penso
que chegamos a uma altura em que se começa a dar
mais valor a essa vertente.
A esperança de vida a que se refere explica a visão positiva que transmite nos seus quadros? Ou
seja, longe da ideia de uma África pobre e com
graves problemas sociais.
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Acredito na vida e acredito que as coisas foram
criadas para nós. Temos que usufrui-las, mas, por
outro lado, tratá-las bem. Com a idade, fui adquirindo uma serenidade mais profunda e fui absorvendo mais as coisas. Chega uma altura em que
gostamos de partilhar tudo com as outras pessoas.
Quando pinto, não o estou a fazer para mim. Estou a pintar para toda a gente. Portanto, quando
nos apercebemos de um determinado número de
coisas e quando começamos a vê-las com outras
cores, para além daquelas que realmente estão lá,
começamos a compreender melhor o nosso misticismo. Essa parte é muito mais verdadeira do que
nós pensamos.

HÁ DIAS EM QUE NÃO POSSO
PASSAR SEM PINTAR
Tem ocasiões «especiais» em que costuma pintar?
Normalmente pinto sempre que me apetece. Há dias
em que não posso passar sem pintar, há outros em
que, simplesmente, tenho preguiça. Sou muito emotivo e, como sagitariano, tão depressa estou numa
alegria fantástica, como logo a seguir posso ﬁcar
numa tristeza enorme. Depois, é a viagem da emoção
entre esses pólos. É nesses momentos que, normalmente, me dá para me manifestar pintando, ou cantando. Mas, normalmente, é mais fácil pintar uma
emoção, de uma forma mais repentina, do que cantar. Muitas vezes um traço quer dizer imensas coisas
que nós, por palavras, não conseguimos explicar.

Ainda concilia a música com a pintura?
Sim. Consigo conciliar as duas coisas e quando uma
extravasa a outra resfrio. Quando acho que estou a
ir longe de mais, há sempre o outro lado que resfria.
Mas não posso passar sem cantar e sem pintar. Sem
música e sem cor... E mesmo que não esteja a ouvir
música quando estou a pintar, há sempre uma melodia no meu interior.

«O CAMINHO DA CHUVA»
EM LIVRO
Revelou que está a escrever um livro. Pode desvendar um pouco sobre qual o seu tema?
O livro «O Caminho da Chuva» é uma biograﬁa
do duo Ouro Negro e da minha pintura. Conto
que seja publicado ainda durante este ano, pois
já há muitas fotograﬁas recuperadas de mim e do
Milo (n.d.r.: parceiro de Raúl Indipwo no Duo Ouro
Negro, já falecido). Conta histórias fabulosas de
como duas pessoas, que nem sequer nasceram na
capital de Angola, tiveram o privilégio de fazer uma
carreira como a nossa e de conhecer tantas ﬁguras
internacionais como Jorge Amado, Maria Calas,
Marlon Brando... É um livro fantástico que contará
histórias fantásticas.
Resumidamente, pode contar uma dessas histórias?
Em 1960 conhecemos um jovem em Paris. Andá-
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vamos num frenesim porque nos íamos estriar no
Olímpia. Ele era japonês, e como o Milo nunca se
lembrava do nome dele, decidiu colocar-lhe a alcunha de kamikase. Durante os 10 anos seguintes
continuámos a correspondermo-nos com o kamikase e em 1970 acabamos por ir a Tóquio, onde
íamos actuar. Combinámos encontrarmo-nos com
ele em Osaka, onde na altura decorria a Expo. Foi o

que aconteceu. Apesar de o Milo ter ﬁcado no hotel,
eu fui. Demos um passeio e fomos visitar o Palácio
de Nora, na baixa de Osaka, quando ﬁquei a saber
que, aﬁnal, o kamikase era, simplesmente, o imperador... (risos). Quando cheguei ao hotel e contei a
história, o Milo nem queria acreditar. ■

RAÚL INDIPWO
ARTISTA COMPLETO

por nenhuma escola. Prefere, em alternativa,
sublinhar que a sua obra é espiritualmente
marcada por uma graciosa espontaneidade
africana. Em 1970 expôs pela primeira vez em
Lisboa e, a partir de então, nunca mais parou.
Participou em numerosas mostras individuais,
um pouco por todo o mundo, à semelhança
do que acontece com a sua obra, representada
em diferentes países. Dele disse António
Alçada Baptista: “A mensagem artística de
Raúl Indipwo é um processo profundo que
exclui o desespero e a náusea... Saímos do seu
convívio com um enorme conforto interior:
com a consciência reaﬁrmada de que está nas
nossas mãos virar a vida, com a consciência
de que a festa está ao nosso alcance e
dependente das nossas palavras e do trabalho
das nossas mãos”.

Nasceu no Sul de
Angola, tendo vivido a
infância e a adolescência
nas zonas de Luanda,
Malanje, Benguela,
Cuabhama e Uíge.
Pinta com o mesmo
à vontade com que
canta, e foi graças à arte que viajou e conheceu
os melhores museus do mundo, bem como
nomes como Salvador Dali ou Pablo Picasso.
No entanto, este autodidacta que se iniciou
na pintura com o verniz das unhas e o batom
da mãe ou a tintura de iodo que estava no
gabinete do pai, não se reconhece inﬂuenciado
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PARA UMA

HISTÓRIA MÉDICA PORTUENSE

Dr. A. S. Maia Gonçalves

No ﬁnal do meu anterior trabalho, no qual, através
de 19 capítulos que foram publicados nesta revista
nortemédico, andei fazendo uma crónica possível de
todos os Conselhos Regionais do Norte da Ordem
dos Médicos, penso que, agora, com os dados recolhidos, não será inadequado concretizar uns capítulos
sinópticos, que nos permitam, num relance, proceder
a algumas análises comparativas entre vários itens,
a meu ver interessantes e propiciadores de uma visão diferente daqueles mesmos protagonismos, assim
como a revelação de algumas perspectivas novas, ou
menos ﬂagrantes e mais globais de todo este nosso
historial regional médico.
Tal como o anterior, este não passa de mais um modesto e despretensioso contributo de quem, por um
lado, corre por gosto nesta “modalidade” e, por ou-

tro, continua a cismar que vale a pena investir na
“prata da casa” e, acima de tudo, preservar a gratidão, nem que, para tanto, seja preciso destruir alguns
falsos mitos.
E tudo isto, aﬁnal, porque, vendo bem, e brincando
um pouco, direi que “não semos tão maus como o Pintão”, nem como qualquer outro da sua numerosa prole
descendente, tanto da legítima, como da ilegítima.
Mas também porque, de facto, a ingratidão existe em
muitos seres humanos, intrinsecamente. Mas sou da
opinião de que, na grande maioria das pessoas, a ingratidão é apenas produto da Ignorância e da Amnésia.
Por isso, e para lutar contra a amnésia e contra a ingratidão, é recomendável cultivar a Memória, a Leitura e
o Estudo permanentes. E mesmo assim... sabe Deus.
Mas, deixemo-nos de lérias, e vamos à História.

Uma sinopse do Conselho
Regional do Norte…
Penso que antes de falarmos da Ordem dos Médicos
e para que os nossos pontos de referência sejam
harmoniosos e consequentes, deveremos recordar
as datas da Escola formadora dos mesmos, isto é,
dos próprios médicos.
Ao contrário da cidade de Coimbra, onde, desde há
muito, estava sedeada a única Universidade existente no País, nas cidades do Porto e de Lisboa, o
ensino oﬁcial da Medicina só aconteceu a partir
de 1825, ano em que, reinando D. João VI, foram
fundadas as respectivas Reais Escolas de Cirurgia. Poucos anos mais tarde, em 1836, através das
muito meritórias Reformas da autoria de Passos
Manuel (político natural da Freguesia de Guifões,
Matosinhos, faço notar)
aquelas Reais Escolas
de Cirurgia passaram a
Escolas Médico-Cirúrgicas, e assim permaneceram durante os 74
anos seguintes, até ao
derrube da Monarquia
e implantação da República, em Outubro de
1910. Desde então, e até
hoje, denominam-se FaPASSOS MANUEL
culdades de Medicina.

FUNDAÇÃO DA ORDEM
DOS MÉDICOS
1. O Decreto/Certidão de Nascimento da actual Ordem dos Médicos tem a data de 24 de Novembro
de 1938, o que faz dela uma instituição historicamente ainda muito jovem. No ﬁnal do passado ano
de 2005, a Ordem dos Médicos completou 67 anos
de existência: uma idade já madura, mas ainda anterior à Jubilação. Inerente àquela data da fundação,
estiveram, a meu ver, dois aspectos altamente condicionantes de todo o historial da Ordem dos Médicos, e que devem ser tidos em conta sempre que
uma qualquer análise se pretenda fazer da mesma:
- por um lado, o facto de a Ordem dos Médicos ter
nascido em pleno Salazarismo político, 5 anos
após a entrada em vigor da emblemática Constituição Política Corporativista (1933) e das posteriores leis do Governo do cognominado Estado
Novo;
- por outro, a circunstância brutal de os primeiros 7 anos de existência da Ordem dos Médicos
terem coincidido com os anos da duração da II
Guerra Mundial (1939-1945), ainda que, como
todos sabem, Portugal não tenha feito parte integrante dos beligerantes directos.
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JOSÉ PEREIRA REIS

2. Ao pretender fazer a reconstituição histórica das
instituições da classe médica que vigoravam antes
daquela data da constituição da actual Ordem dos
Médicos, em 1938, ﬁquei perplexo ao constatar que
não existem, ou, o que vai dar ao mesmo, não estão
disponíveis, os documentos com todas essas informações. Parece impossível, mas é a verdade, nua e
crua. Hoje, apenas me foi possível respigar alguns,
poucos, esparsos, dados, acidentalmente encontrados, avulsos, aqui e além.
Tanto quanto se pode apurar, anteriormente àquela
data de Novembro de 1938, existiam, dispersas
pelas grandes cidades do país, com carácter local
e independentes umas das outras, múltiplas associações de classe médica. Na cidade do Porto, em
1938, a respectiva associação de classe existente denominava-se Associação Médica Lusitana (AML),
a qual, por sua vez, era a sucessora de uma outra
pré-existente e com o bem explícito, inconfundível
nome de Associação dos Médicos do Norte de
Portugal (AMNP).
Os Estatutos desta última estavam legalizados desde
o respectivo Alvará de 19/V/1909 (ainda em tempos
de Monarquia, gosto de lembrar) até que, em 1913,
ao pretender alargar a sua jurisdição e inﬂuência a
todo o território nacional, reformulou os seus Estatutos, e mudou o nome para Associação Médica
Lusitana, ﬁcando tudo aprovado, já em regime republicano, pelo Alvará de 31/XII/1913.
3. Na senda da história pregressa da actual OM,
para além destes antecedentes que chamarei de próximos, pois remontam apenas até 1909, ainda conseguimos descortinar uns outros, mais remotos.

J. DE ANDRADE GRAMAXO

ALFREDO MAGALHÃES

A. AZEVEDO MAIA

Na verdade, segundo
Maximiano Lemos, já
muito antes daquelas
datas, concretamente em
1882, foi fundada, no
Porto, uma respeitável
agremiação de médicos
com o nome Sociedade
União Médica (SUM)
cujos primeiros Presidente e Vice-Presidente
foram, respectivamente
José Pereira Reis e José
de Andrade Gramaxo.
Ainda de acordo com
aquele nosso prestigiado
historiador da Medicina Portuguesa, a Sociedade União Médica
propunha-se alcançar
3 objectivos principais:
constituir (1) um foco de
instrução, (2) um Instituto de Previdência e (3)
um centro que presidisse
às relações entre os médicos.
Melhor explicação e melhor síntese não poderia
haver, para definir os
objectivos de uma associação de classe, qualquer que ela seja. A primeira Assembleia Geral
da SUM teve lugar, em
Fevereiro de 1882, nas
salas da Sociedade de
Geografia Comercial
do Porto, outra instituição injustamente mal
conhecida dos Portuenses. Interrompida (porquê?!) desde 1886, a
SUM entrou novamente
em exercício em Dezembro de 1893. Entretanto,
segundo nos relata Alfredo Magalhães, Professor na Faculdade de
Medicina, “as discussões
então travadas entre os
grupos chefiados por
António Azevedo Maia
e Ricardo Jorge apaixonaram profundamente a
classe médica do Porto
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e do Norte do País, dando lugar, mais tarde, a uma
cisão, origem de uma nova colectividade que se
chamou Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Porto” (SMCP) cuja inauguração ocorreu em 26
de Abril de 1897. Seria interessante averiguar os
verdadeiros porquês de tão profunda cisão, pois, ao
contrário do que escreveu o mesmo Alfredo Magalhães, que disse que eram “factos que não valia
a pena exhumar”, uma tal clariﬁcação, não seria,
penso, de uma utilidade exclusivamente histórica:
teria também um duplo interesse cientíﬁco e pedagógico, que conviria não só preservar, mas também
ensinar aos vindouros. Porque, como todos concordam, com os erros também se aprende, e bastante.
Sem pretender aprofundar aquela cisão, verdadeira
fractura da comunidade médica portuense, cuja
elucidação terá que esperar por mergulhador de
maior fôlego, e com melhores alfaias, mas porque
ajudará a compreender a constituição e a dinâmica
dos dois grupos assim formados, deixem-me somente listar alguns dos nomes de cada uma dessas
duas “barricadas” que, em 1897, na cidade do Porto,
se instalaram:
• na antiga Sociedade União Médica permaneceram: Oliveira Monteiro; Sousa Maia; Alexandrino
de Souza; Mendes Correia; Forbes Costa; Azevedo
Maia; Magalhães Lemos; Agostinho Sousa; Silva
Carvalho; Dias Vale; Joaquim Urbano e Pina Vaz.
• para a nova Sociedade de Medicina e Cirurgia
transitaram: Augusto Brandão; J. Dias d’Almeida;
Carlos Lima; Alberto de Aguiar; Artur Maia Mendes; Tito Fontes; Morais Caldas; Clemente Pinto;
Souza Oliveira; Júlio Franchini; Roberto Frias;
Agostinho do Souto; Ricardo Jorge; Alberto Ferrer de Sampaio; Luiz de Freitas Viegas e Maximiano Lemos.
4. Ainda dentro deste aliciante e importante tema
do Associativismo Médico Portuense, não nos
é permitido não registar a tão longínqua quanto
originalíssima e pioneira Associação constituida em
Outubro de 1834 por iniciativa de alguns médicos
da cidade do Porto, entre os quais é da maior justiça

ANTIGA SEDE NA RUA ÁLVARES CABRAL, Nº 76

realçar o nome de António Carlos Melo, em casa de
quem se reuniram, a 13 de Dezembro de 1833, isto
é, ainda em período de guerra civil e cerca de meio
ano antes da assinatura da Convenção de ÉvoraMonte, a qual selou o ﬁm das hostilidades fratricidas da guerra civil que, desde 1828, se instalara
entre os Portugueses, divididos entre os apoiantes
de D. Pedro e os partidários do seu irmão D. Miguel.
Baptizada, primeiramente, com o nome de Sociedade das Ciências Médicas e Literatura do Porto
(da qual fizeram parte entre outros, Alexandre
Herculano) em breve mudou para Sociedade Literária com uma Secção Médica. Tinham como
Boletim da Sociedade um periódico que rotularam
de Repositório.

