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EDITORIAL

Caros Colegas

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente da SRNOM

Sendo este o primeiro editorial pós-congresso,
vou-me debruçar sobre algumas questões importantes para nós num futuro próximo e que gostaria de ver clariﬁcadas pelo poder político.
A primeira é saber se, efectivamente, o Estado tem
capacidade para assegurar cuidados de saúde a
todos os portugueses. Saber se temos saúde tendencialmente gratuita para todos ou se, de facto,
algumas pessoas, com rendimentos mais elevados, terão de pagar mais pela saúde? Saber que
saúde? Se é toda? Algumas partes? Se é a assistência básica? Se são os cuidados especiais?
A segunda é uma das questões que mais tem preocupado a opinião pública e passa pela concentração de proﬁssionais e serviços em algumas instalações de saúde, tendo como consequência directa
o fecho de outros estabelecimentos de saúde. Do
meu ponto de vista, é preferível que existam menos locais a prestar bons cuidados de saúde, do
que muitos a prestarem cuidados menos bons e
sem as condições adequadas.
A terceira é o constante envelhecimento da população, bem como o facto de muitas famílias
não estarem preparadas para lidar com os idosos.
Mudar o rumo desta situação, promover que os
acamados, caso seja possível, sejam deslocados
para as habitações das famílias é uma prioridade.
No entanto, é importante consciencializar as populações para que, o despejar dos mais idosos nos
hospitais, não é solução.
Existe uma tentativa de criar uma rede de cuidados continuados que seja efectiva. Existem doentes que em virtude da doença que têm e da
medicação a que estão sujeitos podem ter outro
tipo de cuidados, evitando assim o superlotar dos
hospitais de agudos. Falta então, criar estruturas
que tornem este objectivo numa realidade.
Em quarto lugar, a informação das constantes
transformações no sector da saúde é um dos pilares das iniciativas da Ordem dos Médicos, permitindo aos proﬁssionais que a compõem escolherem, de forma avalizada, entre as diversas opções
com que se vão deparando.
Temos tido a preocupação de elucidar os médicos
sobre as mudanças que se vão registando, mas
sempre de uma maneira crítica, colhendo opiniões, através de várias acções, tentando alertar os

proﬁssionais da classe para as várias transformações, tendo em vista a sua constante actualização.
Em quinto lugar, a problemática do medicamento.
Parece-me pouco real que sejam os médicos sempre
os últimos a saber das alterações, do desaparecimento, da introdução, que se vão dando nos vários
tipos de apresentação dos medicamentos, e quase
sempre através dos delegados de informação médica, dos doentes ou das farmácias.
Será que o poder político não encontrará uma solução para nos informar em primeira mão, através do
Infarmed, de todas as alterações produzidas?
Sendo nós os principais prescritores seria normal
que fossemos nós os primeiros a ser informados e
não os últimos.
Nesta área também não se percebe a diferença de
preços praticados aqui e no país vizinho principalmente nos manipulados e medicamentos não
sujeitos a receita médica.
Também não se entende para que servem dezenas
de medicamentos genéricos para o mesmo produto,
o que diﬁculta imenso a escolha.
Finalmente, mas não menos importante, a Entidade
Reguladora da Saúde, que é um problema de grande
importância pois existem inúmeros proﬁssionais de
saúde que, colectados como tal, prestam exclusivamente cuidados em estabelecimentos detidos por
outras entidades ou em locais próprios.
Penso que esta ERS só deveria ﬁscalizar os estabelecimentos onde se praticasse medicina pública ou
medicina convencionada com o público, uma vez
que a outra pertence à esfera da Ordem dos Médicos. Entendemos que se trata de uma usurpação das
funções da Ordem dos Médicos, e pergunto mesmo
– trata-se de um imposto camuﬂado?
Deixo-vos com estas considerações que vão, com
toda a certeza, orientar este segundo ano de mandato.
J. Pedro Moreira da Silva

4

XII CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA

REFORMAS NA SAÚDE
ESTIVERAM EM DEBATE
REFLECTIR, DISCUTIR, OLHAR O FUTURO.

AMPLO DEBATE. A “EXCELENTE” COMPO-

DURANTE TRÊS DIAS, CENTENAS DE MÉDI-

NENTE CULTURAL QUE ACOMPANHOU O

COS REUNIRAM-SE NO CENTRO DE CUL-

EVENTO TAMBÉM MERECEU APLAUSOS.

TURA E CONGRESSOS DA SRNOM PARA
DEBATER O RUMO DO SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE. O XII CONGRESSO NACIONAL DE
MEDICINA, ORGANIZADO PELO CONSELHO
REGIONAL DO NORTE, FOI “UM SUCESSO”
E OS TEMAS EM ANÁLISE SUSCITARAM UM
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Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto
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XII CONGRESSO
NACIONAL DE
MEDICINA

As reformas no Sistema Nacional de Saúde (SNS),
um rol de reconhecidos especialistas, temas polémicos e questões controversas marcaram o XII
Congresso Nacional de Medicina que decorreu entre os dias 23 e 25 de Março no Centro de Cultura e
Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM). No ano em que se comemoram três décadas de existência do SNS, centenas
de médicos de todo o país marcaram presença no
evento para ouvir falar das profundas alterações
que se perspectivam e perceber quais os desaﬁos a
ultrapassar. “Foi um congresso muito diversiﬁcado.
Estou muito satisfeito com a adesão dos colegas,
não só pelo número de inscrições que obtivemos,
mas também por todas as questões que foram levantadas nos momentos de debate e que provaram
que os temas escolhidos estão na ordem do dia”,
congratulou-se António Araújo, coordenador da comissão organizadora, dando conta da presença dos
bastonários dos médicos de Angola e Cabo Verde e
do presidente da Associação Médica Brasileira.
Na sessão de abertura, o presidente da SRNOM,
José Pedro Moreira da Silva, lembrou que o con-

gresso serviria “para manter a chama acesa, proporcionado aos participantes um debate activo sobre o
sector”. O responsável não deixou de levantar algumas das principais interrogações em análise, nomeadamente ao nível da capacidade do Estado em
assegurar cuidados de saúde a todos os portugueses
ou a concentração dos proﬁssionais e serviços em
algumas instalações de saúde. “Entendemos que
é melhor concentrar os meios disponíveis, sendo
preferível ter bons serviços que cubram o país, com
uma boa rede de assistência, promovendo cuidados
com melhor qualidade, mas terá de ser o Ministério
da Saúde a decidir o local onde se fará essa concentração”, defendeu José Pedro Moreira da Silva.
Com um discurso positivo, o presidente da SRNOM evocou ainda a qualidade existente ao nível
dos hospitais, “para que se possa fazer investigação”. Todavia, realçou, “é preciso também que se
criem fundos ﬁnanceiros que impeçam o êxodo
dos nossos investigadores para outros países, com
subsídios e equipamentos adequados para uma
investigação regular que produza, efectivamente,
resultados”.
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Respondendo às questões levantadas no XII Congresso
Nacional de Medicina – «Onde
estamos? Para onde vamos?» –,
o ministro da Saúde, Correia
de Campos, também se mostrou optimista quanto ao caminho a seguir no SNS. “Gostaria de partilhar convosco a
esperança de que estão criadas
as condições para reforçarmos
e modernizarmos o SNS em
cooperação com os diferentes parceiros do ministério, as
principais Ordens, Médicos,
Farmacêuticos, Enfermeiros e
Médicos Dentistas”, congratulou-se, defendendo, para isso,
uma “cooperação harmoniosa”
e “um jogo de parcerias”. “É
sobre essa base de cooperação
que estamos a renovar o SNS e
é sobre esse entendimento que
o papel dos médicos será certamente fulcral”, acrescentou,
num discurso marcado pelo
anúncio da introdução de um
novo modelo de receita médica
[ver página 13].

FEEDBACK
POSITIVO
Muito mais do que um ponto
de partida para a mudança, o
congresso tinha como grande
desígnio ser um momento de
reﬂexão, uma vez que é reconhecido que algumas das reformas em curso “têm sido pouco
debatidas, quer pelos médicos,
quer pela população em geral”. A título pessoal,
António Araújo foi um dos ouvintes atentos aos
diferentes painéis temáticos organizados e não tem
pejo em assumir que saiu do XII Congresso Nacional de Medicina “mais esclarecido”. “É evidente
que estamos a assistir a mudanças muito rápidas e a
uma evolução constante. Não é fácil predizer o que
vai ser o futuro. No entanto, vislumbramos algumas
formas de evolução do SNS”, observou.
Mas o feedback dos participantes também comprovou a necessidade deste tipo de encontros. São tão
importantes que, revelou António Araújo, “houve
colegas que demonstraram interesse em que estes
debates fossem realizados de uma forma periódica
e monotemática, de forma a que durante um dia
se pudesse abordar todas as questões relacionadas
com um determinado assunto”. Portanto, acrescentou, “é importante que se debata e esclareça, por
forma a que o Governo, e em particular o Ministério da Saúde, consiga tirar algumas conclusões

das análises realizadas e que os médicos consigam
participar mais activamente no acto da mudança a
que vamos assistindo”.
A organização mereceu também os elogios do bastonário da Ordem dos Médicos, Pedro Nunes, ao
classiﬁcar o congresso de “notável”, nomeadamente
ao nível da temática escolhida. O importante, considerou, “é que os médicos possam, agora, reﬂectir
sobre todas as questões que foram abordadas e que
isso possa servir para um melhor entendimento da
medicina e do SNS”. Nessa perspectiva, assumiu
o compromisso da Ordem dos Médicos organizar
anualmente um certame que sirva “para fazer um
balanço da política de Saúde do Governo”, designadamente “através de uma plataforma de acompanhamento” e com a presença “de prestigiadíssimas
ﬁguras da sociedade portuguesa, médicos e não
médicos”. Já no próximo ano, detalhou, o XIII Congresso Nacional de Medicina será organizado pela
Secção Regional do Centro, podendo a temática vir
a debruçar-se sobre a formação e carreiras médicas.
“De qualquer das formas é um assunto que vai ser
analisado e decidido pela comissão organizadora”,
salvaguardou.

CULTURA «MÉDICA»
Mas se no campo do debate as opiniões não podiam
ter sido mais favoráveis, o mesmo se passou com a
componente cultural escolhida pela SRNOM para
complementar o programa do congresso. De acordo
com António Araújo, os eventos escolhidos – desde
o cocktail na sessão de abertura que contou com
a actuação de um Trio de Cordas que interpretou
Serenatas de Mozart, passando pelo concerto de
dia 24 na Casa da Música e culminando com um
jantar de encerramento realizado no Salão Árabe do
Palácio da Bolsa com a actuação da soprano Mónica
Pais –, “foram um êxito”. Os participantes tiveram
ainda a oportunidade de, nos corredores do Centro
de Cultura e Congressos, apreciar a exposição «À
descoberta das cores e das formas», inaugurada no
dia 22 de Março [ver páginas 26 e 27]. “Os médicos
aderiram com grande entusiasmo a estas iniciativas
e mostraram-se muito satisfeitos com os eventos culturais”, regozijou-se, uma vez mais, António Araújo.
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TEMAS EM DEBATE
O PROGRAMA ESCOLHIDO PARA O XII

DE DISCUSSÃO PREMENTE. A «NORTEMÉ-

CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA IN-

DICO» ASSISTIU A TODOS OS DEBATES E DÁ

CLUIU A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS MESAS-

CONTA, A SEGUIR, DOS PRINCIPAIS PONTOS

REDONDAS SOBRE TEMÁTICAS ACTUAIS E

EM ANÁLISE.

«TRÊS DÉCADAS DO SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE (SNS). ONDE ESTAMOS? PARA
ONDE VAMOS?»

SISTEMAS DE QUALIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE. QUE IMPLICAÇÕES PARA
O MÉDICO?

Manuel Sobrinho Simões [INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO
(IPATIMUP)] • Luís Portela [FUNDAÇÃO BIAL]

Moderador: Torres da Costa [PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL PARA A QUALIDADE DA OM]
Palestrantes: David Sunders [KING’S FUND] • João Gusmão [BIQ CONSULTORES] • Margarida
Amil [DEPARTAMENTO DE TRANSPLANTAÇÃO DO HOSP. SANTO ANTÓNIO - PORTO]

“OS PARADIGMAS PROFISSIONAL E
CIENTÍFICO”
O primeiro dia do XII Congresso Nacional de Medicina
ﬁcou marcado pelo colóquio
com a participação de Manuel Sobrinho Simões, do
Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup) e
de Luís Portela, presidente
da Fundação Bial. Num ambiente de conversa e debate,
Luís Portela defendeu a necessidade de rever o modelo
de ﬁnanciamento da saúde,
“aumentando a participação do utente no processo
(de forma a desincentivar o
desperdício) e aumentando
a participação dos seguros e
instituições privadas”. Para o
também presidente do Conselho de Administração da
Bial, é preciso “promover a qualidade, a inovação e
a eﬁcácia”, de forma a “oferecer uma melhor saúde
à população”. A questão dos recursos humanos foi,
exactamente, o ponto-chave da intervenção de Sobrinho Simões ao sublinhar que a medicina atravessa uma mudança dos paradigmas proﬁssional
e cientíﬁco. “Os recursos humanos são cruciais e
estamos numa fase particularmente difícil. A mudança de paradigmas levanta graves problemas em
termos de formação médica”, apontou.

CRIAR NORMAS PARA FACILITAR
AUDITORIAS
Os diferentes modelos de certiﬁcação nas unidades de saúde estiveram em discussão neste debate
que abriu o segundo dia do congresso. A análise do
King’s Fund, por David Sunders, e do ISO 9000, por
João Gusmão, da Biq Consultores, dominaram as intervenções que alertaram para a necessidade de avaliar a qualidade dos serviços prestados. Coube a Margarida Amil, do Departamento de Transplantação do
Hospital de Santo António,
falar da experiência prática
da aplicação dos modelos
de certificação, revelando
que o primeiro impacto
junto dos profissionais “é
de rejeição”. No entanto, referiu, “a participação na implementação de um sistema
de qualidade tem de ser um
trabalho em equipa entre
os diferentes proﬁssionais”.
Considerando que, nesta
área, Portugal ainda se
encontra numa fase de
aprendizagem e até algum
desconhecimento quando
aplicada ao sector da saúde,
Margarida Amil advogou,
contudo, que o custo/benefício para o proﬁssional
e os ganhos em saúde são
indiscutíveis.
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Por parte da plateia presente houve alguns reptos
para que a Ordem dos Médicos assuma “mais responsabilidades” em matéria de deﬁnição de critérios de qualidade, bem como na participação nas
auditorias. Um desaﬁo a que o presidente do Conselho Nacional para a Qualidade da Ordem dos
Médicos, Torres da Costa, respondeu prontamente,
lembrando que o órgão a que preside está, actualmente, a promover cursos de formação de auditores
para médicos. Além disso, “tem-se solicitado aos
colégios de especialidade que peguem na sua massa
cinzenta e criem normas que possam ser exequíveis
e facilmente auditáveis”, salientou.

ﬁca”, sendo “estimulado e orientado para escrever e
publicar nas revistas da sua área”.
Com a formação médica em discussão, o Processo
de Bolonha não poderia ser esquecido e competiu
exactamente a Cristina Robalo Cordeiro, vice-reitora da Universidade de Coimbra, a difícil tarefa de
expor um assunto tão polémico. É que, para a docente, a Declaração de Bolonha assume em Portugal “uma desresponsabilização por parte da tutela,
uma vez que remete para as instituições do ensino
superior soluções que a ela caberia tomar”. O curso
de medicina, recordou, mantém a duração de seis
anos, altura em que o formando atinge o grau de
mestre, passando ainda a designar-se por «Diploma
de Estudos Base em Medicina”.

FORMAÇÃO MÉDICA PRÉ E PÓS-GRADUADA. QUE FUTURO?
Moderador: António Bensabat Rendas [DIRECTOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE LISBOA]
Palestrantes: Cristina Robalo Cordeiro [VICE-REITORA DA UNIV. DE COIMBRA] • João Carlos
Araújo Morais [DIRECTOR DO SERV. DE CARDIOLOGIA HOSP. SANTO ANDRÉ - LEIRIA] • José António Pereira
Silva [PROF. FACULDADE DE MEDICINA DA UNIV. DE COIMBRA]

“UM LICENCIADO EM MEDICINA
NÃO É UM MÉDICO”
A formação médica foi o centro do debate na mesa-redonda
que teve como moderador
António Bensabat Rendas, director da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, e que
lembrou que “ensina-se não só
aquilo que se sabe, mas também o que se é”.
Foi no âmbito da formação
pré-graduada que José Carlos
Pereira da Silva, professor da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, colocou o dedo na ferida, ao considerar que
“não é possível dar em seis anos de formação a competência, segurança, capacidade crítica e experiência” que se exige a um médico. Neste contexto,
“existe um vazio legal para classiﬁcar a pessoa que
sai da Faculdade de Medicina”, lamentou, defendendo que “um licenciado em medicina não é um
médico”, mas sim “uma pessoa indiferenciada que
tem competências para adquirir formação subsequente”. “Deveríamos formar um licenciado ou um
mestre [de acordo com a Declaração de Bolonha]
capaz de entrar, com sucesso, na formação complementar e não de exercer medicina porque não é o
seu destino imediato”, advertiu Pereira da Silva.
Já João Morais, director do Serviço de Cardiologia
do Hospital de Santo André, em Leiria, focou a sua
intervenção no ensino pós-graduado, designadamente o papel do orientador que “não tem de ser
o mais velho, o mais graduado, mas aquele que
seja mais capaz de desenvolver a orientação”. Com
o novo regulamento do internato médico recentemente publicado em Diário da República, João
Morais defendeu que a formação pós-graduada não
estará completa “se o interno não tiver a possibilidade de intervir” ou, até, “fazer investigação cientí-

QUE PERSPECTIVAS PARA A MEDICINA
CONVENCIONADA?
Moderador: Filipe Caseiro Alves [PROF. FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA]
Palestrantes: António Gentil Martins [BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS 1978-1986] • José Silva
Henriques [PRES. COLÉGIO ESPEC. MEDICINA GERAL E FAMILIAR] • Nélio Mendonça [EX-SECRETÁRIO REGIONAL DOS
ASSUNTOS SOCIAIS E DA SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA]

“CONVENÇÕES SÃO O MELHOR
SISTEMA”
O regime de convenções pode ser a solução para
se “cumprir o direito de liberdade de escolha do
médico pelo utente”. Um conceito defendido
por Filipe Caseiro Alves, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, moderador desta mesa-redonda e que obteve o unanimismo dos oradores convidados.
A opinião foi, exactamente, partilhada por Gentil
Martins que chegou mesmo
a classiﬁcar a medicina convencionada como “o melhor
sistema”. “É preciso exigir
liberdade de escolha”, advogou o antigo bastonário
da Ordem dos Médicos,
reconhecendo que a medida vai, porém, exigir uma
revolução, nomeadamente
ao nível de mentalidades.
De qualquer das formas,
acrescentou, “o sistema de
saúde deve ser feito com
base num instituto público
de seguros de saúde”, no
qual cada utente pagará de
acordo com os rendimentos. Em contrapartida, o
Estado “ﬁcaria apenas obrigado a suportar os encargos
de quem não tivesse condições ﬁnanceiras”.
A experiência de um modelo de medicina convencionada foi compartilhada
por Nélio Mendonça, ex-secretário Regional dos
Assuntos Sociais e da Saúde da Região Autónoma
da Madeira, que assegurou terem-se obtido resul-
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tados “muito positivos” com a adopção deste sistema. Em vigor há cerca de 30 anos, descreveu,
“foi sofrendo diversas alterações e a convenção com
o Estado foi revista periodicamente, de forma a
adequar-se ao Serviço Regional de Saúde e que,
hoje, na minha opinião, se mantém actualizado”.
Pelos caminhos ou não da medicina convencionada,
José Silva Henriques, presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, recordou
que o SNS foi considerado o segundo melhor sistema mundial, logo a seguir à França. Seja como for,
o responsável acredita que as convenções permitirão “uma maior motivação, empenho e satisfação
dos médicos”, uma vez que “também ganham uma
maior autonomia”.

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE – QUE
GRAU DE SUSTENTABILIDADE?
Moderador: Henrique Carmona Mota [PROF. FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA]
Palestrantes: Pedro Lopes Ferreira [PROF. FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIV. DE COIMBRA] • João
Oliveira [IPO LISBOA]• Eugénio Óscar Garcia Rosa [ECONOMISTA]

“MODELO SOCIAL EUROPEU NÃO
ESTÁ FALIDO”
Uma eventual ruptura do SNS dominou a última
mesa-redonda do dia 24 de Março, moderada por
Henrique Carmona Mota, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Segundo o
professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Pedro Lopes Ferreira, “um SNS
sustentável é aquele que tem um bom desempenho
em termos de satisfação dos
cidadãos, ganhos em saúde,
eficiência, acesso e equidade financeira”. Ora, de
acordo com o economista
Eugénio Garcia Rosa, o balanço de 30 anos de SNS
está longe de ser negativo.
Muito pelo contrário. Utilizando os números relativos
à taxa de mortalidade infantil e à esperança de vida
à nascença, o director executivo do Instituto Bento de
Jesus Caraça comprovou a
eﬁcácia dos resultados em
comparação com outros
países europeus. Na Alemanha, a taxa de mortalidade infantil diminuiu 18,3
pontos e na Dinamarca 9,8
pontos, contra 51,4 pontos
verificados em Portugal,
onde as despesas públicas

com a saúde são, contudo, inferiores às dos países
em análise. Enquanto que no nosso país esse valor
ﬁxa-se em 69,7 por cento, na Alemanha atinge os
78,2 por cento e na Dinamarca os 83 por cento.
Sobre o futuro, Eugénio Garcia Rosa acredita que
a sustentabilidade do SNS não passa pelo aumento
da parte das despesas de saúde pagas pelos utentes, mas sim pelo crescimento económico do país,
com uma aproximação à média da União Europeia.
Assim, “as despesas com saúde poderão, a preços
correntes, mais que duplicar por habitante sem
que aumente em percentagem do Produto Interno
Bruto”, aludiu.
Pedro Lopes Ferreira, por seu turno, questionou o
papel do Estado na gestão do SNS. “Se concluirmos
que o SNS não é sustentável ou se demonstra que o
modelo social europeu [assente em impostos] não
é viável, ou trata-se de um problema de governação e incapacidade política”, equacionou perante a
plateia, para observar de imediato: “O modelo social europeu parece não estar falido noutros países,
como é disso exemplo a Espanha ou a Irlanda”.
Ainda mais cáustico na avaliação foi João Oliveira,
do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, ao
defender que a sustentabilidade do SNS tem existido porque “todos têm a ganhar com ele”. Mas para
harmonizar o funcionamento das unidades hospitalares, o responsável defendeu “a medicalização da
gestão do sistema de saúde”.

Espectáculo na Casa da Música
CICLO DA ORQUESTRA NACIONAL DO PORTO
Andris Nelsons DIRECÇÃO MUSICAL
Hakan Hardenberger TROMPETE

Enriquecendo a componente cultural do
evento, no dia 24, às 21h00, os participantes
no XII Congresso Nacional de Medicina puderam assistir um concerto na Casa da Música
incluído no ciclo da Orquestra Nacional do
Porto.