SEDE SOCIAL
Através dos respectivos Boletins que então publicaram, consegue-se descobrir que a sede social da
Associação dos Médicos do Norte de Portugal
(AMNP) estava instalada na Travessa da Fábrica,
nº 6, onde depois também funcionou a Associação
Médica Lusitana (AML), desde a sua criação, em
1913, até 1927, altura em que se mudou para a Rua
Cândido dos Reis, nº 74 – 1º andar. Da Rua Cândido
dos Reis, a sede foi, nos ﬁnais do mandato de Carlos
Alberto Rocha, em 24/XII/1940, transferida para
um óptimo edifício na Rua Álvares Cabral, nº 76.
Isto equivale a dizer que a primeira sede social da
actual Ordem dos Médicos foi, ainda que somente
durante pouco mais que 2 anos, na Rua Cândido
dos Reis: desde 1938 a 1940.
Finalmente, a última mudança de Sede deu-se
cerca de 43 anos depois, em 7/X/1983, de Álvares Cabral para a actual, esplêndida residência
da Quinta da Arca d’Água em cujos espaçosos
terrenos foi posteriormente construída a tão elogiada Casa do Médico, a qual, por sua vez, só foi
oﬁcialmente inaugurada em 19/IV/1997, cerca de
14 anos após aquela anterior mudança, durante o 2º
mandato do “reinado” de A. Meireles e com a presença do Presidente da República, Jorge Sampaio.

SEDE ACTUAL DA ORDEM DOS MÉDICOS / SRN NA RUA DELFIM MAIA, Nº 405 (ARCA D’ÁGUA)
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IDADE

64

ERNERSTO MORAIS

já os 64 anos de idade. O
segundo mais idoso foi
Adolfo Pinto Leite, com
62 anos de idade. De entre
todos, o Presidente mais
novo foi Miguel Leão que,
em Janeiro de 1999, ano
de começo do primeiro
dos seus dois mandatos,
ainda não havia completado 38 anos de idade.
No conjunto de todos os
restantes 15 Presidentes,
foram 7 com idades compreendidas entre os 40 e
os 50 anos de idade, e 8
entre os 50 e os 60 anos
de idade à data da tomada
de posse.

C. ALBERTO DA ROCHA

SEXO

62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Ernesto Morais

José Frazão Nazareth

Álvaro Mendonça de Moura

José Almeida Garret

Miguel Leão

Adolfo Pinto Leite

10 11 12 13 14 15 16 17 18

António Maria Meireles

Carlos Alberto da Rocha (Pai)

9

Bernardo Teixeira Coelho

8

Agostinho Pinto de Andrade

7

José Guimarães dos Santos

6

Eva Xavier

5

Virgílio Moreira

4

Rogério Gonzaga

3

Rolando Van Zeller

2

José da Silva Meireles

1

António Baptista Alves de Sousa

nº

39 40 42 44 47 50 56 62 65 68 71 74 75 78 87 90 93 99

Américo Pires de Lima
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ANO

IDADE À DATA DA TOMADA DE
POSSE
Como pelos gráﬁcos juntos se torna evidente, foram
muito variáveis e diferentes, de uns para os outros, as
idades com que cada Presidente do Conselho Regional do Porto tomou posse.
O primeiro Presidente, Américo Pires de Lima, tinha 53 anos de idade, quando tomou posse.
A primeira grande idade jovem surgiu com o Presidente Ernesto Morais (nº 5 da nossa lista) no ano
de 1947 (exactamente o primeiro Presidente eleito
depois do ﬁm da II Grande Guerra), quando o próprio ainda não tinha completado os 42 anos de idade,
como que simbolizando,
com a sua juventude,
uma renovada Esperança
num futuro melhor, após
os inenarráveis desastres
holocáusticos produzidos
pela II Guerra Mundial.
O presidente mais idoso de
todos foi Carlos Alberto
da Rocha, o 2º da nossa
lista que, quando tomou
posse, em 1940, contava AMÉRICO PIRES DE LIMA

ADOLFO PINTO LEITE

MIGUEL LEÃO

EVA XAVIER

Embora tenha havido,
sempre, participações
de médicas em outros
cargos directivos, no de
Presidente do Conselho
Regional do Porto, aconteceu somente uma vez,
com Eva Xavier (nº 13).
Para sermos inteiramente
justos deveremos acrescentar a particularidade,
a todos os títulos enaltecedora, da presidência
de Eva Xavier ter sido
exercida no período mais
conturbado da história
da Ordem dos Médicos,
isto é, imediatamente a
seguir à chamada revolução do 25 de Abril de
1974. Por mais estranho
que pareça aos jovens de
hoje, naqueles recuados
tempos que chamarei de
“tempos de contradição”,
era preciso ter muita coragem para enfrentar as
ondas “tsunâmicas” dos
totalitarismos de ultraminorias. Eva Xavier foi
Presidente do Conselho
Regional do Porto da Ordem dos Médicos desde
1975 até 1977.
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NACIONALIDADE

A. B. ALVES DE SOUSA

VIRGÍLIO MOREIRA

FRAZÃO NAZARETH

ÁLVARO MENDONÇA

A. MEIRELES

J. GUIMARÃES DOS SANTOS

Não deixa de ser curioso veriﬁcar que logo o 3º
Presidente do CR do Porto da Ordem dos Médicos, em 1942, tenha sido um médico natural do
Brasil (Pernambuco) – António Baptista Alves
de Sousa – nascido em 18 de Dezembro de 1885
(contava 57 anos de idade quando tomou posse),
“diplomado pelas Faculdades de Medicina de
Liège (Bélgica) e de Coimbra, respectivamente em
23 de Julho de 1909 e 16 de Julho de 1910”.
Igualmente merecedor de registo foi o interessante
pormenor de nas eleições em que Alves de Sousa
concorreu, em 1942, e saiu vencedor, a sua lista,
que era a 2ª, a da oposição, pela primeira vez ganhou à outra lista, a 1ª, a elaborada, como habitualmente, pela equipa cessante.

NÚMERO DE MANDATOS
Com o primeiro Presidente, Américo Pires de
Lima, aconteceu caso único, mas regulamentar,
pois ocupou o lugar de Presidente durante apenas um ano, o de 1939, o primeiro de toda esta
história.
Virgílio Moreira (nº 12) também só esteve um
ano, mas por razões diferentes: foi no histórico e
revolucionário ano de 1974, em que acabou por se
demitir, provocando eleições antecipadas.
A princípio, a lei estipulava que o mandato (com
a referida excepção do primeiro) seria de 2 anos
consecutivos, e assim aconteceu com os seu imediatos sucessores Carlos Alberto Rocha (nº 2) e A.
B. Alves de Sousa (nº 3).
Entretanto, em ﬁnais de Dezembro de 1945, surgiu o Dec-Lei Nº 35.404 (de 28 de Dezembro)
argumentando que “relativamente aos organismos corporativos, a experiência demonstrara a
necessidade de assegurar uma permanência de
orientação que só pode resultar da continuidade
do exercício dos cargos sociais”.
Com base em tais argumentos, o Decreto teve vários efeitos: prorrogou os mandatos em exercício,
decretou que não haveria eleições em Janeiro de
1946, e mudou a duração dos mandatos futuros
para 3 anos consecutivos.
Se anotarmos que a II Grande Guerra havia terminado em Agosto de 1945, anotemos também
a coincidência de exactamente logo, em Outubro desse mesmo ano de 1945, se ter constituido
em Lisboa o Movimento de Unidade Democrática
(MUD), organização de declarada oposição política ao regime vigente e da qual faziam parte um
grande número de médicos.
Nessa altura era Adolfo Pinto Leite quem estava,
desde 1944, na Presidência do Conselho Regional.
Pela lei antiga, deveria haver eleições em Janeiro
de 1946. Pela nova lei, não haveria eleições em Janeiro de 1946, assim como, logicamente, também
não haveria lugar para as respectivas campanhas
eleitorais, e o mandato de Adolfo Leite, em vez de

terminar em Dezembro de 1945, teria que prolongar-se até Janeiro de 1947, ocasião, então, para
novas eleições.
Com aquele estratégico Decreto, ﬁcaram oﬁcial
e legalmente anuladas todas e quaisquer candidaturas que, porventura, viessem a constituir-se,
como muito provavelmente iria acontecer com a
dos médicos pertencentes ao MUD, “acabadinho
de se formar”.
Tudo isto serve para acrescentar que, por essa
altura, e por causa das referidas alterações introduzidas por aquele “subtil” Decreto de Dezembro
de 1945, surgiram, talvez pela primeira vez, ao
nível dos três Conselhos Regionais, isto é, a nível
nacional, grandes manifestações de protesto e
contestação.
O grupo contestatário, no Porto, esteve presente
tanto nas Assembleias Regionais de Janeiro de
1946, a contestar a legitimidade da decretada
prorrogação do mandato de Adolfo Pinto Leite,
como nas de Janeiro de 1947, a contestar, desta
vez, a aprovação do Relatório e Contas de toda a
Gerência do CR de Adolfo Pinto Leite.
De ambas as ocasiões, foram Assembleias tão
concorridas e acaloradas que obrigaram:
- as de 46, a prolongarem-se por 4 sessões em
dias e, até, em locais separados;
- e as de 47, a ocuparem 3 sessões, em outros
tantos dias igualmente espaçados.
Em conclusão, já agora, diga-se que quando chegou a hora de votar as respectivas Moções de
Censura, apresentadas pelos contestatários, estes
últimos saíram indiscutivelmente derrotados pelos números apurados:
- em Janeiro de 1946, por 561 contra 307 votos
(diferencial de 254);
- e em Janeiro de 1947, por 364 contra 94 (diferencial de 270 votos).
A partir de então e até à actualidade, os mandatos
passaram a ser sempre de 3 anos de duração.
Presidentes com 2 mandatos consecutivos foram
quatro: Frazão Nazareth (1950 a 1955), Álvaro
Mendonça (1956 a 1961), António Meireles
(1993 a 1998) e Miguel Leão (1999 a 2004).
Curiosamente, tanto os dois primeiros, como os
dois últimos, sucederam-se mutuamente, o que,
na prática, signiﬁcou que houve 2 períodos de 12
anos consecutivos (de 1950 até 1961 e de 1993
até 2004) com 2 Presidentes para cada um, ou,
por outras palavras: 24 anos para apenas 4 Presidentes.
Três mandatos consecutivos (9 anos), apenas um
Presidente conseguiu tal proeza: José Guimarães dos Santos (desde 1978 até 1986, inclusive).
Se agora somarmos 24 a 9 obteremos o número
33. Isto é: durante 33 anos (metade da vida da
Ordem dos Médicos) o CR do Norte esteve às
ordens de 5 Presidentes, enquanto nos outros 33
anos (a outra metade, portanto) esteve entregue
aos cuidados dos restantes 13, quase o triplo.
Coisas da Estatística...

43

de Geograﬁa, em Lisboa, a apoteótica Festa de Consagração da
1886
Medicina Interna
53
1 ano – 1939/40
1 Américo Pires de Lima
Medicina, que colheu a presença e
1876
Medicina Interna
64
2 anos – 1940/41
2 Carlos Alberto da Rocha (Pai)
participação das mais altas e pres1885
Oftalmologia
57
2 anos – 1942/43
3 Ant.º Baptista Alves de Sousa
tigiadas ﬁguras públicas nacionais
e estrangeiras, como Gregorio Ma1881
Radiol./Gastro-Ent.
63
3 anos – 1944/46
4 Adolfo Pinto Leite
ranon e Pasteur Vallery-Radot
1905
Patol. Clínica
41
3 anos – 1947/49
5 Ernesto Morais
(neto do grande cientista Pasteur).
1897
Estomatologia
53
2x3 anos – 1950/55
6 José Frazão Nazareth
No Porto, naquela data, presidia
1914
ORL
41
2x3 anos – 1956/61
7 Álvaro Mendonça de Moura
Frazão Nazareth, mas, querendo
1919
Farmacologia
42
3 anos – 1962/64
8 José Almeida Garrett
ser ﬁel à verdade, deve acrescentar1909
Obstetrícia
59
3 anos – 1965/67
9 Rolando Van Zeller
se que fora Ernesto Morais quem,
1913
Cardiologia
55
3 anos – 1968/70
10 José da Silva Meireles
no Conselho Geral anterior, sugeriu a ideia da realização de uma
1923
Patol. Clínica
48
3 anos – 1971/73
11 Rogério Gonzaga
cerimónia em que fossem conde1926
Pediatria
48
1 ano – 1974
12 Virgílio Moreira
corados 3 médicos, um de cada
1932
Nefrologia
42
3 anos – 1975/77
13 Eva Xavier
CR, que simbolizassem as virtudes
1934
Cirurgia
43
3x3 anos – 1978/86
14 José Guimarães dos Santos
da proﬁssão, personalizando ne1932
Ortopedia
54
3 anos – 1987/89
15 Agostinho Pinto de Andrade
les, como escreveu o nosso médico
1936
Psiquiatria
54
3 anos – 1990/92
16 Bernardo Teixeira Coelho
escritor, Fernando Namora, “os
1937
Medicina Interna
56
2x3 anos – 1993/98
17 António Maria Meireles
milhares de companheiros que,
18 Miguel Leão
1960
Neurologia
38
2x3 anos – 1999/2004
nas cidades ou nas aldeias, através de alegrias ou vicissitudes,
* à tomada de posse
gratidões ou injustiças, dedicam
a sua vida a uma infatigável epopeia de solidaESPECIALIDADES
riedade”. Foram, então, muito justa e condignamente homenageados e condecorados com o Grau
É interessante constatar que as diferentes “especiade Comendador da Ordem de Benemerência os
lidades” médico-cirúrgicas dos Presidentes foram
seguintes médicos “já com largas caminhadas de
sucedendo-se, naturalmente, quase sem se repetiexercício proﬁssional”:
rem, apenas com 2 excepções: da Medicina Interna
Por Coimbra, Lúcio Pais de Abranches, com 86
(nºs 1, 2 e 17) e da Patologia Clínica (nº 5 e nº 11).
anos de idade, residente no Luso;
O caso de Frazão Nazareth (nº 6) como EstomatoPor Lisboa, Alberto Martins dos Santos, com 81
logista, também ﬁcou como exemplo ultra-especial,
anos, morador no Bombarral;
único e irrepetível.
Pelo Porto, João Álvares Pereira Carneiro Leal,
Com estes reduzidos números não é possível deducom 77 anos e morador no Marco de Canavezes.
zir se houve ou não alguma especialidade com mais
Ou muito me engano, ou nunca mais voltarão a
apetência para a Presidência do CR do Porto da OM.
ocorrer nem as condições, nem a atmosfera amTeremos que esperar mais tempo.
biente moral, social e ética, tanto dentro como fora
BASTONÁRIO
da classe médica, para que uma cerimónia com estas
características e signiﬁcados possa voltar a repetir-se.
Justiﬁca-se falar também do
Não restam dúvidas: os tempos mudam, realmente.
Bastonário, para mencioE por essa razão somos obrigados a falar de paranar que ao longo de toda a
digmas. Paradigmas que passam inexoravelmente,
história da Ordem dos Méquer chova, quer faça sol, esteja o Escudo, o Dólar
dicos, o Porto e o Norte de
ou o Euro em vigor oﬁcial… ■
(continua…)
Portugal contribuíram com
apenas um Bastonário, Manuel Cerqueira Gomes,
que por sinal recebeu a
CERQUEIRA GOMES
maior das aceitações gerais,
porquanto conseguiu ser eleito para 3 mandatos
consecutivos, desde 1947 a 1955. Nunca será demais realçar que foi durante a sua regência e por
sua muito especial intercedência que se realizou,
Da esquerda para a direita: PAÍS DE ABRANCHES, ALBERTO MARTINS
DOS SANTOS, J. A. P. CARNEIRO LEAL
em 4/XII/1954, no Salão Portugal da Sociedade
Nº NOME

NASC.

ESPECIALIDADE

IDADE*
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3 LIVROS, 3 DISCOS
3 LIVROS
ALDOUS HUXLEY
Também o Cisne Morre

EÇA DE QUEIRÓS
Os Maias

ERNEST HEMINGWAY
Por Quem os Sinos Dobram

Publicado em
1939, este livro é uma crítica ao artiﬁcialismo e fausto de
Hollywood e a
toda a indústria
do cinema. Huxley baseou-se –
tal como Orson
Wells no filme
“Citizen Kane”
– no milionário William Randolph Hearst,
dono do maior império de comunicação social do país. Em “Também o Cisne Morre”, o
milionário californiano Jo Stoyle tem medo
de morrer e paga uma fortuna para lhe prolongarem a vida. Stoyle descobre que existe
um nobre inglês que possui o “segredo” e
acaba por segui-lo de forma obsessiva, sem
medir as consequências.
O livro é acima de tudo uma parábola da
loucura americana, particularmente do seu
narcisismo, da sua superficialidade e da
constante busca do elixir da juventude.
Aldous Leonard Huxley (1894-1955) nasceu em Surrey, Inglaterra, e estudou na aristocrática escola de Eton, que foi obrigado a
abandonar aos 16 anos, devido a uma doença nos olhos que quase o cegou. Impedido, por isso, de tirar o curso de medicina, como era seu desejo, recuperou a visão
necessária para se formar com honra em
Oxford. Há quem o considere pioneiro do romance
anti-utópico, porque Huxley mostra o homem como
uma criatura demasiado
heterogénea, demasiado
dividida entre a paixão e a
razão para poder ser feliz.

Obra prima de Eça
de Queirós (publicada em 1888)
é também um dos
livros mais importantes de toda a literatura narrativa
portuguesa. Tratase de uma obra
realista e naturalista, daquele que é considerado o grande romancista da literatura
portuguesa.
Ao (re)ler “Os Mais” vai poder recordar a
história da família Maia, com destaque para
os amores incestuosos de Carlos e Maria
Eduarda. Eça de Queirós expressa também
neste romance uma crítica à situação decadente do país na altura, com uma linguagem onde se nota uma ﬁna ironia no modo
como são apresentadas as situações e as personagens.
Eça de Queirós conquistou um lugar de
grande destaque na literatura portuguesa,
pela amplidão temática dominada pela crítica da sociedade e pelos desmandos do
amor sensual (“O Crime do Padre Amaro”
e “O Primo Basílio”, por exemplo) e pela
grande capacidade narrativa, como no caso de “Os
Maias”.

Um dos livros mais
célebres de Hemingway, que reúne todas as principais
características do
estilo do escritor. O
romance narra três
dias da vida de Robert Jordan, um
americano integrante das brigadas internacionais, que luta em prol do governo democrático e republicano, em defesa da legalidade em Espanha. Em determinada altura
do conflito, Robert recebeu uma missão
muito importante, que consistia em fazer
dinamitar uma ponte. A iniciativa visava facilitar uma ofensiva das forças republicanas,
que se encontravam muito desgastadas moralmente, diante da grande superioridade
bélica do exército fascista de Franco.
O conteúdo político desta obra, lançada originalmente em 1940, acabou por valer a
Hemingway um boicote da comissão organizadora do Pullitzer, mesmo perante a
aclamação do público (venda de 500 mil
exemplares em menos de seis meses) e da
crítica (melhor livro do ano). Hemingway
acabou por ganhar o prémio em 1953, com
“O Velho e o Mar”, que também viria a ser
decisivo quando lhe atribuíram o Nobel da
literatura.
A narrativa literária deu também lugar à
narrativa cinematográﬁca. “Por Quem os
Sinos Dobram” recebeu um Óscar para a
melhor actriz secundária (Katina Paxinou)
e foi nomeado para oito categorias. O ﬁlme,
que contou também com a participação de
Gary Cooper e Ingrid Bergman, conquistou
ainda dois Globos de Ouro.
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AS SUGESTÕES DE SOBRINHO SIMÕES
MANUEL SOBRINHO SIMÕES É UM DOS MAIORES ESPECIALISTAS MUNDIAIS NO CANCRO DA TIRÓIDE E DO
ESTÔMAGO, A PONTO DO SEU TRABALHO JÁ LHE TER VALIDO O PRÉMIO PESSOA, ATRIBUÍDO EM 2002.
O PRESIDENTE DO JÚRI, PINTO BALSEMÃO, DEFINIU NA ALTURA O PENSADOR ACADÉMICO E ACTIVISTA
CULTURAL COMO “UM EXEMPLO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA”. ALÉM DE LIDERAR UMA EQUIPA DE
CIENTISTAS POR EXCELÊNCIA, NO (IPATIMUP), O INVESTIGADOR JÁ FOI TAMBÉM HOMENAGEADO PELO
CONTRIBUTO POLÍTICO, SOCIAL E CULTURAL NA VIDA DO PAÍS E, PRINCIPALMENTE, NA CIDADE DO PORTO.
FAZER SUGESTÕES DE LIVROS E DISCOS PARA A “NORTEMÉDICO” DEU-LHE UM GOZO ESPECIAL, PORQUE FOI
UMA FORMA DE RECORDAR UM POUCO AS ESCOLHAS DA SUA JUVENTUDE, COM MAIS INCIDÊNCIA NOS
AUTORES DO QUE PROPRIAMENTE NAS OBRAS ESPECÍFICAS.
nortemédico

Texto Rui Martins

SÉRGIO GODINHO
O Melhor de 71 a 86
Este é um disco emblemático deste músico multifacetado
portuense. Estão
aqui reunidos alguns dos melhores
êxitos deste grande
nome da música
portuguesa. “Com
um Brilhozinho nos Olhos” é logo a abrir
esta colectânea, que ilustra bem a capacidade deste autor, compositor, cantor e também actor.
“A Noite Passada”, “É Terça-Feira” e “O
Porto Aqui Tão Perto” são mais alguns temas importantes, deste intérprete que já
correu meio mundo. Saiu de Portugal para
França aos 20 anos para fugir à ditadura e
à guerra colonial. No exílio gravou “Os Sobreviventes” e colaborou no primeiro álbum
a solo de José Mário Branco “Mudam-se os
Tempos, Mudam-se as Vontades”. Apesar
de constantemente censurado, Sérgio Godinho foi “Autor do Ano” em Portugal. Depois, no Canadá, Sérgio Godinho recebeu
a notícia do 25 de Abril, tendo regressado
a Portugal para fazer algumas das canções
mais aclamadas da história da música portuguesa. Em “O Melhor de 71 a 86” podem
reviver-se alguns dos temas que marcaram
uma geração importante da história recente
portuguesa.

BEATLES
Yellow Submarine

Os Beatles (ainda) são considerados o grupo
mais bem sucedido da história, sendo aclamados por público e crítica - quase 170 milhões de álbuns vendidos e dezenas de músicas nos primeiros lugares do top em todo
o mundo.
Começaram em Liverpool na década de 50 e
revolucionaram o panorama musical na primeira metade da década 60, com uma notoriedade até hoje inédita para uma banda
pop/rock. John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison e Ringo Starr marcaram
uma geração, levaram multidões aos concertos e inﬂuenciaram os jovens com os cortes de cabelo, roupas e uma forma de estar
que rompeu com a estética normativa da
época.
Ainda hoje se fala da beatlemania, que
muito se ﬁcou a dever a esse grande sucesso. Em “Yellow Submarine” podemos
reviver um pouco o ambiente musical da
época, com alguns “hits” que ﬁzeram história: “Love You To”, “Lucy in The Sky With
Diamonds”, “All You Need Is Love” e “Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Clube Band”
são alguns dos temas que marcam
este disco histórico.

3 DISCOS
JACQUES BREL
Comme Quand On Etait Beau
Trata-se de uma colectânea, com três
DVD’s, que foi lançada em 2003 com
mais de sete horas
de música. É também a oportunidade
de se ter acesso a
imagens raras da carreira deste consagrado
artista belga. Esta obra reúne os principais
temas da carreira de Brel, com som tratado
ao nível digital. A imagem também foi restaurada, de forma a garantir uma qualidade
equiparada às gravações actuais. Entre os
programas são apresentadas entrevistas e
reportagens, todas legendadas. Além das
melhores canções podem também ser apreciadas algumas versões raras, o que transformam esta obra numa mais valia. Não
falta “Ne Me Quittes Pas”, uma espécie de
hino aos amantes dos anos 60, e também
“La Valse à Mille Temps” e “Les Bourgeois”,
que constituem outras das preciosidades.
São também apresentadas versões inéditas e
algumas canções incluídas em ﬁlmes, como
“Le Far West” e “Mon Oncle Benjamin”.
A música de Jacques Brel ultrapassou as
fronteiras do tempo e ainda hoje é ouvida.
Cantor, compositor, actor e director de cinema, Brel foi um artista multifacetado, ao
nível de Edith Piaf e Yves Montand, também nomes importantes da música internacional.
Brel teve ainda a particularidade de romper com o conceito que a canção poética
era subtil demais para chegar ao grande público e que o verdadeiro “chansonier” deveria ﬁcar estático no palco. Ele foi o criador
do conceito de actor musical, aquele que
vibra com a música de uma forma impressionante...
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HISTÓRIA,
GERÊS
E GASTRONOMIA
NA POUSADA DE

SANTA MARIA DO BOURO

HÁ TRÊS PILARES FUNDAMENTAIS ONDE
ASSENTA A POUSADA DE SANTA MARIA DO
BOURO: O USUFRUTO DE UM MOSTEIRO
DO SÉC. XII, ADAPTADO PELO ARQUITECTO
SOUTO MOURA; O CONTACTO COM A NATUREZA NA SERRA PENEDA-GERÊS; A DEGUSTAÇÃO DE UMA MARCANTE E RICA GASTRONOMIA DESTA REGIÃO MINHOTA.
nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto

O arquitecto Souto Moura escreveu em 1997, na
altura da inauguração da pousada, que “para o
projecto, as ruínas foram mais importantes que o
convento, já que foi material disponível, aberto,
manipulável, tal como o edifício o foi durante a
História”.
Quem visitar esta pousada-design pode veriﬁcar
que o antigo mosteiro teve um papel pervertido
ao longo do tempo. Serviu os monges beneditinos
da Ordem de Cister no século XII; teve um papel
heróico na crise de 1383-1385, quando Castela invadiu Portugal em apoio a D. Beatriz (o abade de
Bouro tomou o partido do mestre d’Avis e juntou
600 homens para defender a linha de fronteira de
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Portela do Homem e conseguiu vencer as tropas
galegas) mas depois, no séc. XVI, Santa Maria do
Bouro entrou em declínio e o mosteiro foi praticamente abandonado e destruído; a partir do séc.
XVII foi várias vezes refeito, assim como a igreja
conﬁnante, até à parcial ruína e completo abandono
no ﬁnal do século passado.
Hoje ainda sobrevivem alguns dos pilares e dos traços arqueológicos que marcaram a sua história, com
uma surpreendente miscelânea de carácter estético
e modernista imposta por Souto Moura. O requinte
está à vista nos
32 quartos desta
pousada-design,
que foram adaptados das antigas
celas dos monges.
Há um curioso
cruzamento das
padieiras antigas
com o conforto
de um alojamento
desenhado pelo
arquitecto.
Em ter mos de
apoio, a pousada
tem dois restaurantes: um está
situado exactamente na antiga
cozinha dos monges e serve para
o funcionamento
diário; o outro
restaurante encontra-se no antigo refeitório dos
monges e destina-se a serviços especiais.
Existem ainda dois espaços muito aprazíveis: uma
sala de reuniões, que foi adaptada de um celeiro;
uma sala polivalente, onde ainda se encontra em
boas condições o lagar dos monges.
No meio da pousada está o claustro, de planta quadrangular, composto por dois andares. Ao nível
térreo, os arcos de volta perfeita assentam em duas
colunas monolíticas.