10

XII CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA
A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE
SAÚDE. IMPLICAÇÕES ÉTICAS E DEONTOLÓGICAS
Moderador: Jaime Nina [CONS. NAC. DE ÉTICA E DEONTOLOGIA DA OM]
Palestrantes: Faustino Ferreira [PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO SUL DA OM] • Rosa
Cruz [DIRECTORA DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSP. DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - PONTA DELGADA] • Amadeu Guerra

médico ou por quem tenha assistido o doente. A
verdade, apontou, “é que se veriﬁcam falhas ao nível de segurança”, desde “a partilha de passwords, à
inexistência de cópias de segurança, em aplicações
onde, por exemplo, não existe o suporte de papel”.

[COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS]

“SÃO PRECISAS NOVAS FORMAS DE
REGISTAR”
As vantagens da informatização das unidades de saúde
parecem sobrepor-se às desvantagens do sistema, desde
que acauteladas uma série de
medidas que possam garantir
a confidencialidade dos dados e o segredo proﬁssional.
Com o papel ainda a dominar,
o presidente da Mesa da Assembleia Regional do Sul da
Ordem dos Médicos, Faustino
Ferreira, defendeu a necessidade de “procurar novas formas de registar”, até pela situação que se vive
actualmente: “muitos registos clínicos incompletos”.
Para o também director do Hospital dos SAMS, em
Lisboa, – a primeira unidade de saúde a ser informatizada em Portugal, em 1994 –, “não existem razões para não se adoptar o registo electrónico como
garantia de segurança”. “Já ninguém quer continuar
a comunicar escrevendo nas pedras”, ironizou.
Utilizando a sua experiência, Faustino Ferreira deu
conta dos níveis de segurança implementados e
que permitem diferentes níveis de acesso à informação informatizada, de acordo com os estratos
proﬁssionais. “Há sempre a preocupação de uma
grande diferenciação entre as tarefas administrativas e clínicas, incluindo um sistema de auditoria
constante dos dados, o que tem permitido que o
hospital esteja há 12 anos sem problemas com tribunais», observou.
Outro exemplo apresentado neste debate moderado
por Jaime Nina, do Conselho Nacional de Ética e
Deontologia da Ordem dos Médicos, prendeu-se
com a utilização da informática na Imagiologia,
tema ao qual a directora do Serviço de Radiologia do
Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada,
dedicou a sua intervenção, abordando as vantagens
e desvantagens de um sistema que está em vigor
desde 1999. “A digitalização de imagem resultou
numa redução de custos, numa maior eﬁciência,
num melhor aproveitamento dos recursos e numa
menor dose de radiação”, enumerou. Em contrapartida, acrescentou referindo-se às desvantagens,
“trata-se de um produto com custos elevados e que
pode implicar um menor diálogo entre médicos e
outros técnicos de saúde”.
Numa análise direccionada para as implicações,
Amadeu Guerra, da Comissão Nacional de Dados,
alertou para os perigos da informatização, suportando-se na lei que estabelece que a informação do
processo clínico electrónico deve ser inscrita pelo

NOVOS MODELOS DE ORGANIZAÇÃO
DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Moderador: Isabel Caixeiro [PRESIDENTE ELEITA DA UEMO – UNIÃO EUROPEIA DOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL]
Palestrantes: Manuela Peleteiro [COORDENADORA SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO] • Luís
Pisco [PRESIDENTE DA UNIDADE DE MISSÃO - CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS] • Alberto Hespanhol [DIRECTOR DO
CENTRO DE SAÚDE S. JOÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO]

TRINTA E TRÊS UNIDADES DE SAÚDE
FAMILIAR NO NORTE
A criação das novas Unidades de Saúde Familiares
vai permitir que “mais 90 mil pessoas passem a ter
médico de família”. O número foi revelado pelo presidente da Unidade de Missão – Cuidados de Saúde
Primários, Luís Pisco, que
na mesma altura manifestou o objectivo de ter 100
unidades abertas durante
este ano, 33 das quais na
Região Norte.
Sobre os receios levantados
pelos proﬁssionais quanto
ao futuro das carreiras, o
responsável desvalorizou.
“Aos proﬁssionais que aderirem às Unidades de Saúde
Familiares estão garantidos
os direitos e as regalias decorrentes das respectivas
carreiras profissionais”,
asseverou. Por outro lado,
acrescentou, “até ao final
do ano será estabelecido
um regime remuneratório
deﬁnitivo”.
O conceito das novas unidades tem como um dos objectivos premiar o desempenho dos proﬁssionais, no caso dos médicos
aqueles com maior lista de utentes e os que nela
integrem mais idosos, crianças e elementos de grupos vulneráveis. Um esquema que, aliás, já foi implementado há alguns anos no Centro de Saúde de
S. João, da Faculdade de Medicina do Porto, e sobre
o qual Alberto Hespanhol apresentou os resultados.
Segundo o director do centro, “o nível de satisfação
dos proﬁssionais ronda os 100 por cento” e os resultados juntos dos utentes é também muito positivo:
“Em caso de doença, entre 80 a 89 por cento dos
utentes recorrem primeiro ao centro de saúde que
ao hospital”.
Entusiasta confessa da reforma em curso nos cuidados de saúde primários, Manuela Peleteiro, coordenadora da Sub-Região de Saúde e de Lisboa e Vale
do Tejo, considerou que os novos desaﬁos que se
colocam aos proﬁssionais de saúde “podem motivar
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as pessoas, obtendo-se melhores resultados com o
trabalho efectuado”. A moderar esta mesa-redonda
esteve Isabel Caixeiro, presidente a União Europeia
dos Médicos de Clínica Geral que concluiu o debate
referindo que “é possível mudar, apesar dos problemas enfrentados ao longo do tempo”.

REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES
Moderador: Miguel Leão [PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE DA OM]
Palestrantes: Fernando Araújo [VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ARS NORTE] • Álvaro
Santos Almeida [PRESIDENTE DA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE] • Guimarães dos Santos
[COORDENADOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PORTO]

tendo o cidadão no centro do sistema”. As vantagens
da reforma em curso foram a nota dominante desta
intervenção que abordou, ainda, a necessidade de
requaliﬁcar serviços e avaliar resultados.
Já o coordenador do Conselho de Administração da
Saúde da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Guimarães dos Santos, reportou-se ao caso do Hospital
da Prelada, onde já foram introduzidos os prémios
de produtividade e “com sucesso”.

ÁREAS DE FRONTEIRA. CRUZAMENTO DE
CONHECIMENTOS
Gabriela Gomes [INSTITUTO GULBENKIAN DA CIÊNCIA] • Leonor Parreira [INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR]

RISCOS DA EMPRESARIALIZAÇÃO
A empresarialização e o recurso a gestores proﬁssionais para os lugares de administração das unidades hospitalares dominaram o debate, moderado
pelo presidente da Mesa da Assembleia Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, Miguel Leão. A
produção por objectivos para a obtenção de lucro
e respectivo ﬁnanciamento, em detrimento do enfoque ao doente preocupa os médicos. O próprio
presidente da Entidade Reguladora da Saúde (ERS),
Álvaro Santos Almeida, reconheceu que a empresarialização do sistema “pode conduzir a pressões sobre os proﬁssionais para que estes sigam os objectivos dos gestores”, evocando a “enorme pressão” que
existe para que sejam reduzidos os custos na saúde.
Por isso a necessidade “das auditorias clínicas [por
parte da Ordem dos Médicos] de forma a controlar
a acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde”.
Uma ideia também defendida por Fernando Araújo,
vogal da Administração Regional de Saúde (ARS) do
Norte, apesar de sublinhar
que “o processo de contratualização com as unidades hospitalares tem de ser
credível, nomeadamente ao
nível do ﬁnanciamento que
pretende ir de encontro aos
resultados apresentados”,
reforçando que o objectivo
é que “a produção dos hospitais seja adequada à necessidade da população”.
As novas Entidades Públicas Empresariais (EPE), de
acordo com o médico, têm
por objectivo “ﬂexibilizar a
acção de bens e serviços e
criar dinâmicas diferentes,

O FUTURO DO SNS
O XII Congresso
Nacional de Medicina encerrou
com um colóquio
prot agon i z ado
por Leonor Parreira, do Instituto
de Medicina Molecular, e Gabriela
Gomes, do Instituto Gulbenkian
da Ciência. A
constr ução de
um modelo matemático a partir
da interacção das
células para estabelecer todo um
ciclo composto
por uma série de
equações sequenciais e simular-se
situações em termos de progressão de um epidemia no tempo, o que permite estimar, por exemplo,
quantas e quais pessoas se devem vacinar esteve
no cerne da intervenção de Gabriela Gomes, uma
matemática de formação. Mostrando como se pode
simular um plano de vacinação para avaliar a sua
cobertura, a matemática evidenciou que “a mesma
vacina não funciona em todas as regiões”, dado que
“o coeﬁciente de vacina estipulado para uma região
pode não ser suﬁciente se aplicado numa outra parte
do Mundo”. Caminhos a seguir e que permitem vislumbrar que o futuro do SNS também terá de passar
por uma maior ligação dos médicos a outras áreas,
para melhor prevenir, para melhor diagnosticar e
para melhor tratar.
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DISTINÇÃO PELO
TRAJECTO HUMANO E
PROFISSIONAL
MAIS DE DUAS DEZENAS DE MÉDICOS HOMENAGEADOS
Quase três dezenas de médicos portugueses foram
homenageados, depois de se terem distinguido pelo
seu trajecto humano e proﬁssional. A cerimónia
teve lugar na sessão de encerramento do XII Congresso Nacional de Medicina, altura em que o Centro de Congressos e Cultura se encheu de familiares
dos proﬁssionais que receberam esta homenagem.
Cada Secção Regional, explicou à «Nortemédico»
Lurdes Gandra, da organização do evento, “indicou
os nomes das pessoas que seriam agraciadas com a
medalha da Ordem dos Médicos”. No Norte, “decidimos prestar homenagem
a médicos que estiveram
ligados à Secção Regional,
nomeadamente alguns
que foram responsáveis
pelo projecto de construção do Centro de Cultura
e Congressos, e a outros
que se notabilizaram no
seu trabalho e na sua carreira proﬁssional e que se
afastaram, recentemente,
da actividade médica”,
acrescentou. Assim, foram
10 os médicos do Norte
que receberam a medalha:
Aníbal Justiniano, António Rocha e Melo, Hernâni
Vilaça (a título póstumo),
Fleming Torrinha, Manuel
Bento Soares Araújo, Cândida Azevedo, Maria José
Martins Fernandes Cardoso, Marianela Gaioso
Henriques Vaz, Mário
Barbosa Aguiar Caetano
Pereira (a título póstumo)
e Mário Marques Oliveira
Reis. Seguramente, observou Lurdes Gandra,
“temos muitos mais para
homenagear. Mas temos
tempo, uma vez que o
Congresso Nacional de
Medicina passará a ser realizado anualmente”.

OLHARES

“

Neste congresso que
assinala os 30 anos do
SNS apetece-me dizer a
mesma coisa que o secretário-geral do meu partido tem
dito sobre os 85 anos do PCP.
Olhando para o SNS continuo a achar que tem mais
projecto do que memória e
que continua a ter amplas potencialidades e um papel
essencial na vida das pessoas. Terá de ser, cada vez
mais, protegido e acarinhado, valorizando o percurso
dos últimos 30 anos, com problemas, insuﬁciências,
avanços e recuos, mas corporizando uma conquista do
25 de Abril e da Revolução Democrática que é garantir
o direito às populações ”.
Bernardino Soares (Deputado do PCP)

“

Não me foi possível assistir a todas as sessões.
Mas participei em quase
todas, pelo menos as suficientes para poder dizer
que o Congresso discutiu
os principais problemas que
marcam a actualidade da
medicina portuguesa e, em
particular, dos serviços públicos de saúde, se quiser do
nosso SNS. Há um aspecto que me parece necessário
sublinhar: quer pelos participantes, quer pela forma
como foi organizado, o Congresso permitiu e estimulou o confronto de pontos de vista e até de experiências diferentes. Em tempos de maiorias absolutas não é
pouco importante dispor de oportunidades como esta
de aﬁrmar alternativas e adiantar opções num ambiente
de diversidade e pluralidade. É bom que estes valores
façam escola na Ordem dos Médicos ”.
João Semedo (Médico e deputado do Bloco de Esquerda)

Jantar de Encerramento no Salão Árabe
do Palácio da Bolsa
RECITAL DE CANTO E PIANO com Mónica Lacerda Pais, Paulo
Ferreira, Fátima Neto e Paulo Freitas

Sons e sabores no magníﬁco ambiente do Salão
Árabe do Palácio da Bolsa marcaram o encerramento do XII Congresso Nacional de Medicina no
dia 25 de Março.
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ANÚNCIO PELO
MINISTRO DA SAÚDE DE
ALTERAÇÕES NO MODELO DE
PRESCRIÇÃO MARCA O
XII CONGRESSO
O anúncio de mudanças no modelo de prescrição de medicamentos feita pelo Ministro da Saúde
logo na sessão de abertura do XII
Congresso Nacional de Medicina
ﬁcou a marcar este evento. Correia
de Campos justiﬁcou a alteração
(“a regra será a não substituição,
a menos que o médico explicitamente o permita”) com o facto
de assumir uma mais-valia “na
conﬁança com responsabilidade
sobre a desconﬁança alienante”.
Nesse sentido, e antecipando alguma “estranheza” que o aperfeiçoamento legislativo possa vir
a provocar, o ministro da Saúde
evocou também que “a liberdade
médica, quando restringida, é
sempre substituída pela liberdade
de outrem, que não o doente-consumidor”. Além disso, “nada garantiu, na experiência recente, que tal liberdade
nova tenha sido usada para ampliar o custo-efectividade da prescrição ou, menos ainda, os direitos
dos consumidores”, observou.

APOSTA NA PRESCRIÇÃO
ELECTRÓNICA
Simultaneamente, o titular da pasta da Saúde reiterou a aposta do Governo no reforço da prescrição
electrónica que, de acordo com o novo Estatuto do
Medicamento, “incluirá obrigatoriamente a denominação comum da substância activa, da marca,
do nome do titular de introdução no mercado, da
forma terapêutica, da dosagem e da posologia”.
Neste contexto, assinalou, “o médico prescritor terá
à sua frente um amplo painel de informações que
incluem o custo da dose média diária e lhe permitirá escolher a alternativa que lhe pareça mais
adequada à sua acção ﬁnal de decisor de saúde, bem
informado das implicações económicas de cada
alternativa”.

«IMPRESSO ERA INARRÁVEL»
Depois de ouvir atentamente o discurso de Correia de Campos, o bastonário da Ordem dos Médicos,
Pedro Nunes, louvou a
decisão, considerando que
o anterior modelo “criava
uma tensão desnecessária
entre os médicos e os farmacêuticos”. “Um mecanismo de substituição baseado num regime de suspeição de que o médico
não estava a receitar o que era melhor e o farmacêutico é que ia substituir, criava, necessariamente, um
enorme problema entre médicos e farmacêuticos.
Uma relação que, felizmente, se tem preservado e se
vai manter”, focou.
O bastonário classiﬁcou o impresso em vigor de
“inarrável”, chegando mesmo a considerar tratar-se
de “um folheto de natureza administrativa e não
uma receita”, até porque “tem imenso espaço para
assinaturas, carimbos, vinhetas, mas não tem espaço para dizer ao doente como deve tomar o medicamento”.
No que concerne à prescrição electrónica, Pedro
Nunes lembrou a necessidade da implementação de
programas informáticos que possibilitem que todos
os médicos possam ter acesso à informação. Certo
de que o processo demorará algum tempo, mostrou-se, contudo, conﬁante, uma vez que “a prescrição manual tem algumas regras de exequibilidade”.
De qualquer das formas, evocou, “há muitos anos
que temos vindo a defender esta medida, nomeadamente adaptamos a nossa cédula proﬁssional para
que pudesse ter um chip validador que garanta que
só o médico prescreve, evitando a fraude”.

«MODELO NÃO FUNCIONAVA NA PRÁTICA»
Presente na sessão de abertura do XII Congresso Nacional de Medicina, também o bastonário da Ordem
dos Farmacêuticos, Aranda
da Silva, comentou o anúncio de Correia de Campos,
referindo, contudo, que as
declarações do ministro
“foram vagas” no que toca àquele que será o novo
Estatuto do Medicamento. “Aquilo que deduzi das
suas palavras é que também estará salvaguardada
a liberdade e o papel de quem dispensa, ou seja, os
farmacêuticos”, referiu, realçando que a instituição
a que preside também “sempre se mostrou contra
esse aspecto da receita médica, uma vez que se tratava de um modelo que não funcionava na prática”.
“A prescrição é um direito do médico, muitas vezes
o que está em causa é a escolha do medicamento.
Vamos aguardar para ver o conteúdo mais preciso”,
concluiu.
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COMISSÃO ORGANIZADORA
CONGRATULA-SE COM OS
RESULTADOS OBTIDOS

«ESTAMOS

MUITO SATISFEITOS»
LURDES GANDRA, MEMBRO DO CRNOM,
FOI UM DOS ROSTOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO XII CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA. EM ENTREVISTA, FAZ UM
BALANÇO DO EVENTO E DOS TEMAS QUE
ESTIVERAM EM CIMA DA MESA.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

(nortemédico) – Depois de três dias de congresso,
que balanço faz ao nível da organização?
(Lurdes Gandra) – Penso que correu bastante bem,
apesar de todo o trabalho que implicou. O facto de
ter sido organizado no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM implicou montar uma estrutura
muito complicada ao nível logístico. Mas quando
estávamos a decidir o local, achámos que tínhamos
umas boas instalações e que elas deviam ser abertas a todos os médicos. Tivemos a oportunidade
de contactar com colegas de todo o país que nos
transmitiram o seu agrado pela forma como tudo
decorreu. Não só ao nível da organização, como
dos temas que foram escolhidos. Claro que tivemos
pena que algumas mesas-redondas não tivessem
uma maior participação, mas também é verdade
que o congresso estava organizado de maneira a
permitir às pessoas escolherem as sessões que mais

lhes interessavam. A comissão organizadora está
muito satisfeita, porque correu tudo muito bem.
E como é que os participantes aderiram às actividades culturais paralelas?
Aderiram bem e também gostaram. Como se sabe,
o Conselho Regional do Norte, com o grande empenho do Dr. Miguel Guimarães, tem vindo a dar uma
especial atenção à vertente cultural. A comissão organizadora do congresso também julgou importante privilegiar esta área. Este tipo de encontros,
onde participa muita gente, deve ser uma oportunidade para adquirir conhecimentos, mas também
para haver contacto entre os colegas. Considero que
neste particular o programa foi igualmente muito
interessante. E os eventos decorreram em dois lugares magníﬁcos: a Casa da Música e o Salão Árabe do
Palácio da Bolsa.
Após este congresso, acredita que os médicos estão mais bem preparados para um papel activo nas
reformas que estão a ser levadas a cabo no SNS?
Acredito que sim. Foi com esse objectivo que a comissão organizadora escolheu os temas em debate.
Queríamos que os médicos reﬂectissem sobre o que
foi e o que poderá vir a ser o SNS para que, depois,
possam estar mais activos nos seus locais de trabalho,
intervindo, ajudando a própria Ordem com opiniões
e sugestões. Penso que esse objectivo foi alcançado,
até pela participação que existiu ao nível dos debates.
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MOTIVOS DE ORGULHO
Ou seja, considera que foi possível informar os
médicos das principais reformas que estão a ser
efectuadas?
Sim, e tivemos momentos muito importantes. Desde
logo com a intervenção do ministro da Saúde, na
sessão de abertura e que marcou este congresso. Recorde-se que o antigo Conselho Regional do Norte,
presidido pelo Dr. Miguel Leão, travou uma grande
luta relativamente ao antigo modelo de receita médica. Acho que foi um grande orgulho o ministro
anunciar no nosso congresso, organizado no Norte,
as alterações ao modelo. Depois, o colóquio protagonizado pelo Dr. Luís Portela e pelo Professor
Sobrinho Simões foi muito interessante, porque
conseguiu dar uma ideia daquilo que foi feito no
SNS durante os últimos 30 anos, dando o mote para
as restantes sessões e para o que vai ser o futuro.
Pudemos constatar que é preciso evoluir e arranjar
uma maneira de se poder continuar a realizar um
bom trabalho. Nas condições em que se trabalha,
penso que todos os proﬁssionais de saúde realizam
um bom trabalho. Agora, provavelmente vamos ter
de nos organizar de outra maneira, aproveitando os
meios de que dispomos e tornando-os mais rentáveis. Muitas vezes as pessoas trabalham muito, mas
são pouco rentáveis.
Exactamente, ouviu-se dizer neste
congresso, mais do que uma vez,
que há meios e recursos, mas que
ambos estão sub-utilizadas.
Muitas vezes os proﬁssionais têm de
fazer tarefas que não lhe estão destinadas. Nos hospitais, os médicos têm
de andar atrás dos exames.... Por isso,
a necessidade de uma melhor organização e neste campo podemos entrar
no debate relacionado com a informatização dos serviços. Ou seja, este
congresso conseguiu englobar todos
os temas que estão em cima da mesa e
que são o futuro.

TEMOS UM SISTEMA
PÚBLICO DEMASIADO
BUROCRATIZADO
Também se chamou a atenção para
a necessidade de haver uma maior
humanização na relação médico/
doente. É uma característica que se
tem vindo a perder?
Provavelmente, os novos sistemas de

gestão e de rentabilização de recursos fazem-nos
perder, um pouco, a relação médico/doente. Mas
isso não se pode acontecer. Pelo contrário, é uma
questão essencial. É importante que o doente tenha
conﬁança em quem o está a tratar. Esse é um ponto
fulcral para que as coisas corram bem. Esse terá
de ser um dos problemas que a Ordem deve tentar
combater, aliás como foi assumido pelo presidente
do CRNOM, o Dr. José Pedro Moreira da Silva.

ORDEM TEM DE SER CADA VEZ
MAIS INTERVENTIVA
O que é que está a mudar com a transformação
dos hospitais em Entidades Públicas Empresariais (EPE)?
No fundo, estão a mudar as economias de gestão,
que vão ter implicações em todo o sistema hospitalar. Temos um sistema público demasiado burocratizado, onde são necessários inúmeros procedimentos para adquirir material ou contratar recursos
humanos, o que conduz a uma difícil gestão. Penso
que é positivo haver uma agilização do sistema.
Na transformação dos hospitais públicos em EPEs
não podemos estar de acordo com a concessão de
serviços clínicos a entidades privadas, nem com a
abolição das carreiras. Qualquer evolução terá que
manter a garantia da qualidade dos serviços prestados aos doentes.
Acredita que a criação das Unidades de Saúde
Familiares também caminham nesse sentido?
Se essas unidades conseguirem trabalhar de uma
maneira diferente, todas integradas, provavelmente
acabará por dar melhores resultados. Porque haverá
maior humanização e os doentes passam a saber
muito bem quem são os médicos que estão disponíveis para os tratar e os ouvir. Penso que, provavelmente, vai ser uma maneira diferente de trabalhar
e talvez seja isso que tem motivado as pessoas que
estão a aderir.
No período dos debates ouviram-se vários pedidos para que a Ordem dos Médicos assuma mais
responsabilidades, como no caso da medicina
convencionada, nos internatos... A Ordem deve
ser cada vez mais interventiva?
Sim. Na minha opinião, a Ordem dos Médicos deve
ser, cada vez mais, interventiva e vai ter de chamar
a si a responsabilidade da formação, a responsabilidade da diferenciação das carreiras médicas... Por
isso, é que acho que devemos aproximar os colegas
o mais possível, para podermos ter mais força para
intervir. E os Colégios têm de ser mais activos e têm
de assumir mais responsabilidades. ■
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ENTREVISTA

PRESIDENTE DA UNIDADE DE MISSÃO, LUÍS PISCO, EM ENTREVISTA SOBRE
AS NOVAS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIARES

MAIS DE 400 MÉDICOS
ENVOLVIDOS
seja implementado com alguma tranquilidade, porque, de facto, andamos a pedir isto há muito tempo.
A associação, de que fui presidente durante seis
anos, andou sistematicamente a pedir isto. Agora,
ﬁco um pouco espantado quando as pessoas dizem
que “quando a esmola é grande o pobre desconﬁa”.