MONGES
AGRICULTORES
Austeridade, ascetismo, silêncio e abstinência eram
alguns dos princípios da Ordem de Cister. Os monges viviam em comunidade estrita e trabalhavam
manualmente. Por isso, cuidavam tudo aquilo que
precisavam. Dedicavam-se à agricultura, ao moinho, às forjas, ao celeiro e às oﬁcinas. A intervenção
no antigo mosteiro teve o cuidado de preservar o

espaço envolvente, que era designado pela comunidade cisterciense como a “Cerca”. Tem uma área
de seis hectares e nota-se o cruzamento do lazer
actual e a preservação do património antigo, com
os trilhos onde os monges rezavam, descansavam
e investigavam.
O reordenamento desta zona exterior implicou a
construção de uma piscina enquadrada pelo Olival
e pela Leira do Moinho, animada por uma levada.
A água circula pelo claustro e espreguiça-se até ao
local onde se encontram as ruínas do moinho. O
percurso dos
monges foi reabilitado num
local chamado
Prado, sempre
com o objectivo
de identificar
a área exterior
com o mos teiro. No meio
da actual zona
dos quartos encontra-se o que
Souto Moura
chamou de Laranjal, um espaço que tem
um belo efeito
visual e que retoma a tradição
da laranja do
Bouro.

IGREJA
ADJACENTE
O Mosteiro de Santa Maria do Bouro está situado
mesmo ao lado de uma igreja, que também foi refeita no séc. XVII. Apenas no alçado sul da cabeceira
subsistem ainda vestígios da primeira construção.
Há duas torres imponentes que saltam à vista, de
planta quadrangular, além de uma escadaria de
granito e um pórtico. Três nichos contêm imagens
de pedra em representação da Virgem Maria, S.
Bernardo e S. Bento.
No interior, a igreja é composta por uma nave, com
tecto em madeira. Tem capelas laterais ligadas entre
si, com arcos que assentam em pilares de pedra.
Existe ainda uma pia de água benta românica, que
sobreviveu da igreja original.
Destaque também para a presença de painéis esculpidos de madeira dourada, do séc. XVII. Além
da qualidade artística, estes painéis retratam cenas
similares da vida de S. Bernardo e S. Bento.
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Também interessante é a sacristia da igreja, de planta
rectangular e dividida em dois tramos por um pilar onde se encontram dois arcos de volta perfeita.
No interior destacam-se os tectos apainelados e as
paredes revestidas de azulejos. Há mesmo quem
considere que se trata de um exemplar único ao
nível de talha.
Não faltam monumentos do género em toda a região. Por isso pode visitar também o Mosteiro de
Santo André, em Rendufe. No claustro vale a pena
apreciar um cadeiral majestoso. A igreja, de fachada
simétrica, com duas torres sineiras, é também uma
reconstrução do século XVIII. O interior é revestido com talha dourada do estilo rococó. No centro
existe uma fonte decorativa em pedra lavrada.
Em Caldelas merece também atenção a Capela de S.
Pedro de Aﬁns, de características rústicas, a Citânia
de S. Julião, um fortiﬁcado da idade do ferro/época
romana, e a igreja de Caldelas, uma reconstrução
do séc. XVIII, de fachada joanina, decorada no interior com talha coeva.

Pelo caminho pode apreciar o artesanato da região,
com a proposta de inúmeros trabalhos ao nível de
cestaria, bordados e miniaturas em madeiras.

TERRAS DOS BÚRIOS
Terras do Bouro situa-se em Amares junto ao Parque Nacional da Peneda-Gerês e é uma região muito
rica em história, tradições e paisagens deslumbrantes. A serra do Gerês é o ponto nevrálgico mas, para
além desta conhecida montanha, existem ainda
outros pontos de referência e que podem ser alvo
de interesse turístico. O Santuário de S. Bento da
Porta Aberta, por exemplo, com as suas romarias,
o Museu Etnográﬁco de Vilarinho das Furnas, a
albufeira da Caniçada, a via Romana XVIII (Geira),
que ligava Bracara Augusta a Astorga (Espanha), a
fronteira da Portela do Homem, o Centro de Artesanato de Covide e de Brufe, o Centro Náutico de Rio
Caldo, além de grandes espaços para turismo rural
e miradouros. Diz a História que, a partir do séc. V,
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Como 80% dos clientes são portugueses, a pousada
vai apostar mais no mercado estrangeiro, de forma
a fazer aumentar a expectativa de crescimento. Os
espanhóis são aqueles que mais procuram Terras do
Bouro mas a aposta no futuro vai também centrar-se
no mercado alemão e no mercado norte-americano.
Os preços estão dentro da média das pousadas em
geral. Variam entre os 125 euros (época baixa) e os
250 euros (época alta).
As reservas podem ser feitas através do telefone
253.371971 e pelo fax 253.371976.

BACALHAU À ABADIA
E MUITO VINHO VERDE

o Norte de Portugal foi tomado por vários povos,
entre os quais os suevos, os visigodos, muçulmanos
e os búrios, que deixaram de herança a designação
toponímica. A evolução semântica originou depois
as Terras de Bouro. Nas tradições e na identidade
cultural, o legado histórico da região ainda está bem
presente, que D. Manuel consagrou com o Foral
de 1514. Já antes, na época medieval, o território
beneﬁciou da Carta de privilégio de D. Dinis, que
patenteava um contrato oneroso, revelando uma
singular importância política na administração territorial portuguesa.

AUMENTO DA TAXA
DE OCUPAÇÃO
A Pousada de Santa Maria de Terras do Bouro prevê
aumentar a taxa de ocupação em 2006. Segundo o
director, Albino Rolim, a previsão aponta para os
65%, contra os 58% de 2005.

Degustar a gastronomia típica desta região minhota
num local cisterciense é algo aliciante. O restaurante da Pousada de Santa Maria do Bouro está
situado no antigo refeitório dos monges. Uma parte
do restaurante está mesmo sob uma gigantesca e
medieval chaminé. Ainda lá se encontram os suportes originais onde se penduravam os presuntos
e as carnes. Desfrutar desta peculiar sala de jantar é
fazer uma panorâmica, desde as fornalhas em pedra
até à mesa de trabalho, onde eram preparadas as
refeições, e as pias medievais onde se lavavam os
utensílios.
Hoje as ementas são diferentes mas não poupam
alusões à época de Cister. O bacalhau à abadia (já de
longa tradição) é uma especialidade, que consiste
no bacalhau em posta, com cebolada, recheado com
presunto e com batata assada ou puré. Outra iguaria também tem a ver com bacalhau, mas à moda do
convento. Trata-se de bacalhau escalfado, coberto
com broa de milho, já assado em azeite. Depois de
estar meia hora no forno é acompanhado com batata a murro e legumes salteados. É um prato muito
requisitado. Se a opção for carpaccio de polvo, ele
sai cortado muito ﬁninho, à lagareiro.
Em relação aos pratos de carne, a sugestão vai para
o pica no chão com arroz malandrinho. Há mais
alternativas: os rojões com papas de sarrabulho e
o arroz de cabrito mamão (até 4 kg). O cabrito é
estufado, leva depois um arroz que vai ao forno para
secar um pouco.
A sobremesa é servida na antiga mesa de pedra dos
monges. Molarinhas de Rendufe, Manjar Celeste,
Papos d �Anjo e leite creme com nozes são algumas
das opções. Mas há também uma variada e atraente
tábua de queijos, além de fruta variada onde predomina a laranja, especialidade da região.
Esta gastronomia ﬁca ainda mais peculiar com o
vinho por excelência de Terras do Bouro: o vinho
verde. Como diz o director da pousada Albino Rolim “não é fácil convencer as pessoas (principalmente os estrangeiros) a beber um verde tinto. Embora, acabem por gostar, depois de o provarem...”
Rolim explica que “o galo pica no chão e o sarrabulho têm outro sabor quando são servidos numa
tigela de verde tinto. O importante é as pessoas
provarem...”
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Para acompanhar o bacalhau, o verde branco
“Quinta Villa Beatriz” é bastante requisitado. Ao
nível dos verdes tintos, destaque para o “Encostas
da Abadia – Bouro Santa Maria” e o “Ponte da Barca
Casta Vinhão”. O director da Pousada Santa Maria
do Bouro aconselha também um espumante de
vinho verde que é uma referência na região: o “Casa
da Tapada de Vinho Verde Reserva Bruto”.
Muita gente gosta de experimentar o vinho verde
e até acaba por ﬁcar adepto mas Rolim confessa
que “80% dos clientes prefere o vinho maduro da
região mais próxima, que é o Douro”. Para além dos
vinhos típicos da região, o responsável da pousada
diz com orgulho que tem uma carta de vinhos “que
satisfaz os mais exigentes”.
Não é por acaso que a Pousada de Santa Maria do
Bouro ostenta a medalha de ouro do Prémio de Gastronomia e Vinho do Porto. Rolim explica o segredo:
“Concorremos com uma proposta de entrada de tomate recheado com bacalhau desﬁado em azeite e
alho, sob um creme de coentros. Tudo isto acompanhado com Vinho Rozé em granjas; no prato principal apostámos em rojões com papas de sarrabulho

e guarnição completa; para sobremesa escolhemos
o Quindão de Convento, com um Porto Vintage”.
O júri, pelos vistos, gostou da proposta e atribuiu
o primeiro prémio, ao nível das pousadas, a Santa
Maria do Bouro.

GERÊS: ESSE BELO SELVAGEM
Diz a lenda que dois eremitas viram luzes durante
a noite numa rocha. Foram ver do que se tratava
e descobriram uma imagem da Virgem Maria, escondida por outros anacoretas durante a ocupação
muçulmana. A construção de uma pequena ermida
para albergar a imagem terá atraído peregrinos, o
que teria levado, mais tarde, à construção do Santuário da Abadia, que ﬁca a quatro quilómetros
da pousada. Foram os monges cistercienses que
orientaram a fé dos peregrinos e construíram o imponente santuário com as esmolas.
Este é realmente um dos lugares referenciais da
Serra Peneda Gerês, no meio de uma natureza resplandecente, com plátanos que envolvem o terreiro
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que dá acesso ao adro do grande santuário. Só um
ribeiro quebra o silêncio de um lugar reservado à
oração... e ao lazer.
Ao nível da fauna e da ﬂora, há mesmo quem considere o Gerês como a serra mais rica de Portugal. Por
isso não admira que existam sinais da presença do
Homem desde a pré-história. Em 1971 foi criado o
Parque Nacional Peneda-Gerês, que abrange a serra
do Gerês desde o Cávado e o Lima até a uma parte
da serra Peneda, numa área total de 71 422 hectares. De natureza granítica, a serra forma gigantescos anﬁteatros. Os altos cumes estão totalmente
escalvados. Acima dos 1400 metros só subsistem
o zimbro e arbustos rasteiros. Até aos 1200 metros
a arborização é densa, com pinheiros, carvalhos,
azereiros e medronheiros de grande porte.
Quanto à fauna, o Gerês tem javalis e lobos (é uma
excelente região para caça grossa), além de veados e
da presença da águia-real, que persiste ainda que de
forma rara. Rebanhos de ovinos e caprinos deambulam pela serra e ainda podem ser vistos alguns
cavalos selvagens – os garranos.
Quem quiser explorar esta montanha, que ﬁca 43

km a noroeste de Braga, tem da parte da Pousada
Santa Maria do Bouro todo um programa muito
detalhado, com os principais pontos de interesse.
Está tudo previsto consoante as distâncias pretendidas, duração dos passeios – sejam pedonais ou de
automóvel.
Os itinerários estão explicados ao pormenor. As opções são variadas e incluem uma visita a um dos locais mais procurados, a Barragem de Vilarinho das
Furnas, na chamada Rota dos Romanos, com percursos pela Mata da Albergaria, Portela do Homem,
Cascata de Leonte, Caldas, Parque das Termas, Pedra Bela e Cascata do Arado. Anexo a Vilarinho
das Furnas está um museu com as recordações da
famosa aldeia comunitária que foi submersa pelas
águas.
Não faltam locais de interesse para ver. O que talvez
faça mais falta é... tempo. Por isso há que fazer opções.
Um dos locais obrigatórios poderá ser a ponte sobre
o Arado, com passagem por Ermida até ao Rio Arado.
Depois existem ainda vários percursos pedestres,
com referência aos graus de diﬁculdade, para que
ninguém seja surpreendido a meio de uma aventura. De zero (o mais fácil) ao dez (mais difícil)
ﬁque a saber que uma caminhada às Minas dos
Carris tem um grau de diﬁculdade sete, ou seja, diﬁculdade média/média alta. O percurso é acessível
mesmo sem mapas, porque se caminha sempre ao
longo de um estradão, que antigamente dava acesso
a umas minas de volfrâmio (já desactivadas). O problema está no desnível do percurso e na neve que se
pode encontrar durante o Inverno.