A REFORMA NO SECTOR DA SAÚDE ESTÁ
A CHEGAR AOS CUIDADOS PRIMÁRIOS. O
PROJECTO DAS NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
FAMILIAR SÃO, PARA O PRESIDENTE DA UNIDADE DE MISSÃO, LUÍS PISCO, UMA OPORTUNIDADE A NÃO PERDER. O RESPONSÁVEL
MOSTRA-SE SATISFEITO COM A ADESÃO, REVELANDO, NO MOMENTO DA ENTREVISTA,
QUE JÁ TINHAM SIDO APRESENTADAS 63
CANDIDATURAS.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

(nortemédico) – Há quem considere que a criação
das Unidades de Saúde Familiares são uma segunda revolução nos cuidados de saúde primários. Partilha dessa opinião?
(Luís Pisco) – Considero que estamos numa fase crucial de mudança. Não acredito que se possa dizer: é
agora ou nunca. Mas é verdade que temos condições
excepcionais para que se opere esta mudança: existe
vontade política, é uma prioridade do Governo e há
estabilidade política. Procuramos que o projecto

De facto, parecem existir alguns receios e preocupações dos médicos em aderir às novas Unidades de Saúde Familiares, essencialmente por
dúvidas ao nível da progressão nas carreiras e
dos contratos de trabalho. O que é que se pode
garantir?
Actualmente, há um despacho que estabelece, sem
margem para dúvidas, o arranque das Unidades de
Saúde Familiares. De facto, existem algumas questões que não estão completamente esclarecidas, nomeadamente como vai ser o regime remuneratório
para os enfermeiros e para os administrativos, e o
deﬁnitivo para os médicos. No entanto, já há legislação e tem de haver a consciência de que as pessoas estão neste projecto de boa vontade. Ninguém
está aqui com ideias obscuras, para tentar aliciar
incautos. Por isso, considero que este processo de
criação das Unidades de Saúde Familiares não pode
ser mais claro e transparente. Existe legislação suﬁciente para se poder avançar e a verdade é que já
foram apresentadas 63 candidaturas, envolvendo
mais de 400 médicos e 400 enfermeiros. Portanto,
este é um sinal de que as pessoas conﬁam e não é
uma coisa tão arriscada quanto isso.
Mas parece haver uma facção bastante optimista
e outra bastante pessimista.
Considero que se trata de uma situação perfeitamente natural. Em tudo na vida e em relação seja
ao que for encontramos sempre os optimistas e os
pessimistas. Na minha opinião, porém, penso que
não se trata nem de uma coisa, nem de outra. Temos
de ser racionais: há uma oportunidade que, inclusivamente, é limitada e apenas para um grupo. Julgo
que deve ser aproveitada.
Acredita que a questão da segurança proﬁssional
é a principal razão para os que se mostram mais
renitentes em aderir ao projecto?
Mudar seja para o que for é sempre complicado. As
pessoas estão habituadas a ter uma determinada
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TEMOS UM MILHÃO DE
PORTUGUESES SEM MÉDICO
DE FAMÍLIA
segurança, mesmo que não se esteja completamente
satisfeito com o que se está a fazer. Essa é uma forma
mais tranquila de estar na vida. Quando se quer
mudar tem de se fazer reuniões com enfermeiros,
com administrativos, tem de se escrever papéis...
Ou seja, é preciso algum trabalho e, de facto, existe
muita gente que está acomodada. Mesmo assim,
também temos casos de pessoas que estão muito
perto da reforma e se mostram entusiasmadas com
a criação das Unidades de Saúde Familiares, ao
considerarem aliciante pensar como se vão organizar e trabalhar de uma forma diferente. Isto é um
pouco revolucionário para a administração pública,
uma vez que basta ver em quantos sítios se deu
a possibilidade às pessoas de se agruparem, por
sua livre iniciativa, para desempenhar um determinado trabalho. Não é frequente. Esta é, claramente,
uma oportunidade que o Governo e o Ministério da
Saúde dão. As pessoas aceitam ou não. Mas, pelos
vistos, estão a aceitar.
O processo de adesão está a ir de encontro às
suas expectativas?
Está, apesar de todas as desconﬁanças e de, inclusivamente, estarmos a viver um período em que
as pessoas têm dúvidas porque estão a ser postas
em causa um conjunto de questões.
Considero que conseguimos transmitir credibilidade à proposta, porque mesmo com essas dúvidas há
um número muito signiﬁcativo que
aceita começar a trabalhar desta
nova maneira.
Como é que encara o facto dos
médicos estarem, agora, predispostos a ter mais do que 1500
utentes adstritos?
Acho perfeitamente normal. No regime actual, se o médico tiver dois
mil doentes ganha exactamente o
mesmo que se tiver 1500. Era necessário ter um bocadinho uma costela
masoquista para aumentar a carga
de trabalho, ganhando o mesmo. No
novo regime é diferente. Se o médico aumentar a sua lista para mais
200 ou 300 doentes vai ser pago
por isso. Se tiver na sua lista idosos
ou crianças, que dão uma carga de
trabalho acrescida, também vão re-

ceber mais por isso. Trata-se de factores de ponderação. É evidente que o dinheiro não é tudo, mas ninguém gosta de não ver o seu esforço reconhecido.
Mas com este aumento não se corre o risco de
haver uma perda de qualidade no atendimento?
Não. Primeiro não se vai pagar por Acto Médico,
mas por número de utentes inscritos. Depois, há
limites e não é permitido mais do que dois mil doentes por médico. A nível internacional está mais do
que estabelecido de que até dois mil utentes, com
uma carga de trabalho mais acrescida, é possível
prestar cuidados de saúde com qualidade.
Fala-se também de investimentos pontuais, no
sentido de readaptar os espaços às novas unidades. No entanto, existem muitas queixas de
centros de saúde sobre as más condições físicas,
os parcos recursos... Vai ser tudo resolvido?
Não estamos aqui a fazer nenhum milagre de multiplicação de médicos. Estão-se a criar pólos, onde
se vai trabalhar de uma forma diferente, onde se vai
alargar a cobertura. Vai haver mais 90 mil pessoas
que não tinham médico de família e que vão passar a ter. As próprias Administrações Regionais de
Saúde (ARS) vão fazer investimentos. Se é verdade
que temos maus centros de saúde, principalmente
nas grandes cidades, também é verdade que temos
excelentes e boas instalações. Esta é uma oportunidade para ir ultrapassando os problemas, criando
estruturas mais pequenas, em vez de construir megas centros de saúde.
Há, obviamente, utentes que não vão ter acesso
às Unidades de Saúde Familiares. Não vai haver
aqui uma discriminação?
Neste momento temos um milhão de portugueses
sem médico de família. Ainda não ouvi ninguém a
atirar-se ao ar por causa disso! Quando estamos a
tentar encontrar condições para melhorar os serviços, essa é uma forma subtil de alguma resistência.
Não há, actualmente, centros de saúde de primeira
e centros de saúde de segunda? Não há pessoas no
interior do país que, para ter uma consulta de psiquiatria, têm de ir ao Porto?
Essa clivagem não se vai acentuar?
Não. O que estamos é a iniciar um trajecto de reformar os cuidados de saúde primários. Há um timing
claro e especíﬁco para toda a gente. Vamos começar
a criar Unidades de Saúde Familiares e pólos de
excelência, mostrando à população que é possível
oferecer cuidados de saúde primários de qualidade
e com acessibilidade. Depois, vamos avançar para
os centros de saúde. Mas isso pode demorar dois,
três, quatro ou cinco anos... ■
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NOTÍCIAS / DESTAQUES
CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA
[30. MAR. 2006]

REACÇÃO DO PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DA
SRNOM AO ANÚNCIO PELO MINISTRO DA SAÚDE DA ALTERAÇÃO
DO MODELO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

«TINHAMOS

RAZÃO»
QUATRO ANOS APÓS A FORTE OPOSIÇÃO
DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS AO MODELO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O ACTUAL MINISTRO DA SAÚDE, CORREIA DE CAMPOS,
DECIDIU “RESTABELECER OS PAPÉIS DOS DIVERSOS INTERVENIENTES NO PROCESSO”,
REFORÇANDO O PODER DOS CLÍNICOS.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Foi com um grande entusiasmo que a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM)
ouviu o ministro da Saúde, Correia de Campos,
anunciar que os médicos voltam a ganhar o direito
de decidir se os medicamentos que prescrevem podem ou não ser substituídos nas farmácias por produtos com as mesmas substâncias activas. Poucos
dias depois da revelação, feita na sessão de abertura
do XII Congresso Nacional de Medicina [ver páginas 13], o ex-presidente do Conselho Regional do
Norte, Miguel Leão, aplaudiu a decisão. “O modelo
de receita médica que agora chega ao ﬁm e que
mereceu a nossa rejeição absoluta provou que era
susceptível de fraude”, aludiu em conferência de
imprensa. O importante, assinalou ainda, “é que
foram restabelecidos os papéis dos diversos intervenientes no processo de prescrição, venda e consumo dos medicamentos”. Ou seja, “só há lugar à
modiﬁcação da prescrição se o médico e o doente,
conjuntamente, assim o entenderem”. Por isso, “da
mesma forma que no passado o modelo de receita
médica me mereceu uma crítica veemente, a decisão do ministro da Saúde, anunciada no Porto, me
merece um aplauso também veemente”, reforçou.
Uma apreciação partilhada pelo presidente do Conselho Regional do Norte, José Pedro Moreira da
Silva, que após a revelação do ministro da Saúde
também se congratulou. “Fiquei muito satisfeito,
uma vez que esta era uma ambição que tínhamos há
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A REGRA SERÁ A NÃO
SUBSTITUIÇÃO, A MENOS QUE
O MÉDICO EXPLICITAMENTE A
PERMITA
longo tempo. Os médicos sabem perfeitamente os
que doentes devem tomar e o esforço que fazem na
compra dos medicamentos”, aludiu.
Apesar de não ter mencionado para quando a implementação prática, Correia de Campos revelou que a
passagem para um regime “em que a regra será a não
substituição, a menos que o médico explicitamente
a permita”, pressupõe a reposição das “posições
relativas a cada actor do sistema: ao médico cabe
prescrever com liberdade, incluindo a de entender a
equivalência como valor, aceitando transferir para o
dispensador a escolha do produto”.

“TÍNHAMOS RAZÃO”
A decisão vai de encontro a uma importante reivindicação dos médicos, designadamente da SRNOM
que em 2002 assumiu uma posição de completa
oposição ao ministério liderado pelo social-democrata Luís Filipe Pereira. Na altura, e após a publicação de legislação que permitia a substituição da
prescrição médica nas farmácias, o Conselho Regional do Norte presidido por Miguel Leão recomendou formalmente aos médicos da Secção Regional

que, para evitarem fraudes e assim defenderem os
interesses dos doentes, deveriam assinalar, sistematicamente, nas receitas colocadas à sua disposição
que não autorizavam o fornecimento ou a dispensa
de um medicamento genérico. Uma postura que,
como recordou, “foi apelidada por alguns dirigentes, médicos e não médicos, de radical e visando
a demissão do ministro da Saúde de então, ainda
que o tivessem feito de forma silenciosa e cúmplice
de alguns corredores do poder”. Mais. A declaração conduziu a que todo o Conselho Regional do
Norte da altura esteja actualmente envolvido num
processo-crime movido pela Associação Nacional
de Farmácias, mas sobre o qual Miguel Leão não se
quis pronunciar, dado que se encontra em segredo
de justiça. A verdade, enfatizou, é que “não posso
deixar de constatar que tínhamos razão sobre esta
questão, como também tivemos quando defendemos a venda de medicamentos não sujeitos a receita
médica fora das farmácias”.
O actual presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte reiterou as críticas ao anterior modelo,
considerando-o uma “afronta à relação médico/doente”. Já com o novo sistema, Miguel Leão acredita
que o consumo de genéricos pode vir a aumentar.
“Se nos forem fornecidos os instrumentos de informação electrónica, em que seja possível ter acesso
a preços, indicações e a posologias, temos a vida
extremamente facilitada”, argumentou, concluindo:
“Eventualmente, no momento imediato, pode haver
alguma quebra, mas admito que a prazo a medida,
desde que complementada com outras, pode traduzir-se num aumento”. ■
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NOTÍCIAS / DESTAQUES

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS ARRANCOU COM
TEMA QUE MARCA A ACTUALIDADE

MÉDICOS DEBATERAM
A

GRIPE DAS AVES
O QUE OS MÉDICOS DEVEM SABER SOBRE
A GRIPE DAS AVES FOI A PRIMEIRA INICIATIVA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DA
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE, REUNINDO
CONCEITUADOS ESPECIALISTAS NA MATÉRIA. OUTROS FÓRUNS DE DISCUSSÃO SERÃO ORGANIZADOS SOBRE TEMAS DA ACTUALIDADE.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

DIAGNÓSTICO PRECOCE É
FUNDAMENTAL
O diagnóstico precoce é uma arma fundamental
na luta contra a gripe, e em particular a infecção
por H5N1 em humanos. O alerta foi lançado pelo
Professor António Mota Miranda, do Serviço de
Doenças Infecciosas do Hospital de S. João, no passado dia 18 de Fevereiro naquele que foi o primeiro

“THE PANDEMIC CLOCK IS
TICKING, WE JUST DON’T
KNOW WHAT TIME IT IS”
debate temático promovido pela Comissão de Promoção de Actividades Cientíﬁcas da SRNOM. Os
médicos, aludiu o coordenador da iniciativa João
Manuel Lopes dos Santos, “têm de conhecer um
pouco mais acerca da gripe aviária e apesar de ser
um assunto muito publicitado nos mass media, sentimos a necessidade de aprofundar a questão”.
Não foi, por isso, por acaso que o Centro de Cultura e Congressos se encheu de médicos que, atentamente, ouviram as explicações de vários especialistas e levantaram dúvidas prementes. “É um
problema que nos toca a todos, já que somos diariamente abordados com perguntas de doentes sobre
os cuidados a ter. Considero que é importante termos uma base cientiﬁcamente fundamentada para
as informações que prestamos”, argumentou, congratulando-se com a elevada adesão a esta iniciativa.
A verdade é que “the pandemic clock is ticking,
we just don’t know what time it is”. As palavras do
físico E. Marcuse foram, depois, quase que traduzidas na intervenção de Graça Freitas, da Direcção-
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Geral de Saúde, quando referiu que “haverá uma
pandemia, não se sabe é quando e com que vírus”.
Até porque, “desde 1968 que o risco de pandemia
não era tão alto”.
Também Paulo Gonçalves, do Instituto Nacional
Ricardo Jorge, alertou para as mutações que o vírus
tem sofrido e, por isso, existem razões objectivas
“para que estejamos preocupados”. “O H5N1 tem,
de facto, mostrado uma grande capacidade de se
transmitir quer nas espécies aviárias, quer entre
espécies, e também tem adquirido a capacidade de
infectar humanos”, explicou.

ESPERANÇA NA VACINA
Antes que a epidemia chegue, a Direcção-Geral
de Saúde tem vindo a preparar um Plano de Contingência, nomeadamente através de uma série de
guidelines que serão distribuídas aos proﬁssionais
de saúde. Felizmente, assinalou Graça Freitas, “a
pandemia está a dar-nos tempo para trabalhar num
plano estruturado”. A subdirectora-geral da Saúde
sublinhou o papel “fundamental” dos médicos na
proﬁlaxia de uma eventual “disrupção funcional
que a doença poderá provocar”. Certa de que a epidemia vai “ter vítimas, heróis e bodes expiatórios”,
a especialista em doenças infecciosas alertou para
a necessidade de a pandemia da gripe não ser precedida por “pandemias mediáticas ou de pânico”.
Por isso, reiterou, “a informação à população deve
transmitir conﬁança nas instituições”.
No que concerne ao tratamento, Graça Freitas acredita que a vacina “é a única esperança”, mas assu-

miu que esta terapêutica “não chegará a todos” e,
por isso, “os antivíricos desempenharão um papel
extremamente importante”. Neste momento, revelou, “temos uma reserva de oseltamivir que dá apenas para 11 mil doses e a reserva que iremos receber
até Setembro só chegará para cerca de 25 por cento
da população portuguesa”.

PLANOS DE VIGILÂNCIA E
MEIOS ADEQUADOS
Apesar dos receios, o optimismo surgiu na intervenção de Paulo Costa, do ICBAS, ao assegurar que,
até à data (18 de Fevereiro), “não se isolou em Portugal o vírus H5N1”. Um dado baseado num plano de
vigilância, mediante o qual são feitas diariamente
20 análises em aves de produção e em aves silvestres. Portanto, “os receios relativamente aos produtos avícolas não fazem qualquer sentido”. Portugal,
acrescentou, “tem bons planos e equipamentos laboratoriais para fazer face a esta situação”.
Neste primeiro debate promovido pela Comissão
de Promoção de Actividades Cientíﬁcas participou
ainda António Sarmento, da Universidade do Minho, abordando os aspectos terapêuticos relacionados com a infecção pelo vírus H5N1. Após este
encontro, de acordo com João Manuel Lopes dos
Santos, já estão a ser planeadas outras iniciativas
temáticas de discussão que pretendem abordar
questões actuais e virados para a comunidade. No
fundo, “que sejam importantes não só para os médicos, como para a população em geral”, realçou. ■
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PRESIDENTE DA ERS ALEGOU NECESSIDADE DE AUTONOMIA
FINANCEIRA PARA GARANTIR INDEPENDÊNCIA

MÉDICOS CONTESTAM
PAGAMENTO DE TAXAS
A ESMAGADORA MAIORIA DOS MÉDICOS
CONTESTA O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTO E MANUTENÇÃO NA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE (ERS). AS OPINIÕES,
EM TOM DE PROTESTO, FORAM EXPRESSAS
NUMA SESSÃO DE ESCLARECIMENTO PROMOVIDA PELO CRNOM E QUE CONTOU
COM A PARTICIPAÇÃO DA DIRECÇÃO DA ERS.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

“Todas as entidades prestadoras de cuidados de
saúde vão ter de se registar na Entidade Reguladora
da Saúde (ERS), pagando como taxa um valor mínimo de mil euros e um máximo de 50 mil euros”.
A portaria 38/2006, de 6 de Janeiro foi o principal
tema em destaque numa sessão de esclarecimento
promovida pelo Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM) e que contou com

a participação do presidente daquele organismo,
Álvaro Almeida, e a adesão em massa dos médicos.
De fora deste processo “obrigatório”, podem ﬁcar
apenas os proﬁssionais liberais. “Poderão haver alterações no quadro legal e, por isso, aconselho que
os médicos nesta situação não procedam, por enquanto, ao registo”, aconselhou Álvaro Almeida.
A taxa de inscrição, que deverá ser efectuada até 30
de Junho, segundo explicou, é aplicada segundo o
seguinte modelo: 900 euros mais 25 euros vezes o
número de médicos, médicos dentistas, enfermeiros
e técnicos de diagnóstico e terapêutica que prestam
serviço na instituição. Já a partir de 2007, momento
em que todos os estabelecimentos devem estar registados, as entidades passam a “pagar a taxa de
manutenção”. O cálculo do valor é idêntico, apesar
dos valores baixarem: 450 euros mais 12,50 euros
vezes a média do ano civil anterior do número de
médicos, médicos dentistas, enfermeiros e técnicos
de diagnóstico e terapêutica. A taxa terá, aqui, como
valor mínimo os 500 euros e como máximo os 25
mil euros.
Apesar de Álvaro Almeida ter dado como “obrigatório” todo este processo e ter mesmo chegado a dizer
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que o não cumprimento do registo pode culminar
com “o encerramento das instituições”, a consultora
jurídica da SRNOM, Inês Folhadela, considera [no
artigo publicado na última edição da revista «Nortemédico»] o contrário: “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 obrigatoriedade que, por lei, não
decorre para qualquer uma das referidas entidades
e/ou estabelecimentos”.

CONTESTAÇÃO
A questão da independência da ERS foi o argumento
utilizado por Álvaro Almeida para justiﬁcar a necessidade das taxas de inscrição e manutenção. Para
este ano, a entidade dispõe de uma verba de dois
milhões de euros, provenientes do Orçamento de
Estado, mas no próximo ano “esperamos garantir a
autonomia ﬁnanceira”. Até esse momento, admitiu,
“não somos independentes”. “Não tenho qualquer
dever de obediência administrativo ou político ao
ministro da Saúde. Isso esgotou-se no momento da
nomeação da direcção da ERS. O meu único dever
é prestar contas à Assembleia da República”, aludiu
o presidente da ERS, referindo que a única maneira
de Correia de Campos impedir a entidade de actuar seria, exactamente, “cortar as verbas”. Por isso,
reiterou, “a necessidade de nos autonomizarmos
ﬁnanceiramente”.
Os argumentos não convenceram, porém, a esmagadora dos médicos presentes no Centro de Cultura
e Congressos. A contestação foi forte, não só pela
área de competências que são assumidas pela ERS,
mas também pela questão do pagamento das taxas.
“A exposição a que acabei de assistir signiﬁca que
nasceu uma Ordem dos Médicos 2 e a Ordem dos
Médicos 1 morreu”, ironizou o Dr. Delﬁno Rocha,
naquela que foi a primeira intervenção da plateia e
que obteve, de imediato, uma salva de palmas dos

colegas. A diferença, continuou, “é que somos nós
que lhe pagamos, mas não fomos nós que o elegemos
e, como foi nomeado pelo ministro da Saúde, não
me parece que seja tão independente quanto isso”.
Outras intervenções, no mesmo sentido, se seguiram,
tendo diferentes médicos manifestado o descontentamento pela situação a que vão estar sujeitos e que,
consideram, “atinge a liberdade pessoal e proﬁssional”. “Hoje ﬁquei consciente da situação gravosa em
que todos vamos ﬁcar”, desabafou outro presente.
Apenas uma ou duas vozes pediram o “benefício da
dúvida” para o papel que a ERS vai desempenhar
e o seu impacto nas gerações futuras. “Julgo que
é importante que a entidade não penalize os proﬁssionais que estão há longa data ao serviço. Mas
penso que não devemos ver com tão maus olhos
uma entidade que vai de encontro aos nossos interesses”, defendeu o médico Strech Monteiro.