DEZENAS DE TRILHOS
Outra hipótese é chegar às ruínas da Calcedónia
(grau de diﬁculdade dois). Trata-se de um trilho
(3 km, 2 horas) que reúne um valioso conjunto
patrimonial, quer do ponto de vista natural, quer
do ponto de vista arqueológico. Há muitos vestígios
ruiniformes de ocupação humana e pode desfrutar
também de uma paisagem deslumbrante.
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Há trilhos para todos os gostos e quem, eventualmente, já conheça a Calcedónia pode escolher o trilho de Castro Laboreiro (15 km), onde existe uma
mancha megalítica dispersa por uma área superior
a 50 km. A altitude anda perto dos 1100 metros,
numa zona onde pode contar com cerca de uma
centena de monumentos megalíticos.
O chamado trilho da zona da Peneda (8 km, 4 horas) está sinalizado e é feito em circuito fechado.
Após 3 km a subir, com cota aproximada de 1100
m, inicia-se a descida até avistar ao longe a Branda
da Bouça dos Homens. Depois volta a subir até às
Faldas da Penameda (1215 m de altitude), descendo
depois até um pequeno lago artiﬁcial, conhecido
como Pântano.
Outro trilho bastante requisitado é o das Brandas (10
km, 5 horas, grau de diﬁculdade 7), que passa pela
Branda da Junqueira, Branda das Gorbelas, Poulo da
Seida, Alto da Pedrada (1416 m, o ponto mais alto
da Peneda) e Lamas do Vez, onde nasce o Rio Vez.
O trilho da Ermida (6,5 km, 4h30) também tem
grau de diﬁculdade 7 mas pelo caminho encontram-se piscinas naturais e diversas cascatas, onde
se poderá tomar banho. O trilho Penedo do Encanto
(4 km, 2 h) tem um menor grau de diﬁculdade e tem
uma paisagem rica em espécies folhosas, como o carvalho, sobreiro e o azevinho. No interior da ﬂoresta
podem ser encontradas gravuras rupestres da Idade

do Bronze, trabalhadas em oito rochas. A mais importante e mais conhecida é o Penedo do Encanto.
Os roteiros contemplam também passagens pelo
Rio Arado e Pedra Bela, Vilarinho das Furnas, Mata
de Albergaria e as chamadas “Cascatas do Tahiti”.

NASCENTE DE ÁGUA QUENTE
Se estiver com disposição para suportar as curvas
na subida até Portela do Homem pode tirar umas
boas fotos junto à ponte, com uma bela cascata de
fundo.
Depois de atravessar a fronteira com Espanha encontra-se ao ﬁm de 3 km um bom pedaço de uma
antiga estrada romana. Depois de chegar a Tornedos, primeira povoação Galega, atravessa-se uma
ponte até chegar a uma espécie de piscina. Trata-se
de uma nascente de água quente que se mistura
com o rio. É um sítio óptimo para descontrair e
relaxar.

PERCURSOS
DE AUTOMÓVEL
Existem também vários percursos de automóvel.
Sempre partindo da pousada, pode seguir-se em
direcção a Arcos de Valdevez. Em Mezio há um
pequeno trilho onde podem ser apreciadas mais
pinturas rupestres. O percurso, de 70 km, integra
ainda o Soajo (espigueiros, pelourinho e ponte da
Ladeira), Citânia de Cidadelhe, Parada (espigueiros
e mais arte rupestre) e Lindoso (castelo, espigueiros,
barragem, fojos da Serra Amarela). Há a alternativa
do percurso de Entre-Ambos-os-Rios (30 km), com
visita a Ermida e Germil (moinho e espigueiros).
O percurso da zona do Barroso (80 km) começa
na Barragem de Salamonde, Faﬁão (Fojo do Lobo),
Pincães (pedra d’água), Cabril (espigueiros, eiras,
lagar de azeite), Pitões (mosteiro, forno, relógio de
sol) e Tourém (igreja, forno e moinho). Na zona do
Barroso encontram-se os Prados de Lima, paisagem
típica da região e podem também ser apreciados
cinco dólmens na passagem por Covelães – três
situam-se no lugar do Ramiscal e os restantes no
lugar da Portela. ■
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BORA BORA

A ilha dos amores
EMANA ROMANCE MAS FERVILHA DE EMO-

Colaboração da revista A PRÓXIMA VIAGEM

ÇÕES, DENTRO E FORA DE ÁGUA. É UM DES-

Texto: Marta Plácido. Fotos: Luís Correia
Agradecimentos: Air Tahiti Nui; Maison de la France; Tahiti Tourisme

TINO DE SONHO PARA LUA-DE-MEL E NÃO
SÓ, PORQUE QUEM VAI CERTAMENTE DESEJARÁ LÁ VOLTAR.
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A ilha revela-se mais poderosa e mais poética do
que qualquer fantasia que se tenha tecido sobre
a sua beleza. É o velho sonho da ilha encantada
que se desenrola, em tons de jade e azul-turquesa,
diante dos nossos olhos incrédulos. Lembro-me de
comentar quando cheguei: “Isto parece um ﬁlme.”
De facto, parece uma daquelas películas que nos
transportam para idílios românticos em areais
brancos ou aventuras marítimas com peixes de mil
cores.
Tudo o que se diz sobre Bora Bora pode parecer exagero, mas não basta. Sem medo de faltar à verdade,
arrisco dizer que os arquipélagos da Polinésia Francesa – onde se situa Bora Bora – são dos últimos
paraísos na Terra. Um lugar onde o conforto e luxo
se fundem em harmonia com a Natureza generosa,
que transborda de ﬂores e frutas cujos perfume,
cor e paladar nos acompanham de manhã à noite.
Os ananases nascem à beira da estrada, as papaias
piscam-nos o olho em árvores sem dono, as bananas quase pedem para ser colhidas quando se põem
todas amarelas ao sol... As ﬂores são uma constante.

Estão no cimo das árvores, caídas no chão, ﬂutuam
na água mansa e enfeitam as mesas de refeição, as
camas, os carros e, acima de tudo, as mulheres.
Nas ilhas da Polinésia, é mais difícil encontrar uma
mulher sem uma ﬂor no cabelo do que uma agulha
num palheiro.
No entanto, é o mar que nos lava a alma cansada
de futilidades e belezas fabricadas à medida dos
sonhos e dos engenhos dos homem. O mar é uma
paleta de azuis metálicos, onde as diferentes tonalidades se cruzam numa mistura incrível. A placidez
das águas deixa que a aguarela oceânica permaneça
imperturbável e na sua quietude nos deleite dia e
noite. Na verdade, o mar que avistamos e onde nos
banhamos em Bora Bora não é aberto ao Oceano
Pacíﬁco, mas sim uma baía, a maior e a mais bela
de que há registo. É por isso que as águas são cálidas, transparentes e repletas de vida. De tal forma
que, com água pela cintura, já é possível ver cardumes de peixes tropicais. Ainda que os que desejam
mais adrenalina possam preferir nadar com raias e
alimentar tubarões. Há inúmeros passeios organizados que incluem um tour marítimo, actividades
aquáticas – mergulho, snorkeling, alimentação de
tubarões e raias – e um piquenique numa das pequenas ilhas que cercam a ilha-mãe.

JARDINS DE CORAL
Como qualquer viajante que se preze, também embarcámos numa dessas aventuras, cheios de expectativas e equipamento. Barbatanas, óculos, tubos
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respiradores, toalhas, protectores solares, sapatilhas
de sola de borracha e câmara digital à prova de
água. Entrámos no barco do Jonas, um rapaz tão
apaixonado por aquele mar que, se não mostrasse
uma mestria que só a prática oferece, dir-se-ia que
era a primeira vez que se fazia ao oceano, tal era
a forma intensa como beijava (isso mesmo!) cada
uma das raias.
Confesso que a viagem já teria valido a pena se
apenas tivesse tido a oportunidade de olhar para
Bora Bora vista do mar. A ilha que há três milhões
de anos se elevou do caos de um vulcão irradia um
brilho mítico. Por trás dos estreitos areais brancos,
onde parece cair o mar azul-turquesa, erguem-se
um cume de basalto quadrangular e os montes
Pahia e Otematu, cujos verdes extensos e intensos
emprestam uma tonalidade trágica ao ambiente.
No entanto, a viagem havia de trazer-me muito
mais proveito e fazer o meu coração bater mais depressa...

Jonas mostrou-nos tudo. Tinha escolhido com justo
conhecimento de causa os lugares onde havíamos
de ancorar o barco e cada uma das paragens era
uma nova revelação. Primeiros as raias, essas bailarinas achatadas que nos roçam as pernas, posam
para a foto e vêm comer à mão do guia, que retribui
a gentileza com um beijo.
A água, bastante salgada, ajuda-nos a ﬂutuar e é
sem esforço que, de cabeça dentro água, as observamos no seu mutismo aquático. São tão macias e
tão dóceis que facilmente nos esquecemos de que
são animais selvagens. Parecem gatos no seu vai e
vem preguiçoso.
Estava previsto, mais tarde, irmos nadar com tubarões, acto que eu estava mais inclinada a rejeitar do
que a anuir. Todavia, os malandros visitaram-nos
de surpresa. Jonas avistou dois. Tinham sido atraídos pelo peixe que oferecíamos às raias e vieram
averiguar se havia mais daquela comida fácil. Eram
dois barbatana branca que, embora estejam longe
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de ser assassinos impiedosos, já representam algum
perigo, se estiverem demasiado perto. Nadaram à
nossa volta, desenhando o perímetro do barco, uma
e outra vez. Para mim, a banhoca acabou ali. Fiquei
no barco, espantada com a proximidade a que tinham chegado sem que ninguém os visse.
Satisfeitos que estávamos com as raias e a visita
dos barbatana branca, deixámos que Jonas prosseguisse. A paragem seguinte foi para alimentar tubarões. Desta vez, eles eram muitos, mas o encontro
já era esperado. Não sei dizer porquê, nem como,
mas o que se passou neste local foi o seguinte: Uma
corda foi colocada de modo a ﬁcar à tona e, tanto
os turistas como os guias ﬁcam de um lado dessa
corda, enquanto do outro perﬁlam-se tubarões à espera de comida gratuita. Ninguém atravessa o limite
e, assim, regressamos todos sãos e salvos a casa.
Antes do repasto à moda da Polinésia, ainda nadámos num jardim de coral, uma autêntica ﬂoresta
aquática onde peixes de mil cores vivem numa agitação constante entre as chamadas “ﬂores do mar”.

paragens longínquas e caiu nas boas graças dos
habitantes locais. Ainda hoje é usado nas canções
tradicionais. À cantoria segue-se a dança e é nessa
altura que aprendemos os primeiros passos das
bamboleantes coreograﬁas das bailarinas do Taiti.
Finalmente é hora de partir o coco. Uma estaca
aﬁada, espetada no chão, é tudo o que precisamos
para abrir essa fruta caprichosa, que depois se quebra com uma pancada seca. Após a explicação, cabe
aos turistas experimentar, mas é com prática que se
chega lá e muitos acabam por desistir da proeza.
Os dias são longos em Bora Bora. A ilha está repleta
de maravilhas por descobrir. Pequenos tesouros,
como coral branco como neve que dá à costa, enchem o tempo de uma doçura sem igual, mas as
noites são realmente feitas para dormir. Depois do
pôr-do-sol, que é digno de registo, pouco ou nada
há para fazer, exceptuando jantar. Seja como for,
pelas 22h00 é noite cerrada e não se vê vivalma na
rua, até mesmo em Bora Bora, uma das ilhas mais
turísticas de toda a Polinésia.

PARTIR O COCO

A CIDADE GRANDE

Por norma, os locais gostam de fazer piqueniques
nas ilhas mais pequenas que cercam a ilha principal. Essas pequenas ilhotas são os motus e é lá que
ﬁcam as melhores praias da Polinésia. Ora, foi num
desses piqueniques que saboreámos o melhor da
cozinha insular: peixe cru com leite de coco, atum
grelhado com molho agridoce, pão de coco, melancia, papaia, manga e ananás... Tudo isto servido
num prato feito de folhas entrançadas.
Já de barriga cheia, é tempo de aprender qualquer
coisa. As canções, entoadas em taiticiano, têm qualquer coisa de luso, que não nos escapa aos ouvidos.
A razão está bem à vista: o cavaquinho. O pequeno
instrumento viajou com os portugueses até estas

Ficámos alojados no Bora Bora Nui Resort, num
dos oito motus de Bora Bora, mas não perdemos a
oportunidade de ir à ilha principal para conhecer
Vaitapé, ou a cidade grande, como é conhecida. Vale
a pena explicar, antes de prosseguir, que chamar
grande a Vaitapé é um enorme exagero, se a compararmos às metrópoles europeias, mas aqui é forçoso
olhar para tudo com outro olhar. Nesta grande cidade, atravessada por uma única estrada, encontramos quatro lojas e um mercado, uma estação de
serviço, duas igrejas, um snack bar, dois bancos,
uma farmácia e pouco mais, mas como é possível
alugar carros, motas e bicicletas, por que não explorar as imediações e descobrir que, se apanharmos a
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estrada do centro da cidade e continuarmos sempre
em frente, estamos de volta ao ponto de partida em
menos de uma hora? Para ﬁcar a saber mais, é necessária uma excursão ao interior da ilha. Estes passeios são levados a cabo em veículo 4X4, os únicos

que nos podem levar encosta acima por caminhos
tortuosos. A viagem quebra os quadris, mas o incómodo é esquecido quando se sai do jipe e se olha em
volta. Aﬁnal, não foi por acaso que o capitão Cook
chamou a Bora Bora a Pérola do Pacíﬁco. ■

GUIA DO VIAJANTE
COMO IR:
A maneira mais fácil de chegar à
Polinésia é através da Air Taiti Nui,
com voos a partir de Nova Iorque
e França. Consulte condições em:
www.airtahitinui.com.
QUANDO IR:
Melhor: Bora Bora é bom todo
ano, mas a melhor altura é entre
Fevereiro e Julho;
Pior: Entre Agosto e Janeiro; é
época de chuvas.
ONDE FICAR:
Bora Bora Nui: Situado num dos
motus de Bora Bora, este resort
prima por ser o maior de toda a
Polinésia. Uma justa combinação de
luxo e conforto, para quem gosta
de usufruir da Natureza. A partir de
800 euros por noite.
Hotel Bora Bora: O primeiro
grande hotel da ilha. Já tem as
portas abertas há mais de 60 anos e
continua a ser uma referência entre
os viajantes que não dispensam
luxo.

Village Pauline: O único hotel
de uma família de Bora Bora a
funcionar na ilha. É bastante mais
económico do que os resorts
internacionais.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Moeda: Franco polinésio (8 euros =
1000 francos).
Idiomas: Taitiano, Francês e Inglês.
Religião: Adventistas, protestantes,
mormons, testemunhas de Jeová,
católicos.
À noite: Os hotéis têm os seus
próprios programas e festas, mas
nunca vão além da hora de jantar.
O lema de toda a Polinésia é deitar
cedo e cedo erguer.
Excursões: As pousadas e os hotéis
têm organização própria para todo
o tipo de passeios.
Humildade: Ao contrário do resto
do Mundo, na Polinésia não são
esperadas gorjetas pelos serviços
prestados. Um bom exemplo.
Mais informações: www.tahititourisme.com

SAIBA MAIS
Reza a lenda que Bora Bora foi a
primeira ilha da Polinésia a nascer,
razão pela qual foi baptizada de
Va Vau, que signiﬁca “aquela que
nasce da escuridão”. Orgulhosos
das cores luxuriantes da sua ilha,
os habitantes de Va Vau diziam
que esta era a ilha Pura Pura,
que signiﬁca brilhante. Quando
os ingleses chegaram a tão belo
território, quiseram saber o nome
da terra que pisavam. Disseramlhes que estavam em Pura Pura...
Uma diﬁculdade fonética acabou
por transformar a designação em
Bora Bora.
CURIOSIDADE
A Air Taiti Nui é a única companhia
aérea em que as comissárias de
bordo usam vestidos tradicionais
durante a viagem. Em terra, usam
fardas convencionais; no ar trocam
de roupa e surpreendem-nos com
vestidinhos cor-de-rosa.
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. O CRN (Conselho Regional do Norte) tomou conhecimento e analisou o relatório do Grupo de Trabalho
sobre atestados médicos que se publica parcialmente
como documento 1.
2. A propósito de notícias públicas sobre a intenção do
Ministério da Saúde de proceder à concentração de serviços no âmbito dos cuidados de saúde primários e em
serviços de urgência de maternidades, o CRN emitiu a
nota de imprensa que consta do documento 2.
2. ACTO MÉDICO
1. A deﬁnição de acto médico aprovada pela União
Europeia de Médicos Especialistas – UEMS e divulgada
na Newsletter of European Medical Specialists em 9 de
Novembro de 2005 (documento 3) corresponde quase
textualmente ao projecto de acto médico sufragado
pelos médicos da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos. Esta situação, motivou uma reunião extraordinária da Comissão para a revisão dos Estatutos
com a ﬁnalidade de incorporar a deﬁnição de acto médico aprovada pela UEMS no articulado referente ao
conceito de medicina já elaborado, informação escrita
a todos os médicos da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos e a realização de uma conferência
de imprensa alargada que aconteceu em 6 de Dezembro
de 2005 (ver reportagem na página 17).
3. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. A Portaria 38/2006 publicada em 6 de Janeiro do
presente ano (documento 4) vem revogar a Portaria
310/2005 de 23 de Março do ano passado, e estabelece
as regras do registo obrigatório e do pagamento das correspondentes taxas a que estão sujeitos alguns proﬁssionais de saúde e entidades que, nos termos do artigo
8.º do Decreto-Lei 309/2003 de 10 de Dezembro, estão
submetidas à regulação da Entidade Reguladora da
Saúde (ERS). Porque os médicos pagam os seus impostos directos e indirectos ao Estado Português (IRS, IRC,
IVA, IA, todos os impostos sobre bens alimentares, culturais ou outros, impostos sobre a compra e manutenção de habitação, etc.), porque os médicos para exercer
Medicina em Portugal têm que estar obrigatoriamente
inscritos na Ordem dos Médicos e pagar as respectivas
quotas, porque os médicos que têm clínicas ou consultórios privados pagam obrigatoriamente todos os custos
directa e indirectamente relacionados com aquela acti-

vidade, porque, por tudo isto e muito mais, não parece
aceitável que os médicos tenham obrigação de se registar na ERS e muito menos suportar economicamente a
actividade da mesma, que o mesmo é dizer mais uma
parte da actividade do Ministério da Saúde, o CRN
decidiu pedir um parecer à sua Consultora Jurídica
(ver págína 14) e actuar em conformidade, preferencialmente, e se possível, com uma estratégia nacional.
4. POLÍTICA DO MEDICAMENTO
1. A propósito da política do medicamento desenvolvida pelo Ministro da Saúde, o CRN realizou uma conferência de imprensa em 25 de Outubro de 2005 (de
que foi possível incluir reportagem no último número
da revista Nortemédico, página 27 ). A nota de imprensa então distribuída é agora integralmente publicada, como documento 5.
5. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1. De acordo com o programa eleitoral desta SRNOM, o
CRN, sob proposta do Conselho Distrital de Vila Real,
já procedeu à aquisição de espaço para a futura sede do
Conselho Distrital de Vila Real.
2. O CRN mantém a decisão de realizar periodicamente
reuniões do Conselho Regional nos diversos distritos e
com a presença do respectivo Conselho Distrital.
B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. O CRN continuou a sua política de proceder a várias obras de remodelação e recuperação dos espaços
interiores e exteriores da sede Ordem dos Médicos do
Norte no sentido de tornar este local mais funcional e
agradável.
2. Em resposta à solicitação pública do CNE, o CRN
decidiu criar uma Comissão para a Revisão dos Estatutos da Ordem dos Médicos, indigitando como Coordenador o colega Miguel Leão. Este escolheu como
seus colaboradores para a referida Comissão os colegas
Gomes da Silva, Henrique Botelho, Machado Lopes,
Manuel Pizarro, Maria José Machado Vaz, Miguel Capão Filipe, Miguel Guimarães e Rui Nunes. A proposta
de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos da referida Comissão (cujo resumo e versão completa em
suporte digital será entretanto remetida a cada médico
inscrito na Secção Regional do Norte) foi apresentada
ao CRN em 11 de Outubro de 2005 e entregue dentro
do prazo previsto ao Presidente do CNE. Por outro lado,
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o CRN elaborou, com base na proposta já referida, uma
proposta de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos
que também foi entregue ao Presidente do CNE. (Nota:
sobre este assunto ver também o artigo do Dr. Miguel
Leão “O ponto da situação ou como se comprovam
alguns comportamentos”, na página 10, e a reportagem
sobre a Reunião Extraordinária da Assembleia Regional
realizada a 9 de Janeiro, feita nas páginas 12 e 13 desta
revista).
3. O CRN celebrou um protocolo de colaboração com a
Porto Editora (documento 6).
C – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. O Congresso Nacional de Medicina vai ter lugar no
Porto, nas instalações desta Secção Regional, entre 23 e
25 de Março de 2006 (ver páginas 6-9).

D – RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1. O CRN tem mantido a sua participação regular nas
delegações nacionais que representam a Ordem dos
Médicos Portuguesa nas reuniões dos vários organismos internacionais a que estamos ligados.
E – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. As actividades desenvolvidas ao nível do Centro de
Cultura e Congressos têm sido regularmente divulgadas
e participadas por um número substancial de colegas, e
constam da rubrica habitual. É nossa intenção melhorar
a qualidade das actividades culturais e possibilitar aos
médicos e seus familiares directos cursos e aprendizagens em áreas diversiﬁcadas (pintura, escultura, dança,
teatro, música, gastronomia, vinhos, etc.).

ATESTADOS MÉDICOS
RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO

DOCUMENTO 1
(28-06-05)

1. Ao analisar a diversidade e dispersa legislação que se
conseguiu compulsar para cumprimento do objectivo
para que o grupo de trabalho foi constituído, constataram-se várias situações elencadas pelas entidades consultadas que, ou não decorrem da lei, ou em relação às
quais não foi possível determinar a legislação que preceituasse a sua exegibilidade. São elas:
Atestados médicos de robustez física destinados:
• À celebração de casamento de estrangeiros residentes
em Portugal, exigidos ao abrigo das respectivas legislações nacionais e solicitados para o efeito pelas embaixadas ou consulados no nosso país;
• Ao exercício de certas actividades de lazer incluindo
a frequência de aulas de dança e o gozo de férias ou a
participação em excursões de pessoas da 3ª idade;
• A frequência de ATL’s e de colónias de férias;
• A matrícula em infantário, com exclusão da inscrição
em jardim-de-infância, como tal definido pelo Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro;
• À inscrição em cursos de formação, referindo que o
candidato não sofre de doença infecto-contagiosa;
• A grávidas que pretendam deslocar-se em avião;
• A viúvas, para poderem deslocar-se dentro do cemitério, até junto da campa de marido pré-falecido;
• A retiro religioso;
• Ao exercício da actividade de monitor de campo de férias;
• À dispensa de frequência de aulas de ginástica;

• À navegação de recreio;
• Aos trabalhadores migrantes;
• A ﬁns judiciários;
• A conﬁrmar a necessidade de apoio a familiares de
militares, doentes ou carenciados;
Atestados de doença ou certiﬁcados de incapacidade
destinados:
• A isenção do pagamento de mensalidades para a prática de actividade desportiva, por interrupção desta
por motivo de doença;
• A dispensa de frequência da disciplina de educação
física por alunos dos ensinos básico e secundário em
situações de incapacidade temporária para participação nas actividades ou em algumas das actividades de
educação física;
• A justiﬁcação de faltas por doença de alunos do ensino
básico e secundário em situações não abrangidas pela
Lei 30/2002 (alunos dos ensino ou cooperativo ou do
ensino pré-escolar);
• A justiﬁcação de doença de pessoas subsidiadas pelo
Ministério da Agricultura na limpeza das matas;
Outras declarações médicas:
• De aptidão física para retoma da actividade escolar, excepto quando tenha havido determinação de evicção escolar nos termos do Decreto-Lei n.º 87/77, de 8 de Março;
• Da medicação ou tratamento dentário prescrito, para
efeitos de apoio social.
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2. Foram apuradas, todavia, as seguintes situações em
que diplomas publicados determinam a exegibilidade
de apresentação por parte dos interessados de comprovativos do seu estado de saúde, nomadamente atestados
de robustez ou de realização de actos médicos para o
exercício de certas actividades e comprovativos de doença ou incapacidade para a concessão de determinados
benefícios, a saber:
• Atestado médico a requerentes de licença de caça (DL
227-B/2000, de 15 de Setembro, na redacção do DL
338/2001, de 26 de Dezembro, e dispositivo 4.º, n.º 1,
a) da Portaria 1239/93, de 4 de Dezembro);
• Atestado médico a requerentes de licença e uso e porte
de arma de defesa (Lei 22/97, de 27 de Junho, na redacção da Lei 93-A/97, de 22 de Agosto);
• Declaração de impedimento superior a cinco dias úteis
para justiﬁcação de faltas dadas à escola por alunos
dos ensinos básico e secundário (Lei 30/2002, de 20
de Dezembro);
• Atestado de robustez física para o exercício de funções
públicas (DL 319/99, de 11 de Agosto);
• Atestado médico que especiﬁque a impossibilidade ou
grave inconveniência na comparência de pessoa regularmente convocada ou notiﬁcada pelo Tribunal para
acto processual (Código de Processo Civil e Código de
Processo Penal);
• Ficha de aptidão que ateste robustez física e perfil
psicológico de pessoal da vigilância das empresas de
segurança privada para o respectivo exercício proﬁssional (DL 35/2004, de 21 de Fevereiro);
• Atestado de robustez física e psíquica para o exercício da
função docente (Estatuto da Carreira dos Educadores
de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo DL 139-A/90, de 28 de Abril);
• Exame médico para condução de veículos a motor e
exame médico especial e exames médicos periódicos
prescritos para a revalidação das categorias averbadas
na carta de condução (Código da Estrada, aprovado
pelo DL 114/94, de 3 de Maio, na última redacção dada
pelo DL 45/2005 de 23 de Fevereiro, e DL 45/2005,
também de 23 de Fevereiro);
• Atestado de aptidão física para a prática de desporto
federado (Lei 30/2004, de 21 de Julho);
• Exame médico para a admissão de pessoa à frequência
de instalações desportivas que declare a inexistência de
quaisquer contra-indicações para a prática da actividade
física aí desenvolvida (DL 385/99, de 28 de Setembro);
• Atestado médico comprovativo de doença prolongada
de estrangeiro que obste ao retorno deste ao país de
origem, para efeito de concessão de autorização de residência com dispensa de visto de residência e comprovativo de que o titular de visto de estada temporária,
requerente de prorrogação de permanência, continua
em tratamento médico e tem assegurado o internamento ou o tratamento ambulatório (Dec. Reg. 6/2004,
de 26 de Abril);
• Atestado de robustez física para acesso à proﬁssão de
cabeleireiro e outras proﬁssões aﬁns e revalidação das
respectivas carteiras proﬁssionais (Despacho ministerial de 27 de Outubro de 1970, publicado no Boletim
do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de 30
de Novembro, de 1970);
• Atestado médico comprovando robustez física e mental do interessado, que lhe permita a prática do mergulho amador, acompanhado de radiograﬁa pulmonar e
electrocardiograma com os relatórios respectivos, para
frequência de curso de mergulhador ou de curso de
monitor de mergulho amador (Decreto 48 365, de 2 de
Maio de 1968).