ACTOS MÉDICOS NA ORDEM
O presidente da ERS, que se fez acompanhar na
sessão de esclarecimento pelos dois vogais da direcção, o médico Eurico Alves e o jurista Joaquim
Brandão, tentou sempre salvaguardar que na esfera
de competências da entidade está “a regulação e a
supervisão da actividade das entidades prestadoras de cuidados de saúde”. Nesse contexto, “cabe à
ERS velar pelo cumprimento das obrigações legais e
contratuais dos regulados, no que respeita ao acesso
dos utentes aos cuidados de saúde, à observância
dos níveis de qualidade e à segurança e, genericamente, aos direitos dos utentes”.
No entanto, nunca poderá regular actos médicos e
se alguma queixa for recepcionada a esse nível na
ERS, “será imediatamente encaminhada para a Ordem dos Médicos”. “Não nos passa pela cabeça ser
uma Ordem dos Médicos. Mas é útil que exista uma
entidade que possa detectar situações anómalas,
como situações em que as administrações forçam
os proﬁssionais de saúde a utilizar e abusar dos
meios complementares de diagnóstico para ganhar
dinheiro”, exempliﬁcou, referindo-se a casos de outros países. ■
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«ALGUMAS FIGURAS E FACTOS»
CRÓNICAS DE JOSÉ MANUEL PAVÃO PUBLICADAS NA
IMPRENSA REUNIDAS EM LIVRO

O Centro de Cultura e Congressos da SRNOM foi o
palco do lançamento do livro do antigo director do
Hospital Maria Pia, José Manuel Pavão. «Algumas
Figuras e Factos» reúne diversas crónicas publicadas no Jornal de Notícias, órgão de comunicação
social no qual foi colaborador durante vários anos.
O critério de selecção dos textos, confessou o pediatra à «Nortemédico», foi muito pessoal. “No fundo
é uma manta de retalhos, visto que reúne diversas
crónicas seleccionadas por mim, que visam ﬁguras
e factos, como o próprio nome do livro indica”, descreveu.

O general Spínola, o bispo de Bragança, D. António Rafael, ou o engenheiro Machado Rodrigues
foram algumas das personalidades focadas por José
Manuel Pavão. Segundo o médico, a escolha das
ﬁguras foi feita não só tendo em conta a biograﬁa
de cada um, mas também o “encanto e respeito que
provocaram”. “Nunca conheci o general Spínola,
ﬁgura com a qual abri o meu livro. Mas escrevi sobre ele quando morreu, focando o seu percurso de
homem, cidadão, político e militar, pois julgo que
encantou a minha geração”, aludiu.
A escrita é vista pelo autor de «Algumas Figuras
e Factos» como uma forma de participar publicamente na vida comunitária. Por isso, assinala, os
textos reﬂectem “uma intervenção cívica” com humor, sugestões, mas também, em certos casos, utilizando a crítica irónica.
O momento de apresentação da obra, no passado
dia 21 de Fevereiro, contou com a presença de inúmeros amigos, colegas de proﬁssão e familiares,
entre os quais o presidente da SRNOM, José Pedro
Moreira da Silva, o médico Nuno Grande, o actual
director do Jornal de Notícias, Leite Pereira, e o
reitor da Universidade Fernando Pessoa, Salvato
Trigo. As receitas da venda do livro do Dr. Manuel
Pavão revertem a favor da Liga de Amigos da Ponte
Maria Pia, associação da qual é um dos co-fundadores. ■
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto
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«INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE.
REFLEXÕES AVULSAS»
PROFESSOR DANIEL SERRÃO PUBLICA DISCURSOS PROFERIDOS
NA ENTREGA DO PRÉMIO JACINTO DE MAGALHÃES

Os 21 discursos proferidos pelo Professor Daniel
Serrão nas sessões de entrega de Prémios de Investigação Cientíﬁca do Instituto de Genética Médica
Doutor Jacinto de Magalhães estão, agora, reunidos
em livro. «Investigação em Saúde. Reﬂexões avulsas» é sinónimo, nas palavras do professor jubilado
de Anatomia Patológica e de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, de comentários, críticas e sugestões dirigidas
aos diferentes ministros da Saúde que, entre 1996 e
2006, presidiram àquela cerimónia. Todos os anos,
e como membro do júri que atribui o Prémio Doutor Jacinto de Magalhães, “pude dirigir-me ao titular
do Ministério da Saúde, e à assistência, sempre numerosa e interessada, focando, de modo livre e coloquial, os problemas que considerava mais prementes no campo da investigação em Saúde praticada
nos estabelecimentos vinculados ao ministério”,
explica Daniel Serrão na nota de abertura do livro.
Mas foi apenas quando decidiu como “oportuno”
abandonar o lugar de júri, que o professor optou,
com o apoio da Fundação GlaxoSmithKline de Ciências de Saúde, por colocar em livro os 21 “pequenos discursos”, onde admite ter sido “impertinente”,
muito embora com “resultados positivos”. Por virtude desses resultados positivos, observa, “achei
por bem publicar o que foi dito, já que as palavras
esquecem e só o que é escrito permanece”. Foi o
caso de reptos lançados a ex-ministros como Leonor
Beleza ou Arlindo de Carvalho, os primeiros gover-

nantes com a pasta da Saúde a presidir às sessões de
entrega dos prémios, e que permitiram, por exemplo, que fosse criada uma Comissão de Fomento da
Investigação em Saúde. Mas, de facto, reconheceu
o professor Daniel Serrão à «Nortemédico», “tive
mais sucesso com as minhas sugestões iniciais do
que com as últimas propostas que avancei”. Entre
estas, ﬁca o anseio de, no futuro, ver o Ministério da
Saúde assumir um dos grandes desaﬁos que se colocam nos dias de hoje e que está relacionado com “a
luta contra a infecção hospitalar”. Trata-se “de uma
tragédia no nosso país”, adverte. ■
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto
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QUE FUTURO

PARA A

PEDOPSIQUIATRIA

DRA. LUÍSA CONFRARIA

DRA. ZULMIRA CORREIA

Assistentes Graduadas de Pedopsiquiatria do
Departamento de Pedopsiquiatria e Saúde Mental
Infantil e Juvenil do Hospital Central Especializado de
Crianças Maria Pia

A Pedopsiquiatria ou Psiquiatria da Infância e da Adolescência é uma especialidade médica relativamente
recente, não só em Portugal como na Europa. Há países da UE, como a Espanha, onde ainda não existe.
Nasceu da Psiquiatria Geral de onde emergiram os
primeiros pedopsiquiatras. Estes foram psiquiatras
que se dedicaram à área de saúde mental na infância
e adolescência.
A Pedopsiquiatria foi reconhecida pela Ordem dos
Médicos como especialidade autónoma em 1959. No
entanto, só em 1983 se iniciou o Internato Complementar de Pedopsiquiatria, vindo a formar os primeiros especialistas com a carreira hospitalar completa.
Compreende actualmente 5 anos, um dos quais em
Psiquiatria Geral e 6 meses em Pediatria.
A criação do Internato Complementar permitiu uma
melhor deﬁnição da identidade e limites da especialidade, mas a relação estreita que mantém com a Psiquiatria e com a Pediatria tem conduzido a confusões,
algumas delas graves. Exemplo disto foi o facto de, no
início dos anos 90, no Hospital de S. João ter sido preenchida uma vaga de Psiquiatria cujo perﬁl exigido
foi a competência em Pedopsiquiatria. Todos sabemos
que o Internato de Psiquiatria incluía e inclui um
estágio obrigatório de 6 meses em Pedopsiquiatria. É
com base nesse estágio que ainda hoje é assegurada
uma consulta de Pedopsiquiatria, naquele hospital,
por uma Psiquiatra.
Outra confusão, não menos grave e mais recente, foi
o facto de a Pedopsiquiatria ser considerada uma subespecialidade pediátrica num artigo de opinião da
revista “Acta Pediátrica Portuguesa”(*).
Diferenciada como especialidade médica autónoma,
a Pedopsiquiatria, e segundo a Lei de Saúde Mental
de 1964, funcionava em Centros de Saúde Mental
Infantil e Juvenil (CSMIJ) no Porto, Lisboa e Coimbra
que tinham total autonomia (técnica, administrativa
e ﬁnanceira). Estes Centros, tendo como base a sectorização dos cuidados de saúde, permitiam a descen-
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tralização da actividade assistencial e estavam muito
próximos da comunidade envolvente. A cada equipa
multidisciplinar era atribuída uma determinada área
geográﬁca, o que permitia uma colaboração estreita
com os respectivos Centros de Saúde e instituições e
intervenção directa na comunidade.
Foi um momento de grande expansão da Pedopsiquiatria com formação de novos especialistas e outros
técnicos de saúde nesta área e com diferenciação progressiva de técnicas terapêuticas especíﬁcas (Hospital
de Dia, Internamento completo no CSMIJ do Porto,
Grupos Terapêuticos).
Em 1992 o Decreto-lei n.º 127/92 de 3 de Julho extinguiu estes Centros de Saúde Mental Infantil e Juvenil
determinando a sua integração nos hospitais pediátricos no Porto e em Lisboa. Em Coimbra o CSMIJ
foi integrado no Centro Hospitalar de Coimbra, não
ﬁcando assim dependente de um hospital pediátrico
mas sim de um hospital geral. Ao CSMIJ do Porto
coube a integração no Hospital de Crianças Maria Pia.
As atribuições dos CSMIJ extintos foram transferidas
para os respectivos hospitais e foram aqui criados
Departamentos de Pedopsiquiatria e Saúde Mental
Infantil e Juvenil, pressupondo a manutenção da autonomia técnica e administrativa, mas estes poderiam
“funcionar como centros de responsabilidade nos termos do regulamento a aprovar por diploma próprio”
(artigo 4.º, Decreto-Lei n.º 127/92).
E em 1/8/92, segundo a Portaria n.º 751/92, foram
criados os Centros de Responsabilidade que integravam os Departamentos de Pedopsiquiatria e Saúde
Mental Infantil e Juvenil, pretendendo-se “uma maior
eﬁciência técnica e social no funcionamento dos Departamentos”. Estes Centros integravam as instalações, equipamento e infra-estruturas que estavam
afectos aos Centros de Saúde Mental e o pessoal destes procedentes. A direcção de cada Centro era assegurada pelo director do Departamento que seria
o responsável máximo e, por um administrador a
nomear pelo conselho de administração do hospital.
Os Centros de Responsabilidade deviam dispor de
“dotações privativas em matéria ﬁnanceira e de recursos humanos a ﬁxar anualmente pelos conselhos de
administração do hospital”.
Só em 5 de Julho de 1993 foi nomeado o director do Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Maria Pia.
O Centro de Responsabilidade que deveria integrar o
Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Maria
Pia e cujo regulamento foi publicado em Diário de República (II Série n.º 192 em 21/08/95) nunca existiu.

(*) A Pediatria Geral e as Sub-Especialidades Pediátricas – Análise de Algumas Questões (2.ª Parte); Acta
Pediátrica Portuguesa, vol. 34 - n.º 5; Set/Out 2003.
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Ao ﬁm de 13 anos de integração da Pedopsiquiatria
nos hospitais pediátricos no Porto e em Lisboa e num
momento de grandes mudanças a nível da saúde, urge
reavaliar a situação analisando os benefícios advindos
para as duas especialidades e para os utentes em geral.
A articulação entre a Pedopsiquiatria e a Pediatria tem
sido diﬁcultada por vários factores, nomeadamente a
disparidade relativamente às idades atendidas e a distância física que as separa. Acresce dizer que no Porto
a integração da Pedopsiquiatria no hospital pediátrico
não foi pacíﬁca nem desejada por ambas as partes. Da
parte do Hospital Maria Pia porque lhe foi imposta a
integração de um Departamento que correspondia a
1/4 da sua capacidade em termos de recursos humanos e que não estava preparado para gerir. A especiﬁcidade da Pedopsiquiatria não era entendida, assim
como não eram entendidas as suas exigências (tempos e espaços de atendimento, trabalho domiciliário,
intervenções terapêuticas, etc.). Todas estas questões,
bem como o modelo diferente de intervenção da Pedopsiquatria, vieram inquietar e suscitar questões
ao modelo de gestão pré-estabelecido do Hospital
Maria Pia. É de notar que este hospital estava em fase
de organização hospitalar, com regime de instalação
desde 1987.
A lei da integração pretendia uma articulação mais
eﬁcaz das estruturas de saúde mental com outros
prestadores de cuidados de saúde. Na realidade houve
uma maior aproximação da Pedopsiquiatria à Pediatria, mas isso implicou o abandono da política de
sector no caso particular do Departamento de Pedopsiquiatria do Porto, com uma maior centralização da
especialidade e um afastamento abrupto dos centros
de saúde e da comunidade em geral.
Para a Pedopsiquiatria as mudanças impostas pela
integração foram penosas e conduziram, a nosso ver,
a um retrocesso grave no percurso da especialidade.
A maior parte das mudanças ocorreram no primeiro
ano após a integração, antes mesmo do Departamento
ter director.
Para além do abandono dos Centros de Saúde e da
intervenção na comunidade, com maior centraliza-

ção e isolamento da especialidade, veriﬁcaram-se várias perdas. Perda de património,
de equipamento e de recursos humanos em
benefício do Hospital Maria Pia. Perda de
serviços: encerramento do Dispensário de
Vilar (incluía 2 equipas de ambulatório e 1
hospital de dia), encerramento de Unidade
de Dia para doentes crónicos, extinção do
Serviço de Epileptologia (EEG, ambulatório, intervenção directa nas escolas e trabalho de colaboração com vários serviços de
Neurologia do Grande Porto) e redução da
lotação do internamento completo (de 24
camas passou a 14 camas), o qual, apesar de
ser desconhecido para a tutela, existe desde
Abril de 1974.
No que respeita aos recursos humanos temse veriﬁcado uma redução progressiva ao
longo dos anos. Em 13 anos e relativamente
ao número de médicos veriﬁcaram-se 12 saídas (reformas, desvinculações e transferências) e 4 entradas.
Neste momento o Departamento de Pedopsiquiatria dispõe de 13 especialistas, um dos
quais termina contrato em 2007, mas apenas
10 desenvolvem trabalho clínico. É de salientar o envelhecimento marcado dos médicos especialistas cuja idade média actual é de 48 anos (apenas
3 médicas têm menos de 45 anos). As consequências
são evidentes para o futuro do Departamento e da sua
capacidade formativa, e a breve prazo a prestação de
trabalho nocturno e de serviço de urgência poderá
ﬁcar comprometida. A redução e o envelhecimento
veriﬁcam-se igualmente ao nível dos outros técnicos,
como psicólogos e assistentes sociais, que fazem parte
das equipas multidisciplinares.
É de referir que a Rede de Referenciação de Psiquiatria e Saúde Mental de 2004 apresenta alguns dados
que já não estão actualizados. Existem 12 (e não 14)
especialistas de Pedopsiquiatria no quadro do Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Maria Pia e
estão previstos 16. Considerando as orientações de
1991 da DGS (1 pedopsiquiatra por 66.000/habitantes) deviam existir 19 especialistas para a população
da respectiva área (1.254.919 habitantes). O atendimento da área referida na Rede de Referenciação
como pertencendo ao Hospital de S. João é assegurado pelo Departamento (230.000 habitantes).
É difícil avaliar os reﬂexos destas reduções ao nível da
qualidade do trabalho assistencial, mas em relação à
quantidade os números são bem explícitos e testemunham o declínio progressivo.
Tendo em consideração algumas estatísticas disponíveis, podemos veriﬁcar que, em 1993, o Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Maria Pia efectuou 25.888 consultas, o que correspondeu a 82,7%
do total de consultas da especialidade a nível nacional
e a 29,10% do total de consultas do Hospital Maria
Pia. Em contrapartida, em 2004 o Departamento de
Pedopsiquiatria foi responsável por 12.557 consultas
o que reﬂecte a redução da capacidade de resposta
(corresponde a 32,3% do total da Pedopsiquiatria e a
14,3% do total de consultas efectuadas pelo Hospital
Maria Pia).
Apesar do decréscimo da capacidade de resposta ser
evidente, a Pedopsiquiatria continua a ser a especialidade médica com maior número de consultas do Hospital Maria Pia, não sendo a que tem o maior número
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de médicos. Tem mantido o maior ou um dos maiores
tempos de espera de consulta (em 2004, 150 dias).
Estes aspectos, contudo, têm sido esquecidos e a Pedopsiquiatria nunca foi considerada uma prioridade
para o Hospital, como consta nos sucessivos relatórios
anuais do mesmo.
No entanto, o mais preocupante não é a diminuição
do trabalho assistencial mas sim a da capacidade de
formação. Em Portugal só os Departamentos de Pedopsiquiatria do Hospital Maria Pia e do Hospital D.
Estefânia têm idoneidade total para a formação de
novos especialistas, ao contrário das outras especialidades que dispõem de diversas alternativas para a formação. Tendo o número de especialistas diminuído
substancialmente no nosso Departamento, também
o mesmo se veriﬁca a nível da capacidade formativa.
É de relembrar que os especialistas existentes têm
também de assegurar a formação dos médicos do
Internato Complementar de Psiquiatria e, a nível do
Internamento, do Internato Complementar de Pedopsiquiatria de Coimbra. Sendo um centro de referência
e de formação, caberia também a este Departamento
responsabilidades a nível da investigação cientíﬁca a
qual, por carência de recursos, é residual e sem impacto no desenvolvimento médico do país.
Se a capacidade formativa está comprometida, também o está o crescimento da Pedopsiquiatria, o que
é muito grave para o futuro da especialidade e vai
contra as orientações da OMS e da Conferência de
Helsínquia.
Esta conferência realizou-se em Janeiro de 2005 e teve
a representação dos Ministros da Saúde de 52 países
europeus. Foi promovida pela Organização Mundial
de Saúde em parceria com a Comissão Europeia e o
Conselho da Europa e cada Estado assumiu o compromisso político de colocar a saúde mental como alta
prioridade no respectivo país. Sabemos que Portugal
esteve presente e que uma das prioridades identiﬁcadas foi “promover a saúde mental dos bebés, crianças
e adolescentes”. Para tal os Estados Membros da região Europa, entre 2005 e 2010, ﬁcaram comprometidos com:
a) Prioridades:
– Providenciar ﬁnanciamentos para promover a saúde
mental dos bebés, crianças e adolescentes.
b) Acções:
– Priorizar as iniciativas na comunidade, a formação
de proﬁssionais e o envolvimento dos utentes;
– Incluir explicitamente a saúde mental das crianças e
adolescentes no Plano Nacional de Saúde de cada país
e integrá-la na política de saúde pública.
c) Compromissos
– Fazer da saúde mental das crianças e adolescentes
uma prioridade da saúde pública, incluí-la nos planos
e políticas de saúde e criar infra-estruturas e legislação que permitam a sua promoção.
– Desenvolver serviços especializados para crianças
e adolescentes.
Se em Portugal a saúde mental tem estado num plano
secundário, a saúde mental das crianças e jovens parece esquecida. A Pedopsiquiatria parece ser enten-
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dida como uma sub-especialidade ora da Pediatria
ora da Psiquiatria pelas entidades responsáveis. A
questão que parece levantar dúvidas é em qual destas
especialidades a Pedopsiquiatria deve ser integrada. E
não parece haver consenso nem coerência pois se nos
hospitais distritais está dependente dos serviços/departamentos de Psiquiatria (como unidades/serviços,
respectivamente), no Porto e em Lisboa está incluída
nos hospitais pediátricos.
Esta falta de consistência apenas demonstra que a
Pedopsiquiatria não é pertença de nenhuma outra
especialidade e que necessita de ter um espaço próprio enquanto especialidade autónoma. Tal como as
outras especialidades, beneﬁcia em estar integrada
nos hospitais gerais (com a sua individualidade e especiﬁcidade próprias), numa situação de colaboração
com diferentes especialidades que não só a Pediatria,
tanto a nível da Consulta e do Internamento como do
Serviço de Urgência.
A falta de conhecimentos na nossa área por parte das
outras especialidades é compreensível pois a Pedopsiquiatria não faz parte do curso de Medicina e não
há nenhum estágio obrigatório em Pedopsiquiatria
durante os Internatos Complementares, excepto no
de Psiquiatria, o que nos parece ser uma lacuna na
formação, já que terá sido o pressuposto da necessidade de conhecer e tratar a criança como um todo
que terá levado à integração da Pedopsiquiatria nos
hospitais pediátricos.
Parece haver também um desconhecimento total da
situação real dos Departamentos e da autonomia que
lhes tem sido dada pelos hospitais pediátricos. Na
circular normativa da DGS de 17/06/05, por exemplo,
há referência ao seu funcionamento como centros de
responsabilidade conforme a legislação anterior, o
que nunca se veriﬁcou.
No momento em que se discute a situação do Hospital
Maria Pia e a organização da Psiquiatria e da Saúde Mental, algumas questões devem ser equacionadas quanto
ao futuro deste Departamento de Pedopsiquiatria.
–Deverá o Departamento permanecer numa localização que ﬁsicamente impede a colaboração directa
com as outras especialidades?
– Deverá o serviço de urgência pedopsiquiátrica (onde
mais de 60% dos casos atendidos são adolescentes)
permanecer isolado e afastado de uma urgência geral?
– Faz sentido continuar a privar os adolescentes de
um atendimento articulado entre a Pedopsiquiatria e
as outras especialidades?
– Será que a manutenção das capacidades formativas
e assistenciais se compadece com a redução sistemática e envelhecimento do quadro médico?
– Devem os Hospitais Universitários continuar sem
Departamentos de Pedopsiquiatria?
– Será que faz sentido perpetuar o modelo de integração em hospitais pediátricos?
Em conclusão, e não excluindo a necessidade de existir Pedopsiquiatria nos hospitais pediátricos, somos
de opinião de que o lugar do Departamento de Pedopsiquiatria é num hospital geral, numa situação de autonomia igual à das outras especialidades médicas.■
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CULTURA

« À DESCOBERTA

DAS CORES E DAS FORMAS»
MAIS DE QUATRO DEZENAS DE ARTISTAS PLÁSTICOS
JUNTARAM-SE A FAVOR DE UMA CAUSA DE SOLIDARIEDADE

A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM) ASSOCIOUSE À LIGA DE AMIGOS DA PONTE MARIA
PIA, DISPONIBILIZANDO O ESPAÇO DO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS PARA
A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO «À DESCOBERTA DAS CORES E DAS FORMAS» QUE REVERTEU A FAVOR DAQUELA ASSOCIAÇÃO.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

“Esta é uma casa destinada a eventos culturais e
uma vez que na Liga de Amigos da Ponte Maria Pia
temos uma grande componente de artistas plásticos
e contamos com o apoio do crítico de arte Sérgio
Mourão, surgiu a ideia de fazer aqui uma exposição,
como ponto de partida e divulgação do projecto”,
explicou o médico José Manuel Pavão, um dos co-

fundadores da liga, dando conta do cariz humanitário que esteve na génese da sua criação.
Foi exactamente com espírito solidário que mais de
quatro dezenas de artistas plásticos reuniram obras
numa exposição inaugurada no dia 22 de Março
no Centro de Cultura e Congressos e que decorreu
até 12 de Abril. Uma percentagem do produto da
venda das peças, no valor de 30 por cento, reverteu
a favor das obras de instalação da Liga de Amigos da
Ponte Maria Pia, em S. Mamede de Infesta, a ﬁm da
instituição estar preparada para acolher no seu seio
crianças deﬁcientes, projecto que, inclusivamente,
já se encontra em fase adiantada. Entre os diversos
artistas plásticos participantes na exposição, estiveram nomes como o de Adelino Ângelo, Ana Borg,
Barceló, Mário Ribas ou Mendes da Silva. O crítico
de arte Sérgio Mourão agradeceu a disponibilidade
de todos para participar numa “causa nobre”, designadamente o apoio da SRNOM, representada
na pessoa do Dr. Miguel Guimarães, bem como da
Universidade Fernando Pessoa.
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CENTRO DE DIA PARA
CRIANÇAS
Foi a primeira travessia a ser construída para ligar
as margens Norte e Sul do rio Douro e depressa se
tornou um símbolo de paciﬁcação, de desenvolvimento económico e de redução de distâncias. Com
a sua desactivação, surgiu a Liga de Amigos da Ponte
Maria Pia, naquele que foi um movimento espontâneo da sociedade civil portuense e que contou,
desde o início, com a participação de nomes como
o do professor Nuno Grande, a escritora Agustina
Bessa-Luís, o social-democrata Paulo Valada ou o
engenheiro Almeida de Sousa. Mas mais do que
a preservação daquela que foi a primeira obra do
Ferro pretende-se, agora, estender a acção às crianças portadoras de deﬁciência. “Com o simbolismo
da ponte, de «abraçar» e de solidariedade avançámos com um projecto humanitário que, inclusivamente, está previsto nos estatutos da Liga”, reiterou
à «Nortemédico» Manuel Pavão.