• Certiﬁcado comprovativo de que o candidato à emissão
de uma licença de pilotagem de ultraleve possui aptidão física e mental para a prática de voo (Regulamento
das Aeronaves Ultraleves de Desporto e de Recreio,
aprovado pela Portaria 332/90, de 2 de Maio);
• Certidão de robustez física para o exercício transitório
da função docente (Portaria 367/98, de 29 de Junho,
na redacção da Portaria 1046/2004, de 16 de Agosto,
publicada ao abrigo do n.º 4 do art.º 33.º do Estatuto da
Carreira dos Educadores de lnfância e dos Professores
dos Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo DL
139-A/90, de 28 de Abril);
• Certiﬁcado comprovativo de aptidão física e psíquica
para o exercício da proﬁssão marítima para efeito de
inscrição marítima e fotocópia do boletim individual
de saúde, do qual conste a vacina contra o tétano e demais vacinas exigidas pelas disposições em vigor (DL
280/2001, de 23 de Outubro);
• Relatório médico conclusivo de exame médico de selecção para a formação destinado ao ingresso e recrutamento de pessoal das carreiras de polícia municipal
(DL 39/2000, de 17 de Março e Portaria 247-B/2000,
de 8 de Maio);
• Atestado comprovativo de incapacidade total e permanente ou de doença prolongada que obstem à angariação de meios de subsistência por ﬁlhos maiores
de beneﬁciários titulares da ADSE (DL 118/83, de 25
de Fevereiro);
• Certiﬁcado de deﬁciência ou dependência ou de incapacidade para atribuição de benefícios no âmbito da
segurança social (DL 133-B/97, de 30 de Maio);
• Atestado comprovativo de actual aptidão de candidatos a concurso de admissão à PSP não considerados
aptos em junta médica para o serviço militar (Portaria
122/2000, de 8 de Março);
• Atestado médico relativo à satisfação de pré-requisito
estabelecido para a candidatura à matrícula e inscrição
em certos cursos de determinados estabelecimentos
do ensino superior (Deliberação anual da Comissão
Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ao abrigo do
art.º 23.º do DL 296-A/98, de 25 de Setembro, alterado
pelos DL 26/2003, de 7 de Fevereiro, 76/2004, de 30
de Março, e 158/2004, de 30 de Junho);
• Atestados de doença para ﬁns judiciários (Código de
Processo Civil e Código de Processo Penal);
• Atestado para assistência a membros do agregado familiar doentes ou carenciados de trabalhadores por conta
de outrem ou de funcionários públicos ou de pessoal da
carreira docente (Código do Trabalho, aprovado pela
Lei 99/2003, de 27 de Agosto, Lei 35/2004, de 29 de
Julho, que regulamenta aquele Código, e DL 35/2003,
de 27 de Fevereiro, na redacção do DL 20/2005, de 19
de Janeiro).
3. Foram ainda elencadas as seguintes situações em que
se detectou estarem a ser solicitados atestados ou declarações médicas com invocação de base legal já revogada:
• Atestados ao abrigo do Regulamento de Amparos,
aprovado pela Portaria 94/90, de 8 de Fevereiro;
• Certiﬁcados, para ﬁns de inscrição marítima, comprovativos de aptidão física dos interessados para o desempenho das funções da categoria a que se destinam, em
face da tabela de doenças, lesões e deformidades em
vigor que incapacitam para o exercício da proﬁssão
(Portaria 783/89, de 8 de Setembro).
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CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS CUIDADOS DE
SAÚDE PRIMÁRIOS E EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA DE MATERNIDADES
NOTA DE IMPRENSA

DOCUMENTO 2
(09-12-05)

1 – O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos analisou, face a notícias difundidas pela comunicação social, a intenção do Ministério da Saúde, em proceder a uma reestruturação dos serviços de urgência em
maternidades, bem como dos serviços de atendimento a
situações urgentes em Centros de Saúde.
2 – O CRN/OM salienta que a existência de serviços médicos para atendimento em situações urgentes que não
possuem condições humanas e tecnológicas adequadas
constitui, não uma forma de assegurar a acessibilidade
aos cuidados de saúde, mas sim um risco para os doentes.

3 – Não conhecendo a fórmula ﬁnal e os pormenores de
tal reestruturação, considera o CRN/OM que as medidas
anunciadas só terão eﬁcácia quando desenvolvidas em
articulação com os médicos e restantes proﬁssionais de
saúde, de modo a melhorar a segurança e a qualidade da
assistência médica prestada, os circuitos de referenciação
de doentes entre unidades de saúde e a rentabilização
dos meios humanos e técnicos disponíveis.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

ACTO MÉDICO
DEFINIÇÃO DE ACTO MÉDICO APROVADA PELA UNIÃO EUROPEIA DE
MÉDICOS ESPECIALISTAS – UEMS

DOCUMENTO 3
(09-11-05)
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REGISTO NA ERS E PAGAMENTO DE TAXAS
PORTARIA N.º 38/2006 DE 6 DE JANEIRO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DOCUMENTO 4
(06-01-06)

O Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, que
criou a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), prevê o pagamento de contribuições e taxas por parte das entidades
nele referidas, tendo a Portaria n.º 310/2005, de 23 de
Março, regulado a obrigatoriedade de registo e a efectivação do dever de pagamento, bem como os critérios e o
cálculo atinentes àquelas.
Esta portaria implica, para as entidades abrangidas, um
custo excessivo, quer em termos de processo administrativo, demasiadamente burocrático, quer em termos de
taxas devidas, cujo valor é manifestamente elevado.
Adicionalmente, não respeita os princípios de justiça e
equidade, já que trata de forma diferente os operadores
do sistema de saúde quanto ao valor das taxas a pagar, e
prevê o pagamento de uma «taxa pelos serviços prestados» cuja contrapartida não é clara.
Por outro lado, de acordo com o Programa do XVII Governo Constitucional, será necessário adaptar a ERS às
funções de regulação da concorrência na saúde e dotá-la
de meios necessários, o que só poderá acontecer com a
alteração do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro. Até lá, e tendo em atenção o prazo previsto na Portaria n.º 310/2005, de 23 de Março, importa reconhecer as
falhas desta e abolir o diploma do nosso sistema jurídico,
eliminando assim encargos desajustados para os prestadores de cuidados de saúde sem, contudo, olvidar a necessidade de regulamentação dos critérios e cálculos das
contribuições e taxas, conforme consta do supracitado
Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro.
Ora, sendo o conhecimento do universo dos regulados
uma condição imprescindível para que a ERS possa exercer devidamente as funções de regulação, supervisão
e acompanhamento da actividade dos estabelecimentos, instituições e serviços prestadores de cuidados de
saúde, atribuídas pelo seu diploma criador, e independentemente de se prever a revisão da conﬁguração exacta
destas funções a curto prazo, urge regulamentar imediatamente o processo de registo, deixando-se para um
momento ulterior a regulamentação das restantes taxas
previstas no Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, após a revisão prevista deste diploma.
O processo de registo é, em qualquer caso, indispensável
para que a ERS conheça todos os seus regulados, que
estão sujeitos a direitos e deveres idênticos, independentemente da sua natureza jurídica.
O registo é efectuado não só no interesse público mas
também no interesse do próprio operador, uma vez que
parte da informação sujeita a registo é divulgada publicamente online, constituindo o registo uma forma de
reconhecimento público do operador e um factor de segurança acrescida para os próprios utentes da saúde. Os
procedimentos para a efectivação e alteração do registo
são simpliﬁcados, reduzindo-se ao mínimo a circulação
de papel, mas efectuados de forma segura e reservada.
As taxas aplicáveis às entidades sujeitas a registo são
cobradas como contrapartida de um serviço prestado
pela ERS, nomeadamente a criação do registo e a sua
manutenção, e visam suportar os custos da criação e
actualização do registo, da emissão das respectivas certidões, da manutenção da infra-estrutura informática
de registo e publicitação e da ﬁscalização dos elementos
declarados pelos regulados aquando do registo e da(s)
sua(s) actualização(ões), sem pôr em causa a capacidade

de a ERS se ﬁnanciar através de receitas próprias e sem
retirar dignidade ao próprio acto de registo.
Assim:
De harmonia com o disposto no n.º 3 do artigo 54.º do
Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, manda o
Governo, pelo Ministro da Saúde, o seguinte:
CAPÍTULO I – Disposições gerais
Artigo 1.º
Âmbito
O presente diploma estabelece as regras do registo obrigatório e do pagamento das correspondentes taxas a que
estão sujeitos os operadores previstos no artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, e deﬁne
os critérios e cálculos das taxas de registo.
Artigo 2.º
Deﬁnições
Para os efeitos do disposto no presente diploma, entendese por:
a) «Inscrição» a criação de um número de registo, atribuído pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS);
b) «Registo» a identiﬁcação actualizada das entidades no
sistema de informação da ERS, incluindo os averbamentos a que haja lugar;
c) «Entidade» pessoa singular ou colectiva que tutela,
gere ou detém estabelecimento onde são prestados cuidados de saúde;
d) «Estabelecimento» toda a instalação, de carácter ﬁxo e
permanente, onde seja exercida, de modo habitual e proﬁssional, a actividade de prestação de cuidados de saúde;
e) «Serviço» a unidade funcional que presta cuidados de
saúde especíﬁcos no estabelecimento.
CAPÍTULO II – Supervisão
Artigo 3.º
Obrigatoriedade do registo
1 – Estão obrigadas a requerer o registo todas as entidades abrangidas pelo artigo 1.º do presente diploma.
2 – As entidades que já exerçam a sua actividade no momento da entrada em vigor da presente portaria devem
requerer o respectivo registo até 30 de Junho de 2006,
sob pena de aplicação das medidas e sanções legalmente
previstas.
3 – As entidades que iniciem a sua actividade após a entrada em vigor desta portaria devem proceder ao registo
no prazo de 90 dias corridos contados a partir da data da
sua constituição.
Artigo 4.º
Elementos sujeitos a registo
1 – Estão sujeitos a registo obrigatório todos os elementos
considerados, pela ERS, como relevantes para uma correcta identiﬁcação dos operadores, nomeadamente:
a) Identiﬁcação completa da entidade;
b) Acto constitutivo da entidade;
c) Identiﬁcação dos titulares das participações sociais da
entidade;
d) Corpos sociais da entidade;
e) Identiﬁcação dos diversos estabelecimentos detidos ou
coordenados pela entidade;
f) Identiﬁcação dos responsáveis técnicos dos estabelecimentos e seus serviços;
g) Contratos de gestão, acordos e convenções, em que cada
entidade e ou os seus estabelecimentos estejam envolvidos.
2 – As pessoas singulares estão dispensadas dos elementos constantes das alíneas b), c), d) e f) do número anterior.
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Artigo 5.º
Inscrição
1 – O registo é suportado e processar-se-á no website da
ERS, e os procedimentos para a sua efectivação, após a
atribuição à entidade de um acesso personalizado, seguro e conﬁdencial, iniciam-se com o preenchimento do
formulário de inscrição nele disponível.
2 – Todos os documentos comprovativos dos elementos
constantes do formulário devem estar disponíveis, a todo
o momento, para consulta da ERS.
3 – A ERS pode solicitar informação adicional, sempre
que tal for julgado oportuno.
4 – Após a recepção do formulário de inscrição e o pagamento da respectiva taxa, deve a ERS, no prazo de 30 dias
corridos, proferir despacho de rejeição do pedido sempre que o mesmo não preencha as condições exigidas.
5 – Findo o prazo referido no número anterior, sem despacho de rejeição por parte da ERS, o registo transformase automaticamente em efectivo.
6 – Sempre que seja necessário recolher informação de
entidades externas à ERS, incluindo da própria entidade
a registar, ou qualquer outro tipo de diligência, tal facto
será comunicado a esta entidade, reiniciando-se a contagem do prazo do n.º 4 supra.
Artigo 6.º
Gestão e manutenção do registo
1 – Os elementos constantes do registo serão disponibilizados pela ERS para consulta pública no seu website,
com excepção daqueles que por esta não sejam considerados de interesse público.
2 – Sempre que ocorrerem alterações em qualquer dos
elementos das entidades registadas que tenham reﬂexo
no registo na ERS, estão aquelas obrigadas a proceder à
alteração do registo, nos 30 dias corridos seguintes, nos
termos previstos no artigo 5.º do presente diploma.
3 – Cabe à ERS, no interesse dos utentes e dos operadores
referidos no artigo 1.º da presente portaria, garantir a
actualização do registo obrigatório, tomando todas as
medidas necessárias à prossecução deste objectivo.
4 – No cumprimento do disposto no número anterior,
a ERS pode proceder ao cancelamento do registo que
não reúna as condições exigidas, após a notiﬁcação da
entidade e subsistindo a falta desta, uma vez decorrido o
prazo de 15 dias corridos.
Artigo 7.º
Certidão comprovativa do registo
1 – Todas as entidades registadas deverão aﬁxar, em cada
um dos seus estabelecimentos, em local público e bem
visível, certidão comprovativa do registo com os elementos referidos no n.º 1 do artigo anterior.
2 – As entidades registadas podem obter as certidões
referidas no número anterior a partir da aplicação informática que suporta os registos na ERS, sem qualquer
custo adicional.
CAPÍTULO III – Taxas de registo
Artigo 8.º
Taxas de inscrição
1 – No acto de inscrição as entidades estão sujeitas ao
pagamento de uma taxa calculada segundo a fórmula TI
= E 900 + E 25×NTS, com um limite mínimo de E 1000
e um limite máximo de E 50 000, sendo TI a taxa de inscrição e NTS o número de técnicos de saúde da entidade
proponente no momento da inscrição.
2 – Para os efeitos do disposto no número anterior, con-

sideram-se técnicos de saúde os médicos, médicos dentistas, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica
que exerçam actividades remuneradas nos estabelecimentos da entidade proponente, independentemente
da natureza jurídica do vínculo de cada um daqueles
proﬁssionais com a entidade.
3 – O pagamento da taxa é efectuado no momento da
inscrição, segundo as instruções constantes do formulário, emitindo a ERS o competente recibo de quitação.
4 – Não sendo processado o pagamento no acto da inscrição, o registo é considerado como inexistente, sendo os
dados eliminados do sistema.
Artigo 9.º
Taxas de manutenção
1 – Pelos serviços de gestão, manutenção e publicidade
do registo, consagrados no artigo 6.º deste diploma, e de
emissão das certidões previstas no artigo 7.º, as entidades registadas deverão pagar uma taxa anual calculada
segundo a fórmula TM = E 450 + E 12,50 × NMTS, com
um limite mínimo de E 500 e um limite máximo de E 25
000, sendo TM a taxa de manutenção do registo e NMTS
o número médio anual de técnicos de saúde, deﬁnidos
no n.º 2 do artigo 8.º, correspondente à média aritmética
simples do número de técnicos de saúde dos estabelecimentos da entidade registada no ﬁnal de cada mês do
ano civil anterior ao do pagamento.
2 – O primeiro pagamento desta taxa vence-se 12 meses
após o registo.
3 – No dia seguinte ao da data de vencimento do pagamento referido no número anterior, a entidade é notiﬁcada para proceder ao mesmo; caso a falta subsista
decorridos que sejam 60 dias corridos, o registo é automaticamente cancelado.
4 – Para os anos consecutivos, aplicam-se as regras previstas nos números anteriores.
Artigo 10.º
Sanções
1 – O não cumprimento da obrigação de registo, prevista
no artigo 3.º do presente diploma, constitui contra-ordenação nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, sancionável com a coima máxima constante do
n.º 2 do artigo 44.º do mesmo normativo, sem prejuízo
de outras sanções previstas na lei.
2 – Sem prejuízo do previsto no número seguinte, as
falsas declarações proferidas no âmbito do registo constituem infracção de natureza criminal, punível nos termos
da lei geral, e implicam a nulidade do registo.
3 – O não cumprimento do disposto no n.º 2 dos artigos
5.º e 6.º do presente diploma constitui contra-ordenação
nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo
43.º do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro,
punível nos termos do n.º 2 do artigo 44.º do mesmo
diploma.
CAPÍTULO IV – Disposições ﬁnais
Artigo 11.º
Norma revogatória
É revogada a Portaria n.º 310/2005, de 23 de Março.
Artigo 12.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.
O Ministro da Saúde, António Fernando Correia de
Campos, em 14 de Dezembro de 2005.
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POLÍTICA DO MEDICAMENTO
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2005
POLÍTICA DO MEDICAMENTO DO MINISTRO DA
SAÚDE E SUA RELAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS
DOCUMENTO 5
(25-10-05)