Inicialmente, conta Manuel Pavão, a ideia era apoiar
as crianças vítimas da guerra, designadamente as
amputadas das minas de Angola. Nesse contexto,
a esposa do presidente angolano, Ana Paula Santos,
foi mesmo uma das madrinhas do projecto. No
entanto, acrescentou o antigo director do Hospital
Maria Pia, “ao longos dos anos constatamos que
avançar com esse projecto era muito complicado e
pesado. Decidimos, por isso, fazer uma suavização
do projecto”.
Nesta primeira fase, a Liga de Amigos da Ponte Maria Pia está a recuperar uma casa na Rua Godinho
Faria que deverá poder receber, ainda durante este
ano, cerca de uma dezena de crianças portadoras de
deﬁciência, com especial atenção para a trissomia
17 e 21. O objectivo “é poder suavizar o esforço
das famílias, oferecendo um centro de dia onde as
crianças podem ﬁcar acompanhadas”, sublinhou
Manuel Pavão. Mas a ideia é que, depois de organizados, “possamos estender a nossa acção humanitária e de solidariedade social”, concluiu. ■
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COMISSÃO DE
ACTIVIDADES CULTURAIS
E DE LAZER ANTECIPA
PROGRAMAÇÃO
MUSICAL

CONCERTOS DE

EXCELÊNCIA

NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
O CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS VAI
RECEBER DURANTE ESTE ANO TRÊS CONCERTOS IMPERDÍVEIS. O CONCEITUADO
VIOLINISTA GERARDO RIBEIRO E O PIANISTA
E PEDAGOGO LUÍS PIPA SERÃO OS PRIMEIROS NOMES A SUBIR AO PALCO. SEGUEMSE CLARINETES AD LIBITUM E A “MISSA DAS
CRIANÇAS”, DE JOHN RUTTER. RUI SOARES
DA COSTA, MEMBRO DA COMISSÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER ANTECIPA
ESTA PROGRAMAÇÃO.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

As próximas iniciativas prometem dar que falar. A
Comissão de Actividades Culturais e de Lazer da
SRNOM programou três grandes concertos que, de
acordo com Rui Soares da Costa, serão para “não
perder”.

GERARDO RIBEIRO E LUÍS PIPA
O primeiro deverá ocorrer a 10 de Junho, dia de Portugal e noite de actuação dos portugueses Gerardo
Ribeiro e Luís Pipa. Gerardo Ribeiro é, actualmente,
reconhecido em todo o mundo como um dos mais

virtuosos violinistas da sua geração, tendo realizado
recitais em algumas das mais prestigiadas salas de
concerto. “É um nome que quase dispensa apresentações. Dada a sua agenda preenchida, é com
um grande orgulho que, depois de algumas démarches, conseguimos que ele viesse actuar ao Centro
de Cultura e Congressos”, congratula-se Rui Soares
da Costa que, juntamente com Pedro Cardoso, Lara
Marcelo e José Ferraz Oliveira, estão mais ligados à
componente musical da Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer.
De uma geração mais recente, mas igualmente “um
nome ﬁrmado a nível nacional e internacional”, Luís
Pipa acompanhará Gerardo Ribeiro ao piano. Para
além de ter obtido o grau de Master of Music in
Performance Studies em 1992, na Universidade de
Reading, na Inglaterra, apresentou-se em Portugal
e em diversos países europeus em recitais a solo,
integrando grupos de câmara ou como solista de
diferentes orquestras. Nas palavras de Rui Soares da
Costa é também “um excelente pedagogo”.
É desta ligação entre o violino e o piano que o concerto do dia 10 de Junho “será memorável”, altura
em que serão interpretadas duas sonatas, uma de
Grieg e outra de César Frank.

QUARTETO DE CLARINETES
Num estilo completamente diferente, o segundo
grande concerto terá como protagonistas um quin-
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teto, composto por quarto clarinetes e um percussionista. O nome do grupo é sinónimo da inspiração
das suas actuações: “Tocam desde música clássica até
música contemporânea, passando pelas músicas dos
regionalismos, como a argentina ou dos Balcãs”. Clarinetes Ad Libitum pretende, assim, transmitir a ideia
de um grupo com grande liberdade de pensamento
ao nível das várias formações com que se apresenta,
como da diversidade de repertórios que executa.
Rui Soares da Costa acredita na surpresa que vão
causar e assume que, ele próprio, se surpreendeu
quando, pela primeira vez, os viu actuar. “As pessoas
vão sair deste concerto a bater o pé, as mãos, a cantarolar, porque foi exactamente isso que me aconteceu”.
A par da alegria imprimida pelos ritmos dos clarinetes misturados com a percussão que “conseguem
transportar a plateia para outras esferas”, o grupo
apresenta-se com alguma mis-en-scène, ora juntos,
ora separados, imprimindo dinâmica e “deixando
transparecer o gozo que têm por aquilo que estão a
fazer”. É essa alegria contagiante que, segundo Rui
Soares da Costa, “cativa o público”.

«MISSA DAS CRIANÇAS»
Ainda não tem data marcada, mas pode ser dado
como certo. A «Missa das Crianças», de John Rutter,
é uma obra para coro, solistas e pequena orquestra.
“Não é uma obra muito grande. Ouve-se com imenso
prazer, uma vez que algumas das passagens são
quase celestiais, porque são muito belas”, descreve
o organizador, convicto que A «Missa das Crianças»
“poderá ser uma boa porta de entrada para o público
começar a conhecer John Rutter”. Depois, “tenho a
certeza de vão querer conhecê-lo ainda melhor”.
John Rutter é um dos “bons compositores” do século
XXI, sendo também um dos maestros de música sacra mais famoso da actualidade. Este inglês, descreve
Rui Soares da Costa, “é um compositor contemporâneo que também se dedica a fazer música tonal”,
tendo várias obras editadas.
Quase certo de que a parte de coro será interpretada
pelo Grupo Coral do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), dirigido pelo maestro
António Sérgio – “um dos maestros portugueses da
nova vaga mais promissores que temos” –, falta apenas designar os solistas.

QUATRO PERGUNTAS
A RUI SOARES DA COSTA
(nortemédico) – Quais foram os critérios que estiveram
na origem da escolha destes três grandes concertos?
(Soares da Costa) – O Conselho Regional do Norte
tem vindo a promover vários eventos culturais, designadamente na área da música. A Comissão de

Actividades Culturais e de Lazer,
quando tomou posse, colocou
algumas propostas em cima da
mesa, a maioria das quais acabou
por não se concretizar por falta de
verbas. As entradas nos concertos
são gratuitas e as pessoas não se
podem esquecer que trazer artistas, como por exemplo Gerardo
Ribeiro, custa dinheiro. Neste contexto, decidimos apostar em três
ou quatro grandes concertos por
ano que causem algum impacto.
A ideia inicial foi a de arranjar
concertos com músicos que garantam uma qualidade elevada e,
por outro lado, possam dar uma
visão de outras músicas. A música não é quadrada e estamos convencidos
de que estas escolhas vão provar isso mesmo.
Por isso, a escolha de géneros tão diferentes?
Exacto. Queremos dar a conhecer às pessoas as várias músicas que existem, assim como provar que
a música em Portugal está viva, apesar de todas as
vicissitudes. Às vezes, tem-se a ideia de que o que é
estrangeiro é que é bom. Vamos ter uma prova em
contrário com os concertos que vamos realizar: Gerardo Ribeiro, Luís Pipa ou os Clarinetes Ad Libitum
são portugueses de gema e do melhor que há.
Acredita que estes nomes vão encher o Centro de
Cultura e Congressos?
Cheio de médicos é pouco provável. Somos uma
classe que trabalha muito. Eu próprio chego ao ﬁm
do dia cansado e já me falta tempo para estar com
a família. Mas esta participação também depende
muito do interesse das pessoas em conhecer e fazer
mais coisas. Continuo a lutar para que as pessoas
saiam de casa, deixem de ver um episódio da telenovela. Espero que o público adira, porque estes concertos não se repetem. Além disso, a música gravada
não é a mesma coisa que a música ao vivo. Acima de
tudo, gostaria que estes concertos trouxessem outras
pessoas, até porque a preocupação da SRNOM não
é fazer, apenas, concertos para médicos, mas sim
oferecer a toda a população a possibilidade de usufruírem de mais um espaço cultural.
A parte da divulgação torna-se, por isso, muito
importante?
Claro, é importante dar a conhecer às pessoas que os
concertos vão ocorrer. Vamos fazer por isso e, dentro das possibilidades, arranjar métodos para dar a
conhecer as nossas iniciativas. Esperamos chegar ao
objectivo que é ter a sala cheia. ■
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COMISSÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER
PROMOVEU EVENTO NA ÁREA DA PREVENÇÃO DE
COMPORTAMENTOS DE RISCO

« NEM MUITO

SIMPLES...

NEM MUITO

COMPLICADO»

O CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA
SRNOM ENCHEU-SE PARA OUVIR FALAR DE
TEMAS COMO AS RELAÇÕES HUMANAS, OS
AFECTOS, A SEXUALIDADE E O PODER DE
DIZER SIM OU NÃO. FOI MAIS UMA ACTIVIDADE PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE
ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER, DESTINADA A ADOLESCENTES, DESTA VEZ NO
ÂMBITO DA PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO E NA ARTE DE VIVER.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves

A PLATEIA PODE ESCOLHER O
DESFECHO DA NARRATIVA
O cenário é simples. No palco os actores Ana Vargas
e Nuno Loureiro encarnam diversas personagens
e representam várias situações da vida quotidiana.
Sete histórias com um ﬁm imprevisível, porque a
plateia, composta por jovens adolescentes, pode,
a qualquer momento, tomar o lugar dos actores e
escolher o desfecho da narrativa. «Nem muito sim-

ples... Nem muito complicado» é uma peça apresentada segundo um método criativo entre actores,
director de cena – o professor Nuno Côrte-Real –,
e espectadores que aborda temas como as relações
amorosas, o erotismo, a sexualidade, os métodos
contraceptivos ou a gravidez, tendo por objectivo
“a procura do equilíbrio entre o eu e o outro, entre a
acção e a reﬂexão, entre o real e o sonho”, descreve
a Dra. Maria Vitória, da Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, que, com a colaboração
da Dra. Palmira Lobo, levou a peça ao palco no
Centro de Cultura e Congressos no passado dia
17 de Março. “Tratou-se de um evento pedagógico
e cultural para jovens com idades superiores a 14
anos da Escola Secundária António Nobre, um dos
estabelecimentos de ensino que está dentro da área
geográﬁca da sede da SRNOM”, aludiu, lembrando
a “linha pedagógica sócio-cultural ligada às crianças e aos adolescentes na ocupação de tempos livres” que está na génese da referida comissão e na
sua interacção com a comunidade.
Nesta peça, expõe ainda a Dra. Maria Vitória, “descobre-se o mundo dos adolescentes no seu crescer,
na busca da sua autonomia, nas suas angústias existenciais perante si, perante o grupo com o qual se
identiﬁcam – e que tanto os protege como os mal
trata – e perante o mundo”.
«Nem muito simples... Nem muito complicado» é o
resultado de um projecto que arrancou há cerca de
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TRABALHAR AS
COMPETÊNCIAS DOS
ADOLESCENTES
dois anos, por iniciativa da ex-Comissão Nacional
de Luta Contra a Sida. Mas nem tudo têm sido
rosas, como lamenta o professor Nuno Côrte-Real,
dados os problemas de ﬁnanciamento que têm diﬁcultado a colocação em cena da peça.
“O objectivo é levar esta peça de teatro às escolas,
criando situações de interactividade com os alunos que permitem trabalhar as competências dos
adolescentes, para que estejam preparados na vida
para dizer sim ou não nas mais diversas situações”,
explica.
É exactamente no vivenciar do ser e não ser, de
dependência/autonomia, do prazer/realidade, da
descoberta de um corpo sexuado, erótico e sensual, acrescenta a Dra. Maria Vitória, “que o adolescente vai descobrir e ganhar a sua estrutura adulta,
a sua maturidade em confronto consigo, com o
outro e com o mundo, onde o diálogo e o respeito,
a verdade e a dignidade são postas à prova pelos
afectos e são questionados num permanente saber
viver, saber ser, onde tudo parece ter de ser reaprendido”.

ATELIERS
A par desta iniciativa no âmbito da prevenção de
comportamentos de risco, a Comissão de Actividades Culturais e de Lazer mantém a organização de
diversos ateliers de ocupação de tempos livres para
crianças e que decorrem durante os períodos das
férias escolares. As temáticas, tal como a «Nortemédico» noticiou no último número, estão ligadas
a várias áreas, tendo como propósito incentivar estilos de vida saudável. Assim, depois do sucesso do
Atelier de Expressão Dramática que culminou, em
Dezembro, com a apresentação de uma pequena
peça de teatro protagonizada por crianças de seis
anos, a referida comissão tem preparadas quer para
as férias da Páscoa, quer para as férias do ﬁnal do
ano lectivo, a partir de Julho, mais quatro ateliers:
“Ambiente, onde se descobre modos e saberes de
como melhor proteger, cuidar, manter e ser amigo
da Natureza como um amigo do coração; Expressão Plástica, onde se descobre e projecta os nossos
medos e nossos fantasmas o nosso mundo interior
e onde se recria novos mundos e novas vidas; Gastronomia, para aprender a saborear, a confeccionar
e a descobrir os vários alimentos e ingredientes para
hábitos de alimentação saudável e a integrá-los na
nossa cultura”. ■
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PARA UMA

HISTÓRIA MÉDICA PORTUENSE
Uma sinopse do
Conselho Regional do Norte… (cont.)
Dr. A. S. Maia Gonçalves

NA CONTINUAÇÃO DO TEXTO PUBLICADO

ÇAM ALGUM REALCE, E UMA VISÃO PERS-

NO NÚMERO ANTERIOR DESTA REVISTA

PECTIVADA DOS MESMOS, VAMOS HOJE

«NORTEMÉDICO», PROSSEGUINDO NA

DEBRUÇARMO-NOS SOBRE OS CONGRES-

MESMA SEARA, PORFIANDO NA BUSCA DA-

SOS NACIONAIS DE MEDICINA REALIZADOS

QUELES ASPECTOS DO HISTORIAL DAS AC-

NO PORTO, E AS EXPOSIÇÕES E OUTRAS

TIVIDADES DOS SUCESSIVOS CONSELHOS

INICIATIVAS DE CARÁCTER CULTURAL E AR-

REGIONAIS DO NORTE DA ORDEM DOS MÉ-

TÍSTICO PROMOVIDAS POR AQUELE CON-

DICOS QUE, POR SEREM COMUNS, MERE-

SELHO.

CONGRESSOS NACIONAIS DE
MEDICINA REALIZADOS NO PORTO

3. Em falando de Congressos Nacionais Médicos,
o Porto e o Norte de Portugal têm o dever de nunca
esquecerem o “histórico” I Congresso Nacional
de Deontologia e Interesses Proﬁssionais que
se realizou na cidade do Porto de 21 a 24 de Fevereiro de 1912, ainda sob o patrocínio, portanto, da
Associação dos Médicos do Norte de Portugal
(AMNP), cerca de 16 meses após a implantação da
República, e mais de 26 anos antes da fundação da
actual Ordem dos Médicos.
Constituiu-se num marco importante, porque dele
resultou, para além de outros aspectos positivos,
a elaboração do Código Deontológico, o qual, segundo as palavras de Américo Pires de Lima, proferidas na sua tomada de posse como o primeiro
Presidente do Conselho Regional do Porto da actual Ordem dos Médicos, constituiu um verdadeiro
“monumento de inteligência e pedra-de-toque da
proﬁssão médica”.
Justo é também ﬁxar que, para a elaboração desse
Código Deontológico, muito contribuiu, e continuando a citar Américo Pires de Lima, “o médico
bom, probo e desinteressado, o cidadão exemplar e
digno, o idealista realizador, Cândido da Cruz, de
Ponte do Lima, que nos deixou, em honradíssima
herança, esse dom precioso e ante cuja memória todos os médicos se devem inclinar reverentemente”.
Porque se trata de um verdadeiro e preciosíssimo
achado documental, quase crime seria não deixar
aqui ﬁcar os títulos das comunicações apresentadas naquele I Congresso Nacional de Deontologia,
com o nome dos respectivos autores, na esperança
de assim contribuir para que, muito para além da

1. Em querendo falar dos Congressos Nacionais
de Medicina, da iniciativa da Ordem dos Médicos,
ter-se-á que laborar bastante e demoradamente até
encontrar notícias sobre a realização dos mesmos,
tamanha é a escassez, tão espaçados foram esses
Congressos, que o mesmo é dizer que foram muito
poucos, em contraste ﬂagrante com, por exemplo,
os numerosos Congressos Nacionais de Especialidades, ou Internacionais, Luso-Brasileiros, LusoEspanhóis, etc., que em poucos anos atingiram numerações elevadas.
2. Para comprovar que assim foi, tal como acabo
de dizer, atente-se em que o considerado I Congresso Nacional de Medicina ocorreu em Lisboa
no longínquo ano de 1898,
e nele estiveram presentes,
representando o Porto, Clemente Pinho, como delegado
da Escola Médico-Cirúrgica
e da Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Porto, e Cardoso
Pereira, como delegado da
Sociedade União Médica, enquanto o último, o XII, aconteceu há apenas poucas semanas, em Março do presente
ano, por coincidência, aqui
mesmo, na cidade do Porto,
passados que foram, entretanto, mais de cem anos.
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CÂNDIDO DA CRUZ

LUÍS DE PINA

simples curiosidade, lhe sejam
restituídos os seus reais valor e
importância histórico-cultural.
Foram elas: Medicina pública no
meio rural, por António Augusto
Aguiar Cardoso; Assistência médica rural, por um médico municipal; A situação dos médicos
municipais em face da falta de
instrução e dos recursos dos povos, por António Joaquim Roiz
Barboza; Situação dos Médicos,
por A. Pimenta Freire; Análise do
Decreto de 25 de maio de 1911,
por Severino de Sant’Ana Marques; Situação dos médicos legistas, por João de Meira; A situação
dos médicos legistas, por António
Augusto Mendes Corrêa; Provimento dos médicos nos grandes
hospitais, por Américo Pires de
Lima; Exercício da Medicina e
Estabelecimentos de Assistência, por Almeida Garrett; Relações entre médicos e analistas,
por Alberto de Aguiar; Serviços
Médico-hidrológicos em Portugal, por Augusto António dos
Santos Júnior; Exercício ilegal de
medicina, por Cândido da Cruz;
Exercício ilegal da Fisioterapia,
por Jaime de Almeida; Curandeirismo, por A. Pimenta de Freire;
Curandeiros e Curandeirismo,
por Américo Pires de Lima; Honorários Clínicos, por Rodrigo
Guimarães; Situação dos médicos nas associações de socorro
mútuo, por Almeida Garrett; O
segredo proﬁssional e as Associações de Socorro Mútuo, por
José Guilherme Pacheco de Miranda; Necessidade
do Estudo da Deontologia Médica no Ensino Médico Oﬁcial, por José de Oliveira Lima; Bases para
a organização de um código deontológico, por Cândido da Cruz; Bases para um Código Deontológico,
por J. Carteado Mêna; A Deontologia dos Oftalmologistas, por Ramos de Magalhães; Deontologia em
Clínica de Associações, por Teixeira Ribas; Deontologia e Associações proﬁssionais, por Almeida
Garrett; A necessidade da criação de júris médicos,
por Everisto José Cutileiro; Federação das Associações Médicas de Classe em Portugal, por Almeida
Garrett e Pacheco de Miranda; Federação Internacional das Associações Médicas de Classe, por José
Guilherme Pacheco de Miranda.

Entre as festas do Congresso, é de assinalar a Sessão
de Inauguração no Salão Nobre da Faculdade de
Medicina e o Banquete de Confraternização, duas
solenidades que “calaram profundamente no coração dos Congressistas e das quais guardarão a mais
indelével recordação”.
4. Ainda dentro da história destes Congressos Médicos, deverá também recordar-se e registar que foi
Luís de Pina quem, em 1942, então Vice-presidente
do Conselho Regional, da Presidência de Alves de
Sousa, logo nas primeiras reuniões desse Conselho,
propôs a criação (imagine-se!) de “uma Academia
Nacional de Medicina, cuja inexistência”, dizia
Pina, “tanto nos inferioriza” (e hoje, se fosse vivo,
que diria, Luís de Pina?!) assim como “a realização
de um Congresso Nacional Médico” que, mencionava o relatório, “seria o IV, já que o III se tinha
realizado em Lisboa, em 1928”, no tempo, ainda,
da Associação Médica Lusitana (AML), mas que,
a realizar-se, esse IV Congresso, em 1942, note-se,
seria o primeiro após a fundação da mesma Ordem
dos Médicos, e daí a oportunidade e a relevância da
sua sugestão.
Luís de Pina, que para além de Professor de História da Medicina na Faculdade de Medicina do Porto
também chegou a desempenhar cargos políticos
(como, por exemplo, o de Presidente da Câmara
Municipal do Porto), justiﬁcou a sua arrojada proposta acrescentando que ela seria uma “manifestação promotora, a nível nacional, da tão desejada
quanto indispensável congregação corporativa da
Classe”.
Não deixava de ter razão. Na realidade o III Congresso Nacional de Medicina havia ocorrido em
Lisboa, no ano de 1928, mas o IV, o tal sugerido
por si para realizar-se em 1942, por mais incrível
que possa parecer, apenas veio a concretizar-se 38
anos depois, em Lisboa, em Setembro de 1980, nas
instalações da Feira Internacional.
5. Do total dos 12 Congressos Nacionais de Medicina, até à presente data, só quatro se realizaram,
aqui, na cidade do Porto: o II, em 1927; o VI, em
1986, o IX em 1998 e, como já dissemos, o último,
o XII, em Março do presente ano.
■ O denominado de II Congresso Nacional de
Medicina, em 1927, tem uma história interessante
e fácil de contar, para o que bastará consultar o
respectivo e esclarecedor Boletim da Associação
Médica Lusitana, onde diz: “A iniciativa tomada
pela Sociedade das Sciências Médicas, de acordo
com a Associação Médica Lusitana e a Associação
dos Médicos do Centro de Portugal, de realizar reuniões anuais dos médicos portugueses, foi coroada
de pleno êxito. Com grande brilhantismo e concorrência, a reunião de Coimbra (de 1 a 4 de Maio de
1926) sob o título de “Dias Médicos Portugueses”
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deu uma nova forma ao intercâmbio médico nacional nos últimos anos efectivado por meio de conferências nos três centros universitários... Cumprindo
a resolução tomada na última sessão dos ‘Dias Médicos’ em Coimbra, efectuou-se no Porto, de 22
a 25 de Junho de 1927, a 2ª Reunião Anual dos
Médicos Portugueses, sob o título de II Congresso
Nacional de Medicina. Como a primeira, revestiu
esta grande brilhantismo, sendo verdadeiramente
notáveis a concorrência e o valor dos numerosos
trabalhos apresentados, quer sob a forma de conferências, quer como comunicações livres”.
A Comissão Promotora compunha-se de Alfredo
de Magalhães, pela Associação Médica Lusitana,
Costa Sacadura, pela Sociedade das Sciências Médicas, e Maximino Correia, pela Associação dos
Médicos do Centro de Portugal.
Da Comissão Executiva faziam parte A. Almeida
Garrett, como Presidente, Hernâni Monteiro,
Vice-presidente, Hernâni Barrosa e Amândio Tavares, como Secretários, Ernesto de Azevedo, a
Tesoureiro, e Abeillard Teixeira, Alberto Saavedra, Casimiro de Carvalho e Ferreira Mendes,
como vogais.
Do Relatório e Contas que a respectiva Comissão
Executiva apresentou, em 1928, infere-se do número
de participantes, quando na alínea
das Receitas do Congresso vem anotado: “389 Congressistas a 25$00...”.
De entre os múltiplos e importantes
eventos que adornaram este II Congresso, em 1927, nesta cidade Invicta,
de Porto chamada, só para que realcem os contrastes e se sintam as
diferenças, permito-me destacar os
seguintes:
• A Sessão Solene de Abertura dos
trabalhos do Congresso realizou-se
nos dias 22 de Junho, às 15 horas, no
Salão da Universidade, sob a Presidência do Prof. Alfredo Magalhães,
então Ministro da Instrução Pública.
• No dia 25, uma excursão às Caldas
da Saúde, em Santo Tirso, e no dia 26
uma Visita de Estudo às Estâncias
de Vidago e Pedras Salgadas.
• E para terminar, e ilustrar que
“nada é como dantes”, as pessoas daqueles tempos, nos agradecimentos,
não se esqueceram de “salientar o valiosíssimo concurso da Faculdade de
Medicina do Porto que, além de ter
oferecido o concerto organizado pelo
artista Luís Costa, no Salão Árabe do
Palácio da Bolsa, também cedeu as
suas salas para a realização das sessões do Congresso e a Sala Nobre para
as Conferências; e ainda o esforço dos
sócios Alberto Saavedra e Pedro
Vitorino a cargo de quem esteve a
curiosa exposição de recordações da
vida académica e proﬁssional”.