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
tem vindo a analisar a politica do medicamento desenvolvida pelo Senhor Ministro da Saúde registando com
satisfação a sua atitude de ﬁrmeza e independência relativamente à Associação Nacional de Farmácias. Assim,
o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
toma público que:
1) Congratula�se com o diploma legal que permite acabar
com o monopólio das farmácias na venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.
2) Aplaude a iniciativa do Senhor Ministro da Saúde
junto dos Grupos Parlamentares no sentido de combater
“um monopólio de venda que reage ferozmente contra
uma pequena partilha do seu volume de vendas e controla 55% do mercado grossista”.
3) Congratula�se com o empenhamento do Governo
em combater qualquer situação de ruptura “em que as
farmácias deixem de fornecer medicamentos comparticipados aos cidadãos”, como aliás decorre da Lei 14/2000
de 8 de Agosto que prevê expressamente que “O Ministro da Saúde pode autorizar as farmácias hospitalares e
outros estabelecimentos e serviços de saúde, públicos e
privados, a dispensar medicamentos ao público quando
surjam circunstâncias excepcionais de comprometer
o normal acesso aos medicamentos, nomeadamente o
risco de descontinuidade nas condições de fornecimento
e distribuição, com as implicações sociais decorrentes”.
4) Enaltece a oposição do Senhor Ministro da Saúde à
ocupação do espaço grossista pela ANF ou qualquer
tentativa desta Associação vir a produzir medicamentos.

5) Revê�se na intenção do Governo em pretender acabar
com a intermediação ﬁnanceira da ANF no pagamento
às suas associadas das comparticipações dos medicamentos suportadas pelo SNS, substituindo�a por instituições de crédito ou sociedades ﬁnanceiras.
6) Aguarda que a revisão das regras de abertura de novas
farmácias, anunciada na proposta de Orçamento Geral
do Estado para 2006, se traduza na liberalização do respectivo estabelecimento.
O Conselho Regional do Norte manifesta a sua concordância com a intenção do Senhor Ministro da Saúde
em tornar generalizada a prescrição por denominação
comum internacional das substâncias activas, podendo
o médico acrescentar, sempre que assim o entender, para
o caso dos medicamentos genéricos, o nome do titular da
autorização de introdução no mercado, conforme prevê
o Decreto-Lei 242/2000 de 26 de Setembro, bem como,
para o caso dos medicamentos similares, a opção de
marca do medicamento, conforme prevê a Lei 14/2000
de 8 de Agosto.
Deseja o Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos que aquela medida seja acompanhada de outras
como sejam a revogação da legislação referente à receita
médica/totoloto, bem como a denúncia do protocolo
também da autoria do anterior Ministro da Saúde, com
a Associação Nacional de Farmácias e a Ordem dos Farmacêuticos relativo ao controlo de diabéticos e que mereceu em devido tempo a frontal oposição da Sociedade
Portuguesa de Diabetologia, do Colégio de Endocrinologia�Nutrição da Ordem dos Médicos e do anterior Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE / PORTO EDITORA, LDA

DOCUMENTO 6
(25-10-05)

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
Entre:
1.ª– Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
legalmente representada pelo Presidente do Conselho
Regional, Exmo. Senhor Dr. ....... com sede na Rua Delﬁm Maia, no 405, 4200�256 PORTO, doravante designada abreviadamente por Ordem dos Médicos,
E
2.ª– PORTO EDITORA, LDA., Pessoa Colectiva n.º 500
221 103, com sede na Rua da Restauração, n.º 365, 4050�
506 PORTO, legalmente representada pelo seu gerente
......., doravante designada abreviadamente por PORTO
EDITORA.
Considerando que
a) a 1ª Outorgante é uma associação de entre cujos ﬁns
ﬁguram os da defesa da ética, deontologia e qualiﬁcação
proﬁssional médicas, a ﬁm de assegurar e fazer respeitar
o direito dos utentes a uma medicina qualiﬁcada;
b) a 2ª Outorgante, no exercício da sua actividade, dedica�se à publicação de diversas edições, nomeadamente,
na área da saúde e/ou da medicina;
é nesta data, livremente e de boa fé, celebrado o seguinte
protocolo de colaboração que se regerá pelas seguintes
cláusulas:
1.ª
A 2ª Outorgante poderá solicitar à 1ª Outorgante, e desde
que esta considere que não são postos em causa os critérios de qualidade e rigor cientíﬁco e técnico que defende,
a emissão de parecer técnico�cientíﬁco em relação ao
conteúdo de textos por aquela publicados na área da
saúde e, em especial, da Medicina.
2.ª
A concessão de parecer técnico�cientíﬁco por parte da 1ª
Outorgante será dado através do(s) perito(s) médico(s)
e/ou comissão que aquela indique à 2ª Outorgante e que
procederá à revisão e/ou veriﬁcação dos conteúdos dos
textos a publicar no prazo máximo de 30 dias a contar
da data da entrega pela 2ª Outorgante à 1ª dos textos a
rever.
3.ª
Em caso de parecer desfavorável ou de não emissão de
parecer, a 2ª Outorgante obriga�se a não publicar o texto
e/ou, fazendo�o, a não aludir ou por qualquer forma
estabelecer relação entre o texto publicado e o presente
protocolo.
4.ª
Na publicação de textos em relação aos quais a 1.ª Outorgante tenha dado parecer favorável ou tenha procedido a
recomendações cujo texto publicado respeite, a 2.ª Outorgante poderá, na contracapa da publicação inscrever
a seguinte menção: “Com o apoio cientíﬁco da Secção
Regional Norte da Ordem dos Médicos”, seguida ou precedida do logótipo da 1.ª Outorgante, o qual poderá também aparecer na capa junto ao logótipo da 2.ª Outorgante.
5.ª
1. Como contrapartida da colaboração estabelecida pelo
presente Protocolo, a 2.ª Outorgante confere a todos
os médicos associados da 1.ª Outorgante um desconto

de 10% (dez por cento em livros, artigos de papelaria
e material de escritório que se encontrem à venda nas
livrarias desta, sitas nos seguintes locais:
a) Rua da Fábrica, n.º 90 – Porto
b) Praça D. Filipa de Lencastre, n.º 42 – Porto
c) Av. Almirante Gago Coutinho, 59 D – Lisboa (só comercializa livros)
2. O desconto referido no número anterior não é aplicável a livros escolares nem é acumulável com outras
eventuais promoções.
3. Para a obtenção do desconto, no acto de aquisição deverá ser exibida a pertinente e cédula proﬁssional.
4. Oportunamente, e mediante acordo a celebrar entre as
partes, a 2.a Outorgante concederá condições preferenciais
a todo os médicos associados da 1.ª Outorgante em aquisições na Livraria Virtual Webboom “www.webboom.pt”.
6.ª
O presente protocolo tem a duração de um ano e será
renovado automaticamente por igual período de tempo,
caso nenhuma das partes comunique à outra, por carta
registada com aviso de recepção, a vontade de não o
renovar com, pelo menos, 30 dias de antecedência em
relação à data da renovação.
7.ª
Em caso de incumprimento do presente protocolo, a
parte não faltosa poderá pôr, imediatamente, termo ao
presente acordo, bastando para o efeito o envio de carta
registada com aviso de recepção indicando os motivos
do incumprimento.
Feito em duplicado no...., aos ... dias do mês de... do ano
de 2005
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
A Porto Editora,
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CLASSIFICADOS

11º SIMPOSIO DE INFECÇÃO E SEPSIS

Porto Palácio Hotel
15 a 17 de Março de 2006
SEPSIS… DA EMERGÊNCIA À UCI
GRANDES TEMAS A TRATAR:
Diagnóstico da Sepsis e Antibioterapia
Diagnóstico e Controlo do Foco
Suporte Hemodinâmico e Terapêutica Adjuvante
Gestão e Organização na Abordagem e Tratamento da Sepsis

SECRETARIADO ADMINISTRATIVO:

Acrpole
Rua de Gondarém, 956, r/c · Foz do Douro · 4150-375 Porto, Portugal
Telefone: + 351 22 619 96 80 · Fax: + 351 22 619 96 89
geral@acropole-servicos.pt • www.acropole-servicos.pt

JORNADAS DE MEDICINA INTENSIVA
DA PRIMAVERA 2006
Seminário de Vilar, Porto
6 e 7 de Abril
SÉPSIS ADQUIRIDA NA COMUNIDADE
EM UCI PORTUGUESAS
6 ABRIL
• O estado da arte
• Epidemiologia
• Antibioterapia
• Marcadores de infecção e sépsis
• Optimizando a antibioterapia
• Mortalidade e factores de risco
• Sépsis – pré e pós UCI

SECRETARIADO ADMINISTRATIVO:

7 ABRIL
• Avaliação e tratamento
hemodinâmico
• O que é que faz a diferença no
tratamento da sépsis
• Qualidade de vida depois da
sépsis
• Genética e sépsis
• O ponto de vista ético
• Os Intensivistas Portugueses
estão a seguir as
recomendações Surviving Sepsis
Campaing?
• Para a prática clínica: lições do
passado recomendações para
o futuro

Acropole
Rua de Gondarém, 956, r/c · Foz do Douro · 4150-375 Porto, Portugal
Telefone: + 351 22 619 96 80 · Fax: + 351 22 619 96 89
geral@acropole-servicos.pt • www.acropole-servicos.pt

SECRETARIADO ADMINISTRATIVO:

Acropole
Rua de Gondarém, 956, r/c · Foz do Douro · 4150-375 Porto, Portugal
Telefone: + 351 22 619 96 80 · Fax: + 351 22 619 96 89
mjteixeira@acropole-servicos.pt • www.acropole-servicos.pt
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HOMENAGEM AO COLEGA
FERNANDO GABRIEL PINTO COELHO AFONSO
Recebeu o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos uma carta do Dr. Manuel Guedes de Figueiredo dando
notícia da homenagem da Câmara Municipal de Mondim de Basto ao colega Fernando Gabriel Coelho Afonso. Porque
é sempre importante saber que a grande dedicação de muitos médicos aos seus doentes teve o justo reconhecimento,
aqui ﬁca devidamente noticiado o acontecimento.
“Caros Colegas,
Tive oportunidade de assistir a uma Cerimónia, a
qual, pelo seu signiﬁcado, se me aﬁgura pertinente
ter alguma publicidade. Tomo, pois, a liberdade de
levá-la ao conhecimento desse Conselho Regional
para que, pelo menos na Revista da Ordem dos
Médicos e se assim o entenderem, lhe dêem o relevo
que considerarem adequado.
O Colega Fernando Gabriel Pinto Coelho Afonso
foi licenciado pela Faculdade de Medicina do Porto
mas exerceu com muita dedicação e competência a
maior parte da sua actividade proﬁssional em Lisboa nomeadamente no Hospital D. Estefânia.
Todavia como é um nortenho e também porque
é um aﬁcionado de actividades venatórias, sempre que
lhe é possível, passa a maior
parte dos seus tempos livres
em Mondim de Basto pois a
sua família materna é oriunda
dali. Porém, mesmo em férias
ou em fins-de-semana, tem
exercido ali a sua actividade
profissional, nomeadamente
na Misericórdia e no Lar de
Terceira Idade, tendo realizado muitíssimas intervenções cirúrgicas e outra actos
médicos mas sem qualquer
remuneração
Não surpreende, portanto, que
numa sessão da Câmara Municipal, por proposta do seu
Presidente, Fernando Pinto de
Moura, fosse deliberado por
unanimidade atribuir ao Sr.
Doutor Fernando Gabriel Pinto Coelho Afonso
a medalha de ouro de mérito municipal como sinal
de gratidão por tais serviços tal como se lê, no correspondente Diploma.
A respectiva entrega desta Medalha decorreu no dia
25 de Julho (feriado municipal) no salão nobre dos
Paços do Concelho numa sessão solene singela mas
muito emocionante. A mesa foi constituída pelo
Sr. Presidente, Fernando Pinto de Moura, ladeado
pelo Sr. Vice presidente, Engº Alfredo Mendonça e
os Vereadores Francisco Ribeiro, Engº Humberto
Cerqueira e Luís Gonzaga Costa.

O Sr. Presidente de Câmara, numa breve alocução,
descreveu o signiﬁcado e os motivos desta homenagem. O Sr. Dr. Fernando Afonso apresentou os
seus agradecimentos e acentuadamente comovido
dedicou esta medalha em memória do seu avô materno José Júlio.
No fim da cerimónia o homenageado foi muito
cumprimentado pelas numerosas pessoas ali presentes.
Apresento os meus cumprimentos,
Manuel Guedes de Figueiredo”