■ Após

os III, IV e V Congressos, que tinham sido
realizados em Lisboa, o VI Congresso Nacional
de Medicina decorreu no Porto, muitos, muitos
anos, mais de meio século depois, daquele II: de
4 a 7 de Junho de 1986, durante o último ano do
3.º mandato consecutivo de José Guimarães dos
Santos, com a presença da Ministra da Saúde, na
Sessão de Abertura, na Aula Magna da Faculdade
de Medicina, e a do Presidente da República, na
Sessão de Encerramento.
Sob o signo escolhido de “Multidisciplinaridade”,
este VI Congresso alcançou elevados padrões de
qualidade, a vários níveis, pelo que é merecido
recordá-lo.
Para além das habituais Comissão Cientíﬁca e
Comissão Executiva, tiveram também o talento
de escolher: uma excelente Comissão Cultural,
responsável pelo grande leque de iniciativas proporcionadas, e da qual faziam parte José Maria
Rodrigues de Carvalho, Bráz de Magalhães, Maria Olívia Menezes, Pedro Correia da Silva, Rogério Ribeiro, Porto Carrero, Romero Bandeira
e Mário Peres; um Secretário Executivo, Pedro
Moura Reis; e ainda um Serviço de Secretariado,
originalmente garantido pelo Departamento de
Congressos do periódico Notícias Médicas. Porque
foram verdadeiramente inexcedíveis, recordamos
agora, ainda que sucintamente, as modalidades
escolhidas pela Comissão Cultural para embelezar tão marcante evento na História Médica Portuense:
1 – Exposição Bibliográﬁca de Escritores Médicos, que conseguiu reunir mais de uma centena de
médicos escritores com obras publicadas.
2 – Exposição de Obras de Pintura, Escultura,
Desenho, Fotograﬁa, Lavores, etc., em cujo acto
inaugural o médico Rogério Ribeiro proferiu uma
palestra sobre a actividade dos médicos nos seus
tempos livres, salientando a necessidade urgente
da criação da Sociedade Portuguesa dos Médicos
Artistas.
3 – Sarau de Arte constituído por Recital de Poesia e Música que decorreu no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, em cuja organização teve um papel
primordial Francisco Pina, médico e Professor do
Conservatório de Música do Porto. Francisco Pina
foi quem “indicou” os outros dois pianistas médicos – José Nunes e Pedro Cardoso – e programou
a participação dos vários intérpretes, para além da
sua extraordinária actuação como solista, a fechar
o Concerto, acompanhando ao piano o médico Rui
Represas, na sua actuação como Tenor. De registar
também a participação do Coral da Faculdade de
Medicina e ainda a das médicas Deolinda Resende
e Luísa Vilarinho.
4 – Teatro, com a representação de uma comédia,
da autoria do médico Júlio Dinis, adaptada por
Castro Guedes, denominada de “O Último Baile
em Casa do Sr. Cunha” representada pelo Grupo
TEAR, no Salão de Festas do Atneu Comercial do
Porto, no dia 5 de Junho, em duas Sessões, às 19 e
às 21h30.
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5 – Exposição Filatélica, organizada
com a colaboração do Clube de Filatelia (Tema: Medicina e Saúde) e dos
CTT/TLP que confeccionaram um carimbo especial comemorativo que foi
aposto na correspondência presente
no Posto de Correio que funcionou no
local da Exposição.
6 – Medalha comemorativa, da autoria do médico Rogério Ribeiro.
7 – Torneio de Ténis, nos próprios
courts da nova sede, com a colaboração do Auto Club Médico, e cuja
organização foi entregue ao médico
Adelino Lobão, que acabou sendo
muito elogiado pelo “melhor do seu
esforço que deu ao êxito da iniciativa”.
8 – Noite de Convívio/Arraial nos
aprazíveis jardins da Casa do Médico,
constituído por uma ceia volante e um
espectáculo de variedades com a participação da Banda de Crestuma e da
Associação dos Antigos Orfeonistas
da Universidade do Porto, com o seu
Grupo de Fados, a Orquestra de Tangos, a Tuna Académica e os Pauliteiros
de Miranda.
■ Depois do VII, em Lisboa, e do VIII,
em Coimbra, passados cerca de 12
anos, a coroar o 2.º mandato consecutivo de A. Meireles à frente do CR,
teve lugar, de 14 a 16 de Maio de 1998,
e sob o signo “A Medicina no virar de
um século”, o IX Congresso Nacional de Medicina, o qual, por razões
de felizes coincidências se revestiu de
signiﬁcados muito particulares:
1.º – Foi a primeira grande manifestação a decorrer nas novíssimas instalações oﬁcialmente inauguradas em 19
de Abril de 1997 pelo Presidente da
República, Dr. Jorge Sampaio.
2.º – Foi realizado no ano em que se
comemoravam cem anos sobre a realização do I Congresso Nacional de
Medicina, em 1898;
3.º – Foi realizado sessenta anos após a
fundação da OM, em 1938.
■ O último Congresso Nacional de
Medicina, o XII, como já referido, realizou-se, mais uma vez, no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM, no
passado mês de Março, pretendendose constituir em encontro de reﬂexão
sob o tema “Três Décadas de Serviço
Nacional de Saúde”.

EXPOSIÇÕES E OUTRAS INICIATIVAS
ARTÍSTICAS
Para além das iniciativas culturais integradas nos
programas dos Congressos mencionados atrás, o
CR do Norte por várias vezes organizou eventos extra-proﬁssionais de índole artístico-cultural, e que
merecem, também, referências e registos especiais.
Assim:
■ Em 1951, graças à iniciativa do Conselho Regional, à frente do qual se encontrava Frazão Nazareth, “secundada pela vontade e compreensão de
grande número de colegas, assim como de algumas
pessoas estranhas à Classe”, realizou-se na sede do
CR a I Exposição de Artistas Médicos do Norte,
solenemente inaugurada no dia 16 de Junho, com a

presença de autoridades académicas, civis, militares
e religiosas da cidade, do Bastonário Lobato Guimarães, e de todos os membros do CR.
A Comissão Organizadora, constituída pelos médicos Mendonça Moura, Rogério Ribeiro e José
Maria de Carvalho, conseguiu reunir nas salas do
CR mais de 500 obras de pintura, escultura, desenho, fotograﬁa, etc.
Integradas no âmbito da Exposição realizaram-se
duas palestras sobre Arte, proferidas pelos médicos
Alberto de Sousa e Oliveira Alves.
A Exposição esteve patente ao público até ao dia 7
de Julho.
■ Em Dezembro de 1963, para comemorar os 25
anos, as denominadas “Bodas de Prata”, da Ordem
dos Médicos, o CR do Norte, da Presidência de José
Garrett, teve a ousada e louvável iniciativa de proceder às suas condignas comemorações que, com
carácter nacional, decorreram na cidade do Porto.
Para esse desiderato Garrett solicitou o alto patrocínio do Bastonário e a colaboração dos CR de Coimbra e Lisboa, no que foi imediatamente atendido. O
CR de Coimbra foi representado por João Carlos
Telo de Morais, e o de Lisboa por Fernando da
Silva Correia.
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Para a concretização de tão feliz iniciativa foi designada uma Comissão
constituída pelos seguintes colegas:
Abel Tavares, que presidia, Alberto
C. Correia da Silva, Carlos Castro
Henriques, Carlos Cidrais Rodrigues, Fernando Cristo, João Salvini
Guimarães e José Maria Rodrigues
de Carvalho.
Como núcleo central dessas comemorações do XXV aniversário idealizaram
uma exposição artística, intitulando-a
de Exposição Nacional de Artistas
Médicos, para a qual foram convidados todos os médicos de Portugal.
Tão grandiosa manifestação foi montada com a ajuda técnica e artística do
Arquitecto João Camacho, no espaçoso
edifício da então Faculdade de Letras, onde outrora
esteve a Faculdade de Medicina e hoje está o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).
À Sessão Solene da Inauguração, em 14 de Dezembro de 1963, presidiu o Ministro das Corporações e
Previdência Social, Gonçalves de Proênça. Na Sessão de Encerramento, que foi presidida pela Directora Geral de Saúde, D. Maria Luísa Van Zeller, em
representação do Ministro da Saúde e Assistência,
além de uma conferência sobre temas de Arte, proferida pelo Mário Carmona, que era o EnfermeiroMor dos Hospitais Civis de Lisboa, de alocuções do
Presidente do CR e do Bastonário, foram distribuídos os prémios aos médicos cujos trabalhos haviam
sido distinguidos pelo júri.
Aqui ficam os nomes desses artistas que, “por
acaso”, também foram médicos: Ruﬁno Ribeiro
(1.º prémio de Pintura), Fernando Namora (2.º
prémio de Pintura), Oliveira Santos (Menção
Honrosa de Pintura), Salvador Júnior (1.º prémio de Aguarela), Pimentel Barata (1.º prémio
de Caricatura e 2.º prémio de Aguarela), Manuel
Monterroso (2.º prémio de Caricatura), Albano
Mesquita (1.º prémio de Desenho), Francisco
Pimentel (2.º prémio de Desenho), Mendes de
Brito (1.º prémio de Escultura), António Maia Júnior (1.º prémios de Fotograﬁa e de Diapositivos),
Nunes de Almeida (2.º
prémio de Diapositivos),
Carneiro de Moura (1.º
prémio de Filmes), Eduardo Gama (2.º prémio
de Filmes). Ao colega A.
Maia Júnior foram ainda
concedidas duas menções
honrosas: uma de Fotograﬁa e outra de Diapositivos.
Incluídos neste ciclo comemorativo foram: uma conferência por Luís de Pina
(“Aspectos Médicos da Expressão da Arte Barroca”) e
uma outra de Paulo Moura
MEDALHA DA AUTORIA DE
Relvas (“O Abstracto da
IRENE VILAR

Pintura”), realizadas,
respectivamente, a
17 e a 27 de Dezembro no anfiteatro da
Faculdade de Letras,
e ainda um Sarau de
Arte no Cine-Teatro de Vale Formoso,
oferecido a todos os
médicos e famílias, e
no qual colaboraram
o Teatro Clássico UniROLANDO VAN-ZELLER
versitário do Porto e a
Orquestra Sinfónica
do Conservatório de
Música do Porto.
Da Exposição foi impresso um Catálogo
prefaciado pelo prestigiadíssimo médico
Reinaldo dos Santos,
e cunhou-se uma medalha comemorativa
da autoria da escultora Irene Vilar.
SALVADOR JÚNIOR
■ Durante a Presidência de Rolando Van
Zeller, a espelhar, seguramente, a sua própria “veia artística”, foram organizadas duas
exposições de pintura
que decorreram nas
instalações da sede do
Conselho Regional:
– Em 1966, uma exposição de desenhos
e aguarelas da autoria
MANUEL MONTERROSO
de António Salvador
(AUTO-RETRATO)
Júnior;
– Em 1967, uma exposição de pinturas a óleo executada por Oliveira Santos.
Ainda em 1966, o conhecido e estimado médico e
artista, caricaturista muito conceituado na cidade
do Porto, Manuel Monterroso, foi alvo de uma festa
de homenagem que constou de uma sessão solene,
onde a apresentação do homenageado foi feita pelo
também médico Alberto de Sousa, exactamente o
sucessor de Monterroso na docência da disciplina de
Anatomia, na Escola Superior de Belas Artes do Porto.
Tanto Salvador Júnior, como Oliveira Santos,
como Manuel Monterroso, todos ofereceram ao
CR alguns exemplares das suas obras, contribuindo
desse modo para o engrandecimento do património
e para o embelezamento da sede desta Secção Regional do Norte.
■ Desde a entrada em funções do Centro de Cultura
e Congressos, inúmeras têm sido as manifestações
artísticas ali realizadas pela Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, todas exaustiva e excelentemente documentadas nas páginas coloridas
e brilhantes desta revista Nortemédico. ■
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MUNDIAL DE FUTEBOL DA ALEMANHA

BANDEIRAS PORTUGUESAS
VÃO VOLTAR ÀS JANELAS
É JÁ NO PRÓXIMO DIA 11 DE JUNHO QUE
PORTUGAL VAI ENTRAR EM CAMPO PARA
DAR INÍCIO À SUA PARTICIPAÇÃO NO ALEMANHA 2006 EM FUTEBOL. E LOGO APADRINHANDO A ESTREIA DE ANGOLA NESTAS LIDES. OS PORTUGUESES DEPOSITAM
GRANDES ESPERANÇAS NOS COMANDADOS
DE SCOLARI, E É CERTO QUE AS BANDEIRAS
VÃO VOLTAR ÀS JANELAS.
nortemédico

Texto Rui Martins

PORTUGAL (VICE-CAMPEÃO EUROPEU 2004) • Foto: Paulo Duarte / MEIOFORMATO

Quando o sorteio de Leipzig colocou Portugal e Angola na jornada inaugural do Grupo D do Mundial
da Alemanha, portugueses e angolanos não evitaram um largo sorriso. Ironia do destino, Portugal
vai apadrinhar a estreia de um país africano, que foi
antiga colónia. O jogo está marcado para dia 11 de
Junho, às 20 horas, em Colónia.
Se Luiz Felipe Scolari conta com a experiência de
Figo e a categoria de Cristiano Ronaldo, o seleccionador angolano, Luís Gonçalves de Oliveira, conta
com o espírito nacional à volta dos seus jogadores.
O técnico já prometeu “que o povo angolano se vai
orgulhar da sua selecção”, tal como já aconteceu na
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além de Edson, do Paços de Ferreira, Gilberto e
Flávio, dos egípcios do Al Ahly e António Sango, do
Vauban de Estrasburgo. Mas Angola tem no colectivo, na determinação e na humildade do grupo os
pontos mais em destaque.

POUPAR AS CANELAS
ANGOLA • Foto: Paulo Duarte / MEIOFORMATO

fase de qualiﬁcação. Angola ultrapassou todas as
expectativas com um comportamento notável no
Grupo 4, ao superar a fortíssima e experiente Nigéria. Mais tarde, a participação angolana na Taça de
África das Nações não foi brilhante mas o seleccionador promete que tudo será diferente no Mundial
da Alemanha. Luís Gonçalves Oliveira conta com o
contributo de alguns jogadores que actuam no campeonato português, mesmo aqueles que têm dupla
nacionalidade e que podem ser uma mais valia.
Há dois jogos que perduram na memória, nos confrontos efectuados até agora entre os dois países.
Portugal ganhou ambos, por 5-1 e 6-0. Mas um
jogo inaugural de um Campeonato do Mundo é
diferente e muita coisa poderá mudar até lá.
Scolari conta com Deco, Simão Sabrosa, Figo, Pauleta e Cristiano Ronaldo mas perdeu a segurança
defensiva de Jorge
Andrade. O jogador do Deportivo
da Corunha foi
operado a um joelho e está fora do
lote de convocados. Do lado dos
africanos há muitos jogadores que
actuam no campeonato português.
Cu r io s a m e n t e,
Pedro Mantorras
acaba por ser o
mais conhecido
mas o forte da
selecção africana
não passa pelo jogador do Benﬁca,
que até nem tem
sido muito utilizado. Há outros
mais regulares,
como Mendonça
e Figueiredo, que
actuam em Portugal, no Varzim,
PEDRO PAULETA • Foto: Paulo Duarte /
MEIOFORMATO

Também a preparação de Portugal e Angola deverá
ser bastante diferente. Scolari já disse que Portugal
quer ﬁcar nos oito primeiros. Por isso o plano de
preparação dos portugueses terá de incidir num
plano que lhes dê fôlego pelo menos até aos quartos
de ﬁnal.
Já a expectativa de Angola é diferente. Qualquer
equipa quer chegar o mais longe possível mas se os
africanos ganharem o primeiro jogo, com Portugal,
apetece dizer que já têm meio campeonato ganho.
Assim, a preparação dos angolanos deverá ser mais
incisiva sobre os primeiros jogos, principalmente, o
encontro de Colónia. Vamos ter uma equipa portuguesa a querer ganhar o jogo mas a poupar as canelas para a segunda fase, enquanto os angolanos se
vão apresentar bastante destemidos logo no pontapé
de saída. Esta “rivalidade” irá certamente equilibrar
os pratos da balança.
Seis dias depois, Portugal vai a Frankfurt para
defrontar o Irão. É a terceira vez que os iranianos
chegam a uma fase ﬁnal de um Campeonato do
Mundo. E não deixa de ser importante também
o facto de os iranianos actuarem primeiro com o
México, em Nuremberga. Depende muito do que
conseguirem fazer face ao cabeça de série do Grupo
D. No caso de um resultado positivo, o Irão poderá
estar moralizado e obrigar Portugal a jogar na máxima força. O potencial dos iranianos está em vários
jogadores que actuam na Alemanha, na chamada
Bundesliga. Um dos futebolistas mais em destaque é o avançado Mehdi Mahdavikia, que actua no
Hamburgo e é a principal referência da equipa. Mas
há outros jogadores inﬂuentes, como Ali Karimi
(Bayern de Munique), Fereydoon Zandi (Kaiserslautern) e Vahid Hashemian (Hannover), além de
Rahman Rezaei, que actua em Itália (Messina). O
croata Branko Ivankovic comanda a equipa há quatro anos e tem sido algo contestado no Irão, apesar
de ter conseguido o apuramento. Mas as vitórias
nos jogos de preparação, como frente à Costa Rica,
vieram dar conﬁança ao técnico, que vai dizendo
que o Irão quer imitar as prestações da Coreia do
Sul e do Japão no último Mundial de 2002. Para já,
como cartão de visita, o Irão tem apenas uma vitória relevante sobre os EUA, no “França 98”. Agora,
os iranianos procuram outro triunfo signiﬁcativo,
para chegarem ao último jogo, com Angola, ainda
com hipóteses de qualiﬁcação.
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o clube que representava, o
Dínamo de Moscovo. Scolari
só nada pode fazer pelo lesionado Jorge Andrade que, no
Quis o destino que o último
entanto, vai continuar a recuortugal vai defrontar o México
na terceira jornada do Mundial,
jogo de Portugal no Grupo D
peração junto da equipa.
num curioso duelo entre dois goleafosse com o México. Cabeça
Já antes, Scolari tinha defendores: Pedro Pauleta e Jared Borgetti.
de série no sorteio de Leipzig,
dido a titularidade de Pauleta,
O português foi o melhor marcao México tem uma equipa fornuma altura em que o jogador
dor da fase europeia, com 11 golos.
mada basicamente por jogado Paris Saint Germain estava
Borgetti chegou à marca impressiodores que actuam no seu país,
em má forma. O tempo acanante de 14 golos, nos jogos da zona
com poucas excepções. A
bou por lhe dar razão, porque
centro-americana. O camisola nove
equipa orientada pelo argenda selecção do México é conhecido
Pauleta teve um papel detercomo o “Zorro do Deserto”. Mas o
tino Ricardo La Volpe qualiminante no ataque portuavançado, de 32 anos, não deu nas
ﬁcou-se com facilidade para
guês na fase de qualiﬁcação.
vistas apenas na fase de qualiﬁcaesta fase ﬁnal. E muito à custa
Este Mundial da Alemanha
ção. Borgetti esteve em bom plano
do melhor marcador de todas
deverá também ser para Figo
na Taça das Confederações da FIFA,
as fases de qualificação. Jauma das últimas oportunitambém disputada na Alemanha,
red Borgetti apontou 14 golos
dades para representar a seao obter três golos. Por isso, foi sem
e vai rivalizar com o “nosso”
lecção ao mais alto nível. O
surpresa que o Bolton Wanderers,
de Inglaterra, se interessou pelo
Pauleta, que foi o melhor marjogador do Inter de Milão e
maior goleador mexicano de todos
cador das eliminatórias euro“Bola de Ouro 2001” tinha
os tempos... E Borgetti até já conhece
peias com 11 golos. Borgetti
feito uma pausa no contriminimamente o futebol português,
já mostrou que se dá bem em
buto à selecção mas voltou a
porque defrontou esta época o Vitótorneios de curta duração,
tempo de ainda ser uma mais
ria de Guimarães para a Taça UEFA
como o da última Taça das
valia para a equipa.
ao serviço do clube inglês (1-1, em
Confederações da FIFA. MarMas este Mundial parece
Novembro, na “Cidade Berço”).
cou o golo que deu a vitória
talhado para Cristiano Rosobre o Brasil e apenas uma
naldo. O jogador do Manderrota na ﬁnal, com a Argenchester United é forte canditina, nos penalties, lhe negou um lugar na ﬁnal.
dato ao prémio de principal revelação. O português
O defesa central Rafael Marquez, do Barcelona, e o
é favorito ao título de Melhor Jogador Jovem. Tem
médio Jaime Lozano, do UNAN Pumas, são outras
a concorrência dos argentinos Zabaleta e Messi, do
ﬁguras da selecção mexicana, que vai cumprir a 13ª
holandês Babel, do ganês Asamoah Gyan, do alepresença numa fase ﬁnal. O melhor registo foi uma
mão Lukas Podolski, do inglês Wayne Rooney ou do
presença nos quartos de ﬁnal, em 1970 e 1986, em
sérvio Simon Vukevic, por exemplo.
Mundiais organizados exactamente pelo México.
Para além disso, Cristiano Ronaldo tem marcado
É a segunda vez que portugueses e mexicanos se
golos decisivos pela equipa portuguesa, enquanto
encontram. A primeira vez foi num encontro partambém mostra no Manchester United, que conticular disputado a 6 de Abril de 1969, em Lisboa,
tinua a crescer como jogador. Neste processo de
que terminou empatado a zero.
valorização, este Mundial da Alemanha aﬁgura-se
como um desaﬁo para o jovem português. Poderá,
deﬁnitivamente, ser a aﬁrmação na principal comPORTUGAL TAMBÉM TEM
petição mundial ao nível de selecções. E Cristiano
UM RONALDO
Ronaldo tem todas as condições, físicas, técnicas e
psicológicas para isso.
Portugal já não passa da fase de grupos desde o
célebre Mundial de 66, em Inglaterra, nos glorioO SEGREDO DE SCOLARI
sos tempos de Eusébio. Agora, os portugueses são
O objectivo de Scolari é colocar Portugal nos oito
vice-campeões da Europa e têm um técnico muito
melhores do mundo. Para isso o brasileiro conta
experiente, que levou o Brasil ao título disputado
com uma característica que já deu frutos no Euro
no último Mundial do Japão e Coreia do Sul. Scolari
2004. Trata-se do bom relacionamento que o seaposta praticamente na mesma equipa que foi à ﬁnal
leccionador tem com os jogadores e o espírito de
do Euro 2004. O seleccionador resolveu incremenequipa que consegue criar. Há dois anos, Scolari
tar o espírito de equipa, a ponto de defender os jogaalargou mesmo esse espírito à generalidade dos
dores que foram escolha para o último Campeonato
portugueses. Pediu-lhes que pusessem bandeiras
da Europa, mesmo quando passaram por diﬁculdanas janelas e teve como resposta um cordão hudes. Foi o caso do guarda-redes Ricardo, que viveu
mano no dia da ﬁnal, entre o centro de estágio e o
um período de grande instabilidade no Sporting, e
Estádio da Luz.
de Quim quando este foi suplantado por Moretto na
O seleccionador volta agora a fomentar o espírito de
baliza do Benﬁca. Scolari voltou mais tarde a defengrupo, conceito que impôs pouco depois de chegar
der Costinha, quando se envolveu num conﬂito com

BORGETTI: O ZORRO
DO DESERTO

P

JARRED BORGETTI
Foto: Paulo Duarte / MEIOFORMATO

CRISTIANO RONALDO
Foto: Paulo Duarte / MEIOFORMATO
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FELIPE SCOLARI • Foto: ASF (AGÊNCIA DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS)

RONALDINHO GAÚCHO • Foto: Paulo Duarte / MEIOFORMATO

a Portugal. Isso foi mais notório nas conferências de
imprensa dos jogadores. Deixaram de falar na primeira pessoa e passaram a falar em nome do grupo.
Scolari é também muito interventivo nos treinos
e os jogadores vêem nele uma referência, uma voz
de comando. No balneário é um amigo, sempre
disposto a dar uma ajuda quando alguém precisa.
Por isso é que ainda hoje é recordado com saudade
pelos jogadores brasileiros campeões do mundo
em 2002. Se alguém falar de Scolari a Ronaldinho
Gaúcho, por exemplo, ele abre um sorriso muito
característico e pede logo que lhe enviem um abraço
de amizade.
A união de grupo, o espírito de equipa, a conﬁança
e o respeito são valores que Scolari consegue impor
mesmo junto das grandes vedetas mundiais. Mas
para Scolari ser bem sucedido na Alemanha precisa também de resultados. Para isso tem de passar
forçosamente a primeira fase. Isso signiﬁca que vai
defrontar, nos oitavos de ﬁnal, uma equipa de um
grupo muito complicado – o Grupo C. Argentina
e Holanda são os principais adversários, mas há
mais duas equipas cheias de talentos e capazes de
fazer estragos, como Sérvia Montenegro e Costa do
Marﬁm. Os sul-americanos são os favoritos à vitória
no grupo e por isso convém a Portugal ﬁcar em primeiro lugar do Grupo D para os tentar evitar.
O portista Lucho Gonzalez é um dos jogadores à
disposição do técnico José Pekerman. Mas os argentinos têm também grandes esperanças nos jovens
que despontam em clubes europeus: Pablo Zabaleta
(Espanhol) e Lionel Messi (Barcelona), por exemplo.

Mas o grupo é muito equilibrado
e difícil perspectivar o posicionamento ﬁnal, porque há jogos e resultados que vão depender de alguns pormenores. As equipas estão
recheadas de jovens com muito
valor, como Van Persie e Robben,
da Holanda, e jogadores consagrados como Mateja Kezman, da Sérvia-Montenegro e Didier Drogba,
da Costa do Marfim. Qualquer
um deles pode surgir no caminho
de Portugal nos oitavos de final.
Os confrontos desta segunda fase
estão agendados para 24 de Junho
(20h) em Leipzig e 25 de Junho
(20h) em Nuremberga.
Se continuarmos a partir do princípio que Portugal segue em frente,
vai depois encontrar os sobreviventes dos confrontos do Grupo A
(Alemanha, Costa Rica, Polónia ou
Equador) e do Grupo B ( Inglaterra,
Paraguai, Suécia e Trinidad e Tobago, que tem um baptismo de fogo
neste Mundial).
Assim se percebe que Portugal só se
pode encontrar com Brasil, França,
Itália ou Espanha, nas meias-ﬁnais.

BRASIL: O FUTEBOL SAMBA
PROCURA SEXTO TÍTULO
O Brasil até nem foi brilhante no Mundial de 2002,
na Coreia/Japão, mas foi muito eﬁcaz, principalmente graças ao talento dos jogadores de ataque. A
jogar à zona, a função do trio Ronaldinho, Ronaldo
e Rivaldo foi decisiva. Nas laterais, Cafú e Roberto
Carlos estiveram em bom plano, dando uma importante profundidade à equipa.
Na Alemanha, o Brasil tem Carlos Alberto Parreira
no comando da equipa, que substituiu Scolari em
2003. Desde então, Parreira já convocou 87 jogadores mas o lote para o confronto com a Rússia,
em Fevereiro, já serviu de ensaio para a escolha
deﬁnitiva. Realmente, no Brasil, o difícil é escolher
jogadores, porque são muitas as alternativas. Dida
parece ser escolha segura para a baliza. Na defesa,
Parreira tem jogadores de grande qualidade, como
Cicinho (Real Madrid), Lúcio (Bayern de Munique),
Juan (Bayer Leverkusen), Cris (Olympique de Lyon)
e Luisão (Benﬁca). No meio campo, o Brasil está
recheado de jogadores conhecidos e reconhecidos
na Europa, como Ronaldinho Gaúcho (Barcelona),
Kaká (Milan), Juninho (Olympique de Lyon), Emerson (Juventus), Edmilson (Barcelona), Zé Roberto
(Bayern de Munique) ou Gilberto Silva (Arsenal);
no ataque pontiﬁcam Ronaldo e Robinho (Real Madrid), Adriano (Inter de Milão) e Fred (Olympique
de Lyon). Com este lote notável de atletas o Brasil
está vocacionado para os grandes confrontos, para
tentar conquistar o sexto título na competição.
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ALEMANHA:
A VANTAGEM
DE JOGAR EM
CASA

BRASIL (CAMPEÃO 2002) • Foto: ASF (AGÊNCIA DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS)

ALEMANHA • Foto: ASF (AGÊNCIA DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS)

ITÁLIA • Foto: ASF (AGÊNCIA DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS)

Mas, como reunir os melhores
jogadores nem sempre signiﬁca
ter a melhor equipa, há outras
selecções apostadas em contrariar o favoritismo dos brasileiros. A começar pela anﬁtriã
Alemanha, que foi derrotada
pelo Brasil na ﬁnal do Mundial
de 2002 e que quer agora redimir-se. Michael Ballack é a
grande aposta e grande vedeta
do seleccionador Jurgen Klinsman. Promovido a capitão, o
médio do Bayern de Munique
sucede a Olivier Khan como
portador da braçadeira simbólica. Na defesa, Klinsman deve
chamar Robert Huth, central
do Chelsea e mais cinco jogadores do Bayern de Munique
que normalmente são chamados à convocatória. Além de
Ballack, o guarda-redes Oliver Khan (eleito o melhor do
Mundial de 2002 mas com
titularidade incerta face à concorrência de Jens Lehmman,
do Arsenal), Philipp Lahm,
Sebastien Deisler e Bastian
Schweinsteiger; no ataque,
Klinsman tem utilizado, além
do talento e dos golos de Miroslav Klose (Werder Bremen),
o avançado do Colónia, Lukas
Podolski, um dos mais jovens
deste Mundial 2006.

OUTROS
FAVORITOS
A Itália vai, concerteza, apostar
na grande revelação da época.
Uma revelação surpresa visto
)
que já tem 28 anos. Trata-se de
Luca Toni, jogador da Fiorentina, que é o grande goleador do chamado “Calcio”.
O seleccionador Marcelo Lippi deve também apostar na experiência de Del Piero e na recuperação
de Felipo Inzaghi, do Milan, que regressou muito
bem à competição depois de longa paragem devido
a lesão. Mas há outros valores seguros que fazem da
selecção italiana uma das mais fortes do Mundo.
Desde o guarda-redes Buffon (Juventus), Canavarro
(Juventus), Materazzi (Inter de Milão), Nesta, Gattuso e Pirlo (Milan) e Christian Vieri (Mónaco).

INGLATERRA • Foto: ASF (AGÊNCIA DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS

A Inglaterra apresenta-se também com uma selecção muito forte. O técnico Sven Goran Eriksson conta com o talento dos jogadores do Chelsea,
Wayne Bridge, John Terry, Joe Cole e Frank Lampard; do Manchester United destaque para Nicky
Butt ou Paul Scholes; do Liverpool, Steven Gerrard,
Michael Owen e Emile Heskey; do Real Madrid, David Beckham; do Arsenal, Ashley Cole e Sol Campbell, que também serão apostas seguras do técnico
sueco, que se despede da selecção inglesa no ﬁnal
deste Mundial devido aos sucessivos escândalos nos
tablóides ingleses com a sua vida privada.
A França vai tentar conciliar o regresso de alguns
dos jogadores mais experientes, que já tinham abandonado a selecção. Zinedine Zidane (Real Madrid),
Tierry Henry (Arsenal) e Claude Makelele (Chelsea)
estão de volta e poderão constituir uma mais valia
para os antigos campeões do Mundo e da Europa.
Jacques Santini conta também com a experiência
de William Gallas (Chelsea), Willy Sagnol (Bayern
de Munique), Liliam Thuran (Juventus), Florent
Malouda (Olympique de Lyon), Patrick Vieira (Juventus), Nicolas Anelka (Fenerbache), Djibril Cissé
(Liverpool), David Trezeguet (Juventus) e Sylvain
Wiltord (Olympique Lyon).
Da América do Sul vem outro candidato a uma forte
presença. A Argentina, de José Pekerman, está empenhada em recuperar a aura que já teve quando
foi campeã do Mundo. O técnico conta com Lionel
Messi (Barcelona) em grande forma e com a fantasia de Juan Riquelme (Villareal). Há um jovem do
Espanhol que também é aposta assídua de Pekerman: Zabaleta (Espanhol). Isto para além do nosso
conhecido Lucho Gonzalez (FC Porto) que tem sido
utilizado de uma forma regular e que tem papel
relevante no meio campo, além de Walter Samuel,
Esteban Cambiasso e Juan SebastianVeron (Inter
de Milão), Juan Pablo Sorin (Villareal), Pablo Aimar
(Valência), e o avançado Hernan Crespo (Chelsea).
Uma boa equipa, com excelentes resultados na fase
de qualiﬁcação e de quem muito se espera agora na
fase ﬁnal da Alemanha.
A Holanda também é uma selecção a ter em conta e
que costuma proporcionar bons espectáculos de futebol. Para isso, o seleccionador Marco Van Basten
deve chamar Mark van Bommel (Barcelona), Phillip
Cocu (PSV Eindhoven), Arjen Robben (Chelsea),
Dirk Kuyt (Feyenoord) e Ruud van Nistelrooy
(Manchester United).
A Espanha também tem uma equipa consistente
mas costuma falhar, por tradição, nas fases ﬁnais
dos campeonatos ao nível de selecções. Luís Aragonês está tão empenhado em mudar as coisas que
até já chamou um brasileiro naturalizado para um
jogo particular. Trata-se do médio Marcos Senna, de
29 anos, que actua no Villareal. Mas a aposta mais
ﬁrme de Aragonês deve passar por alguns jogadores nucleares, como Iker Casillas, Sérgio Ramos e
Michel Salgado (Real Madrid), Carles Puyol (Barcelona), Xavi Alonso, Fernando Morientes e Luís
Garcia (Liverpool), Cesc Fabregas e José António
Reyes (Arsenal) e Ruben Baraja (Valência). ■
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COLÓNIA

FRANKFURT

GELSENKIRCHEN

À BEIRA DO RENO

GELSENKIRCHEN TALISMÃ

O

primeiro jogo de Portugal é em Colónia, no dia
11 de Junho. Trata-se da mais antiga das cidades
da Alemanha, com dois mil anos de cultura e um povo
muito cosmopolita. Colónia é a quarta cidade da Alemanha, com perto de um milhão de habitantes. A imponente catedral é a imagem de marca da cidade. Trata-se
de um dos maiores edifícios góticos, construído ao longo
de 600 anos e concluído apenas no séc. XIX.
O FIFA World Cup Stadium Cologne tem capacidade
para cerca de 40 mil lugares sentados e foi inaugurado
em 2004, num jogo entre a Alemanha e a Bélgica. Vai
albergar quatro jogos da fase de grupos e um jogo dos
oitavos de ﬁnal. O novo recinto foi construído no lugar
do antigo estádio, o Mungerdorfer. A parte superior da
arquibancada tem uma inclinação de 34 graus e está a
apenas oito metros do relvado. Quatro mastros de 72
metros de altura servem de suporte à cobertura.

S

MODERNISMO EM FRANKFURT

HOTEL ADAPTADO PARA RECEBER SELECÇÃO

D

Portugal escolheu Marienfeld, perto de Gelsenkirchen,
para ﬁcar sedeado na Alemanha. A equipa portuguesa
ﬁcará instalada no Hotel Klosterpforte, o qual sofreu
obras de ampliação, especialmente destinadas a receber
a selecção portuguesa.

epois do jogo inaugural com Angola, Portugal desloca-se a Frankfurt, cidade que desde a Idade Média
evoluiu para se tornar num poderoso mundo de negócios.
Distingue-se pelo seu espírito liberal e por um grande entusiasmo pelo desporto. O cidadão mais famoso nasceu
em 1749: Johann Wolfgang von Goethe.
O Estádio de Frankfurt tem capacidade para 43 mil lugares sentados. Trata-se de uma estrutura muito luminosa,
porque a cobertura foi concebida para fazer passar a luz
do sol. As obras tiveram início em 2002 e o novo estádio
serviu já para sede da ﬁnal da Taça das Confederações
de 2005, entre o Brasil e a Argentina. O recinto tem características bastante modernas. No projecto houve uma
preocupação ambiental, ao construir-se um complexo
sistema de águas pluviais e um soﬁsticado sistema de
drenagem.

erá em Gelsenkirchen, frente ao México, que Portugal
irá disputar o seu terceiro jogo. A cidade tem uma
população de quase 300 mil habitantes e é assistida pelo
aeroporto de Dusseldorf. Gelsenkirchen já recebeu o
Mundial de 1974, o Europeu de 1988 e a ﬁnal da Liga
dos Campeões de há dois anos, que consagrou o FC
Porto como vencedor, perante o Mónaco, por 3-0.
O Aufschalke Arena foi construído em 2001 e é uma
referência ao nível dos estádios modernos. A UEFA atribuiu-lhe cinco estrelas e o próprio presidente da FIFA,
Joseph Blatter, disse mesmo que “é um projecto piloto
para todo o Mundo”. O recinto é considerado por muitos
como o mais moderno da Europa porque possui instalações técnicas inovadoras, incluindo uma superfície
de jogo removível, um sistema de projecção de vídeo gigante e uma cobertura também removível. A capacidade
ao nível de lugares sentados é de 48 mil lugares.

CALENDÁRIO DE JOGOS (GRUPO D)
data
estádio
GRUPO D
11 Junho Nuremberga
11 Junho Colónia
16 Junho Hannover
17 Junho Frankfurt
21 Junho Gelsenkirchen
21 Junho Leipzig

equipa

adversário

horário

México
Angola
México
Portugal
Portugal
Irão

Irão
Portugal
Angola
Irão
México
Angola

17h
20h
20h
14h
15h
15h

GRUPO A

Portugal segue para os oitavos de final se ficar em primeiro ou segundo no Grupo D. Competelhe depois defrontar uma equipa do Grupo C.
OITAVOS DE FINAL
24 Junho Leipzig
25 Junho Nuremberga

1º Grupo C
1º Grupo D [POR?]

2º Grupo D [POR?]
2º Grupo C

20h
20h

01 Julho

Gelsenkirchen

MEIAS-FINAIS
04 Julho Dortmund
05 Julho

Munique

TERCEIRO LUGAR
08 Julho Estugarda
FINAL
09 Julho

Berlim

Polónia
Costa Rica

GRUPO B

Inglaterra
Suécia

Paraguai
Trinidad e Tobago

GRUPO C

Argentina
Holanda

Sérvia Montenegro
Costa do Marfim

GRUPO D

México
Irão

Grupo A / Grupo B
QUARTOS DE FINAL
30 Junho Berlim

Alemanha
Equador

Vencedor dos
Grupos A/B
Vencedor dos
Grupos A/B

Vencedor do jogo
de Leipzig [POR?]
Vencedor do jogo de
Nuremberga [POR?]

16h

GRUPO E

16h

Itália
Estados Unidos

Vencedor de
Berlim [POR?]
Vencedor de
Gelsenkirchen [POR?]

Vencedor dos confrontos
Grupos E, F, G e H
Vencedor dos confrontos
Grupos E, F, G e H

20h

Brasil
Japão

Portugal
Angola

República Checa
Gana

GRUPO F

Derrotado de Dortmund Derrotado de Munique
Vencedor de Dortmund Vencedor de Munique

20h

GRUPO G

França
Suíça
20h
19h

Croácia
Austrália

Rep. Coreia
Togo

GRUPO H

Espanha
Tunísia

Ucrânia
Arábia Saudita
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POUSADA DE

VALENÇA DO MINHO

SÃO TEOTÓNIO
SE UM DIA FOR À POUSADA DE VALENÇA DO
MINHO - S. TEOTÓNIO VAI FICAR SURPREENDIDO COM A VISTA SOBRE O RIO MINHO.
ESTA AIROSA E PITORESCA POUSADA, UMA
DAS QUE INTEGRAM O SEGMENTO CHARME,
DISPÕE DE UMA PANORÂMICA ALTANEIRA E
DESLUMBRANTE.
nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto

QUARTO COM VISTA PARA O
RIO MINHO
A Pousada de Valença do Minho não assenta em
nenhum edifício histórico mas notabiliza-se por
se encontrar no alto das majestosas muralhas de
Valença. Além de se respirar História a toda a volta,
a paisagem é esplêndida. Do outro lado do Rio Minho está o monte verdejante de Tui e um tranquilo
casario, de uma peculiar beleza pictórica.
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Inaugurada em 1962, S. Teotónio é uma Pousada
estrategicamente colocada perto da fronteira com
Espanha. No meio está o Rio Minho, fronteira natural entre o Norte do país e a Galiza.
E se por acaso a paisagem lhe abrir o apetite, então a Pousada remete-o para uma especialidade,
a gastronomia. Perto de 90% dos utilizadores do
restaurante são espanhóis, porque vêm à procura
do bacalhau. Os galegos mostram-se bastante seduzidos pelo conforto da lareira da sala de jantar
da Pousada, enquanto os portugueses aparecem
em força no Verão, em busca das praias de Bayona e
América. Em Valença encontram uma Pousada confortável, airosa, compacta, com 18 quartos idealizados pelo arquitecto Bobone. Ao centro encontra-se
uma bonita sala de
estar, onde as pessoas se cruzam e
confraternizam.
Fruto da reclassificação da Rede
Pousadas de Portugal, a Pousada de
S. Teotónio deixou
de ser Regional e
passou a integrar o
segmento das Pousadas Charme. E é
exactamente isso
que se sente em
S. Teotónio, que
se situa em pleno
centro histórico de
Valença. De dia,
dentro das muralhas, as pequenas
ruas empedradas
fervilham de gente, que transformam o espaço num
autêntico centro comercial. O artesanato, com predomínio do têxtil, é bastante apreciado. Trata-se da
grande área de compras de todo o Vale do Minho,
com lojas abertas todos os dias da semana. Os estabelecimentos encerram por volta das 19 horas e
o interior das muralhas ﬁca depois calmo e sossegado, proporcionando boas condições para quem
quiser ter uma noite tranquila, longe do bulício e do
barulho dos automóveis das grandes cidades.

QUEM PEDIU MURALHAS?
A Pousada de Valença do Minho - S. Teotónio está
dentro de uma imponente fortaleza, com cinco quilómetros de uma muralha dupla. É um baluarte de
grande riqueza histórica e arquitectónica. A estratégica localização, em tempos de guerra, inﬂuenciou

a identidade da povoação. Por se encontrar praticamente na fronteira com Espanha, desenvolveu
também uma forte relação com o Rio Minho.
Neste ponto de contacto entre duas culturas e dois
povos do noroeste peninsular, o Norte de Portugal
e a Galiza, a fortaleza de Valença é uma impressionante obra de arquitectura militar gótica e barroca. Os primeiros muros foram construídos no séc.
XIII e actualmente ainda preservam um sistema
abaluartado tipo Vauban, construído nos séculos
XVII e XVIII. Localizada no topo de dois outeiros
é formada por dois polígonos: a Praça (ou Recinto
Magistral) e obra Coroa (ou Coroada). No meio está
um fosso, com falsas-bragas (antemuralhas) e quatro revelins (cortinas angulares de protecção), para
defesa das Portas da Coroada,
Gaviarra (Fonte
da Vila e Sol).
Quem ﬁzer um
passeio pela fortaleza (há um
curioso jogo de
semáforos para
se passar de automóvel através
das portas) pode
apreciar paralelamente a beleza
histórica do baluarte e também
o comércio tradicional que ali
prolifera, num
saudável bulício
por entre uma
série de ruas estreitas e empedradas. Há dez baluartes que podem
ser vistos dentro da fortaleza: três a sul (Santana,
S. Jerónimo e Santa Bárbara), dois meios baluartes a Norte (S. José e Santo António), onde podem
ver-se diversas canhoeiras e guaritas facetadas nos
cunhais; no chamado Recinto Magistral existem
ainda sete baluartes (Lapa, Esperança, Nossas Senhora de Faro, S. Francisco, Senhora do Socorro,
Senhora do Carmo e S. João). Os dois recintos são
divididos pelas Portas do Meio, com ponte ﬁxa.
No interior da fortaleza estão também localizadas
duas igrejas (a românica Santa Maria dos Anjos e
a originalmente românica com reconstrução neoclássica, Santo Estêvão), além de três capelas (as
barrocas e neoclássicas do Bom Jesus e Misericórdia
e a barroca Senhor do Encontro).
Destaque também para a presença do Paiol do
Açougue e Paiol de Marte (ambos construídos no
séc. XVIII) e para o Marco Miliário, do séc. I (Ano
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43 d.c.). Trata-se de
um Marco Miliário
romano adaptado
a pelourinho, com
mais de dois metros
de altura e 54 centímetros de diâmetro.
Marca as 42 milhas
de distância de Braga
a Tui e foi mandado
construir pelo imperador Cláudio,
quando procedeu a
beneﬁciações na Via
IV do Itinerário do
Antonino.

S. TEOTÓNIO, O CONSELHEIRO
Dentro da fortaleza de Valença encontra-se também
a estátua em honra de S. Teotónio. Nascido na freguesia de Ganfei, foi o primeiro santo português,
além de conselheiro e confessor do rei D. Afonso
Henriques, que sempre “lhe pedia a bênção e lhe
beijava a mão, de joelhos”.
S. Teotónio foi canonizado pelo Papa Alexandre III
um ano após a sua morte (1082-1162).
Mas há mais para ver dentro da Fortaleza, que é
realmente um mundo cheio de História. Desde a
Cortina de S. Francisco, considerada a sala de ar-

mas do recinto, o Palácio do
Governador Militar (construção
do séc. XVIII), o antigo Domus
Municipalis (antigos Paços do
Concelho datado do séc. XIV,
altura em que deixaram de fazer as assembleias ao ar livre) e
Portas do Revelim da Coroada
(séc. XVII).

RESERVAS DE
FAUNA E FLORA
Fora da Fortaleza a região de
Valença é rica em locais paradisíacos e de contacto com a
natureza. É uma boa maneira
de desfrutar de um vasto colorido de paisagens, dispersas por vales e montanhas graníticas, matizadas
de verde claro dos vinhedos e pinheirais. O Parque
do Monte de Faro, por exemplo, tem um excelente
miradouro onde se pode vislumbrar todo o Vale do
Minho. No cume do monte existe um bonito parque, com muitas árvores e muitos espaços de lazer.
Mais a leste está situado o Castelo Natural de Boivão, uma construção medieval que foi sede do conhecido Julgado de Froião.
Mais junto à costa estão situados os Pântanos da
Veiga da Mira, uma importante reserva de fauna e
ﬂora da bacia do Minho. Um pouco mais a Norte
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está situado o Parque da Senhora da Graça, um
lugar por excelência de descanso e entretenimento.
Existem outros locais de interesse que merecem ser
explorados, como a Foz do Rio Furna, nos limites
de Valença com Monção, com uma bela praia ﬂuvial, e a Ínsua do Crasto, um espaço de paisagem
verdejante, conhecida nos tempos longínquos por
“Vau de Carexi”, por onde passaram romanos, castelhanos e tropas napoleónicas.
Existem também várias pesqueiras, dado tratar-se
de uma região piscícola, onde as velhas artes de
pesca se mantêm bem vivas.

QUEIMAR CALORIAS
Para quem quiser apreciar Valença mas de um ponto
de vista mais desportivo tem à disposição vários
percursos pedestres, que a Pousada de S. Teotónio
disponibiliza com todos os pormenores para os interessados em queimar algumas calorias. Dentro da
Fortaleza existe um percurso bastante conhecido,
que se inicia no Baluarte do Socorro, entrando pelas
Portas da Gaviarra. Depois deve seguir pela Rua
Mouzinho de Albuquerque. Os números 72 e 74
são casas com portal em estilo manuelino, que se
caracteriza pela riqueza dos ornamentos e alusões
ao mar e às descobertas. Pelo caminho vai encontrar depois o Paiol do Açougue, as Portas do Meio, a
Capela do Bom Jesus e a estátua de S. Teotónio. Se
estiver ainda com força e disposição pode continuar
em direcção ao Paiol do Campo de Marte, acima
das Portas da Coroada, iniciando depois o regresso,
junto à Capela do Sr. do Encontro. Na Rua Ilídio do
Vale aproveite para visitar o Museu do Bombeiro.
Depois siga pelo Marco Miliário até à Igreja de Santo
Estêvão, onde acaba o percurso.
Em alternativa existe o trilho do Taião. Trata-se
de um percurso pedestre denominado de Pequena
Rota, sendo o primeiro percurso registado e homologado em Valença, numa das regiões mais típicas e
serranas do concelho: Taião. Tudo começa junto à
igreja em direcção a Taião de Cima. Depois o percurso é feito em terra batida por entre campos de
cultivo e pequenas bouças no lugar de Gosende
(Cerdal). O objectivo seguinte é seguir em direcção
à ribeira de Bade, até à conﬂuência com o regato de

Castanhal. A paisagem aqui é de rara beleza, com
moinhos e cursos de água que nos dão a sensação
de estarmos perante verdadeiras piscinas naturais.
O passo seguinte é a Quinta do Mosteiro, em direcção às azenhas da Bouça, até ao Monte dos Fortes.
Se ﬁcar inspirado pelo nome do local e ainda tiver
força para subir ao alto do monte pode então observar uma série de pinturas rupestres que lá existem.
Há uma outra opção muito interessante: o Troço
Natura GR11-E9. Trata-se de um percurso pedestre
que faz parte da Grande Rota Trans-Europeia, que
une S. Petersburgo a Lisboa. O troço Natura une as
povoações minhotas de Valença, Vila Nova de Cerveira, “As Argas”- Caminha e Ponte de Lima. Une os
sítios naturais incluídos na Rede Natura 2000. Por
isso mesmo, trata-se de um itinerário de rara beleza
paisagística, com uma extensa e rica biodiversidade
de grande importância para a conservação da natureza. No Concelho de Valença, o Troço Natura entra
na freguesia de S. Pedro da Torre, cruza as povoações piscatórias e agrícolas de Arão e de Cristêlo
Covo, para entrar na vila de Valença. O itinerário é
sempre junto ao Rio Minho, numa área ecológica de
grande importância. Em Veiga da Mira, a riqueza da
ﬂora pode ser devidamente apreciada, bem como a
fauna selvagem que ali se alimenta e abriga – lontras, fuinhas, garças, patos-reais, raposas, javalis,
entre muitas outras espécies.

RELÓGIOS DE SOL
O primeiro relógio de sol foi utilizado na Babilónia,
embora já fosse conhecido no Egipto há 3500 anos.
Em Valença esta vivência ancestral ainda perdura.
Existem inúmeros relógios de sol, espalhados por
uma área considerável, porque eram fundamentais
para regular o funcionamento dos regadios e das
pastagens. A suspensão dos trabalhos era ao meio
dia. À tarde, após a sesta, um aldeão consultava a
“pedra horária” e então soprava um corno, para avisar que estava na hora do regresso ao trabalho. Por
isso esse momento ﬁcou conhecido como a “hora
do corno”...
Mas se, porventura, quiser candidatar-se a mais
altos voos pode usufruir do Aeródromo do Cerval,
localizado na fronteira entre Valença e Vila Nova de
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Cerveira. Neste caso, deixa-se de ter os pés bem assentes no chão para realizar passeios em aeronaves
monos e bilugares, além de ter a oportunidade de
praticar aeromodelismo.

MUSEUS
Há vários museus e equipamentos de animação que
podem ser visitados em Valença. A primeira sugestão vai para a secção museológica que ﬁca situada
nos caminhos de ferro, nas antigas instalações da
cocheira de locomotivas. Entre outros exemplares,
pode ser visto um comboio do séc. XIX, construído
em 1886 (horário: 9h/13h e 13h/17h). Excelente
oportunidade para tirar uma boa fotograﬁa.
Na antiga Hospedaria Militar, na Praça Forte, está
situado um ex-quartel de bombeiros transformado
agora em museu, na sequência do esforço de Manuel
Sobral, um voluntário da Associação Humanitária.
A região de Valença tem grandes tradições ao nível
da indústria têxtil. Por isso existe também um espaço museológico, na aldeia de Taião, que tem um
espólio valioso das técnicas de tecelagem. O destaque deste Museu Rural vai naturalmente para o traje
de Taião, elaborado com recurso às tradicionais
técnicas de tecelagem, bem como vários utensílios
ligados às minas de volfrâmio.
O artesanato tem também grandes tradições, principalmente ao nível de atoalhados, roupa de cama,
mantas e vários artigos de decoração.

BACALHAU, O FIEL AMIGO E
VINHO VERDE
O restaurante da Pousada de S. Teotónio sofre,
por vezes, autênticas invasões de espanhóis, que
vêm à procura do bacalhau, mais ainda em Épocas
Festivas, pelo que o calendário de Feriados Espanhóis tem uma grande importância nas acções que

a Pousada dinamiza, para que tudo esteja pronto a
recebê-los. Por isso, não surpreende também que a
própria carta de Restaurante da Pousada seja bilingue. O mesmo acontece, aliás, com vários outros
estabelecimentos de Valença, que têm nomes e promoções para galego ver.
Mas o que tanto procuram, aﬁnal, os vizinhos do
outro lado do Minho? É o bacalhau à S. Teotónio,
que sai do forno com maionese e puré. Ou o bacalhau dourado, salteado com batata palha e ovos...
tudo isto e muito mais, é possível encontrar toda
as quartas-feiras na Pousada de Valença do Minho,
dedicadas ao Fiel Amigo. A Pousada de S. Teotónio
apresenta, ao almoço, um buffet onde o bacalhau é
o protagonista de diferentes pratos tradicionais, ao
sabor da gastronomia portuguesa.
As iguarias culinárias desta Pousada fazem justiça
às melhores tradições minhotas e às quartas-feiras,
o destaque vai para o Bacalhau com inúmeras sugestões. Para além do couvert, apresentam pratos
frios e quentes do “Fiel Amigo”. Nos primeiros, o
visitante encontrará “Pataniscas de Bacalhau”, “Bacalhau Desﬁado com Molho Vinagrete”, “Salada de
Bacalhau com Grão”, “Bolinhos de Bacalhau” e “Saladas Diversas”. “Posta de Bacalhau à S. Teotónio”,
“Posta de Bacalhau com Broa de Milho”, “Bacalhau
com Natas” e “Bacalhau Lascado à Lagareiro” compõem os pratos quentes. A terminar, um variado
buffet de sobremesas. O preço por pessoa é de 28
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euros, com IVA incluído e sem bebidas. O “pulpo
à la plancha”, ou seja o polvo à lagareiro também
é uma opção. Ou então uns rolinhos de linguado
com camarão, suados no seu molho sobre cama de
pimentos em Juliana, aromatizados com erva doce
(funcho) e arroz. Provavelmente demora mais a ler
do que a comer a iguaria...
Ao nível das carnes, o destaque vai, invariavelmente, para o Cabrito à Serrana, com batata corada
e legumes verdes. Quem pedir uma “tajada de ternera barrosã”, ou seja, uma posta de vitela de raça
barrosã, com cocktail de cogumelos, também não
se vai dar mal, com certeza. Pode comer à vontade
que depois tem muitos percursos pedestres para
fazer ao longo dos montes, para queimar as calorias.
Assim sendo pode também pedir uma sobremesa.
Há vários buffets de doces, frutas e queijos.
O vinho verde é imbatível na região. O Muralhas
está sempre a sair, fresquinho, assim como o Alvarinho. Se for mesmo um “gourmet” do Alvarinho a
Pousada de S. Teotónio trata de lhe proporcionar
uma visita ao Palácio da Brejoeira. Há também os
vinhos obrigatórios que fazem parte da selecção
pousadas, desde o Castelo D’ Alba (branco e tinto)
ao Quinta da Urze e Foral Grande Escolha (ambos
tintos). Se for apreciador incondicional de um outro
vinho, de uma qualquer outra região, a Pousada tem
uma carta extensa e variada, de modo a satisfazer os
gostos mais exigentes.
Falta dizer ainda que quem degustar no restaurante
da Pousada vai ser confrontado com uma paisagem
soberba, porque o espaço está mesmo em cima da
margem do Rio Minho. No Verão, a esplanada é
uma tentação fatal, com uma vista extraordinária e
muito romântica, principalmente à noite.
Além da oferta da Pousada de S. Teotónio, o visitante de Valença tem ainda à disposição outros
restaurantes típicos da região. São muitas as sugestões tradicionais, que vão desde o chamado bolo da
sertã, às pataniscas de bacalhau; também os boli-

nhos de bacalhau encontram-se com facilidade. Há
também salmão com fartura para degustar e Sável
de escabeche ou empadinhas de raia, que são especialidades. É também bastante conhecida a sopa à
Mariana e a lampreia em arroz à bordaleza. Ao nível
da carne, o cabrito prolifera sempre como primeira
opção, seguido por carneiro à moda de Gondomil,
prato também bastante apreciado. Ao nível das sobremesas o destaque vai para aquilo a que chamam
sopa seca, além de arroz doce, rabanadas, borrachinhos de Valença, papudos e rosquilhas.

FEIRAS SEMANAIS
Valença acolhe todas as quartas-feiras os feirantes e os
milhares de pessoas que querem fazer compras. Este
mercado típico faz parte da tradição do vale do Minho.
O dia 1 de Novembro também é especial em Valença porque se celebra a Feira dos Santos. ■
RESERVAS
Todos os quartos da Pousada de Valença do Minho
têm um terraço, para que possa desfrutar livremente
da vista sobre o Rio Minho e sobre Tui. Na Época
Média o preço é de 130 euros (quarto duplo com
pequeno-almoço) e na época alta o valor ascende a
140 euros. As reservas podem ser feitas directamente
para a Pousada pelo telefone 251 800 260 ou pelo
e-mail recepcao.steotonio.pousadas.pt ou através da
central de reservas pelo telefone 21 844 2001 ou pelo
e-mail guest@pousadas.pt. Para aceder ao site basta
clicar em www.pousadas.pt.
Há também contactos que podem ser úteis e que
ﬁcam aqui registados: Delegação de Turismo (tel. 251
823 374), Câmara Municipal (251 809 500), Centro
de Saúde (251 800 020), Forças de Segurança/GNR
(251 822 125), Bombeiros Voluntários (251 809 000),
Protecção da Floresta (117), Linha de Apoio ao Turista
(800 296 296).
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DELTA DO OKAVANGO

No princípio, era a vida!
NASCE NO PLANALTO ANGOLANO, INDÓMITO CORAÇÃO AFRICANO, E DESCE, SINUOSAMENTE, ATÉ ENCONTRAR-SE COM
AS AREIAS DO INÓSPITO DESERTO DO KALAHARI. O RIO OKAVANGO NÃO CHEGA
AO MAR, PELO QUE DELTA NÃO SERÁ A
DENOMINAÇÃO MAIS CORRECTA. É, ISSO
SIM, UM OÁSIS EDÉNICO DE PROPORÇÕES
TITÂNICAS.
Colaboração da revista A PRÓXIMA VIAGEM
Texto e fotograﬁa: Nuno Miguel Dias (nuno.dias@impala.pt)

Que todos os recantos do Mundo têm o seu encanto
especial, sabemo-lo e estaremos até (é o mais certo)
cansados de ouvi-lo! Tornou-se talvez num lugarcomum escrito e dito com a inconsequência que
procura, o mais das vezes, minimizar o desgosto de
ver a carteira emagrecer como resultado de umas
férias num apregoado (e aﬁxado sob forma de “promoção” em todas as montras de agentes de viagem)
“paraíso tropical”, para descobrir-se então que, em
termos de beleza natural (e tantos outros factores),
o Gerês teria sido, aﬁnal, bem mais compensatório. Mundos sonhados, porém, existem os de cada
um. Outros há, contudo, e ainda que inimagináveis por parecerem mentira (mesmo em sonho),

que deveriam ser do domínio de todos. A Norte do
Botswana, pouco abaixo da Faixa de Caprivi namibiana, que separa aquele país da Zâmbia, há um
lugar como aqueles que se imaginam em romances
de aventura do séc. XIX, inspirados nas memórias
escritas pelos que levaram a cabo as primeiras incursões ao interior do Continente Negro. É um local
perdido no tempo, dominado pelas águas que chegam, lânguidas, todos os primeiros meses de Verão.
Com elas trazem uma visão muito próxima daquilo
que o mais descrente concebe como o Éden. Esta é a
verdadeira Terra da Abundância que atrai milhares
de espécies animais, um mundo inteiro de sons,
formas e odores nunca sentidos, o farto bodo da
mãe Natureza do qual decidi banquetear-me para
ﬁcar a saber que tinha, para sempre, assistido ao
maior espectáculo do Mundo.
O destino é Maun, a cidade mais próxima do delta,
à escala do que pode ser assim considerado no
Botswana, sendo que na capital, Gaborone, habita
uma percentagem muito pequena da população
total, que não ultrapassa um milhão e meio. A vastidão inóspita do Kalahari, tudo o que se vê das
janelas do avião (um “interessante” McDonnel Douglas da Butterﬂy Airlines), dá então lugar a uma
incrivelmente pequena porção de habitações com
telhado de colmo e zinco. No aeroporto de Maun,
esperava-me o já habitual meio de transporte por
este subcontinente fora, um Cessna da Sefofane
Airlines com um piloto, um futuro piloto em pre-
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paração para o teste de admissão e eu, no banco de
trás, em alegre “cavaqueira” com ambos. A paisagem sofre então aquilo que só se pode deﬁnir como
metamorfose, porque transformação é insuﬁciente:
O sol reﬂecte nas águas como se o céu estivesse
debaixo dos nossos pés. Vêem-se alguns hipopótamos submersos, centenas de antílopes correm em
debandada, rasgando de espuma a superfície lisa,
e muitas manadas de elefantes, surgindo a cada
cinco minutos, elevam a tromba em jeito de aceno.
Os escassos pedaços de terra ﬁrme são formados
por termiteiros em volta dos quais crescem palmeiras, formando ilhas, um autêntico
arquipélago luxuriante, como se este
Trópico de Capricórnio fosse, aﬁnal,
um Equador. “A verdadeira cheia só
chega daqui a dois meses”, diz-me
Michael, o aspirante a piloto que
imaginei londrino até à hora em que,
em torno da costumeira fogueira,
me falou apaixonadamente do seu
país natal e único que conheceu,
um Zimbabwe destroçado, de onde
foi obrigado a fugir devido aos devaneios de um Mugabe tresloucado.
”Bastard”, repetia.
O segundo que antecede o toque do
trem de aterragem na terra batida é
invariavelmente marcado pela imagem do guia acenando na moldura da janela. Seguem-se as apresentações, habitualmente informais, e a explicação do
que se seguirá nos próximos dias de estada, no que
toca a actividades, vegetação e animais selvagens. Já
no camp, a recepção com cantares tradicionais locais e uma mão esticada num cumprimento jovial,
o manager deste Chitabe Camp, famoso em todo o
Botswana e particularmente pelo staff de todos os
outros resorts, camps e lodges da Wilderness Safaris
(espalhados pelas Seychelles, Malawi, Zimbabwe,
África do Sul, Namíbia, Zâmbia e Moçambique),
que ruma ali em férias, não fosse aquela a Meca daquilo que poderíamos chamar, valendo-nos do rico

calão português, de rambóia, “cobóiada” e aﬁns.
Os passadiços de madeira que dão acesso a todas
as áreas deste lugar, incluindo a piscina sobre uma
planície que há-de ﬁcar completamente inundada e
reﬂectir o mais belo pôr do Sol, levam-me por ora
à área comum, onde o convite para um gin tónico,
secular prevenção da malária, disfarça o amargo de
boca deixado pela declaração que estou a assinar: “A
Wilderness Safaris não pode ser responsabilizada
por ataques de animais selvagens.” A partir deste
momento e durante toda a estada no coração africano, a escolta de carabina de e para o quarto, os uivos dos chacais, o “cantar” das hienas e algumas “investidas ﬁngidas”
(mock charges) de elefantes seriam
uma constante. No Chitabe Camp,
a sensação é a de dividirmos a copa
das árvores com os esquilos que,
sorrateiramente, se apoderam de
alguns víveres, sempre disponíveis
no balcão do bar, e com os macacos
que, menos sorrateiramente e com
todo o desplante deste mundo, furtam tudo o que podem! O espírito
que aqui domina é perceptível com
a última frase que ﬁca da conversa
com o manager, antes da saída para
o safari da tarde: “Se estiver alguém
no bar, dar-te-á tudo o que pedires mas, se por acaso
não vires aqui ninguém, dirige-te atrás do balcão e
tira o que te apetecer.” Redeﬁna-se, depois disto, a
arte de bem receber. Fi-lo nessa mesma tarde, depois de uma hora a observar um grupo de babuínos,
sob a mais espectacular luz do Planeta. Um copo de
vinho tinto merlot da Cidade do Cabo, uma bola de
fogo imensa, lá ao fundo, entre uma acácia e uma
palmeira, pintando o céu de púrpura, uma cor fria
que contrasta com este calor que se cola ao corpo
com todo o melaço da doce latitude destas latitudes. Lá em baixo já alguém acende a fogueira que
aquecerá o convívio noite dentro, eu e o manager
com os pés descalços enterrados nesta ﬁna areia
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do Kalahari, fala ele do surf que deixou na Austrália, falo eu de um Portugal que, por agora e a ﬁm
de aguçar a sua curiosidade, se limita ao estranho
espectáculo para um estrangeiro que são os Santos
Populares. Algumas palavras ao walkie-talkie e juntam-se a nós mais três australianos que trabalham
no Chitabe Trails e no Chitabe Walking Trails, os
camps vizinhos. Às 03h00 da manhã a passadeira
de madeira leva-me ao quarto e, às 04h30, traz-me
de volta para o pequeno-almoço. Nem o menos
madrugador quererá perder a azáfama em que os
animais se encontram antes de o calor chegar. E o
guia sabe que o grupo de leões mais próximo não
caça há três dias, ainda que tenha ouvido alguns
sons durante a noite. Eu também os ouvi, apenas
rugidos, demasiado próximos para tentar perceber
o que signiﬁcariam. Pouco depois, já estávamos em
pleno contacto com a realidade que apenas pode ser
vivida por estas paragens: uma emboscada montada por três leoas a um zebú, entretanto alertado
por um bando de frangolins, pequenas aves que se
dedicam a prolongar os jejuns dos grandes predadores e a fazer “corridas” com os nossos jipes, fugindo
à frente destes quando podem apenas afastar-se
para um dos lados. São, por isso, mais conhecidas
por Africa’s road runners. De volta ao camp, decido
não ir no safari da tarde para pôr a escrita em dia.
Peço para me levarem no Land Rover à planície,
onde posso fotografar as tendas iluminadas pelo
ocaso. Passamos em frente ao Chitabe Trails e o CB
soa no tablier: “Vi-te a passar. Podias ao menos vir
aqui beber uma cerveja.” Assim ﬁzemos e enceto
conversa com um inglês que estuda os roedores
do delta. A sua vida limita-se a sair no jipe todas as
manhãs e observá-los no perímetro que não muda
há dois anos, os mesmos há quanto não vê ou sequer ouve a voz de alguém da família. Não é remunerado, mas a Wilderness Safaris proporciona-lhe
dormida e alimentação. Fica combinado que, no

dia seguinte, iremos a uma pescaria que é antes um
tiro ao alvo inverso, pelo que tentamos não acertar
com os anzóis nos hipopótamos e ignorar as suas
manifestações de desagrado pela intrusão no seu
território. Dois peixes-tigre e quatro peixes-gato
que entregamos aos cozinheiros do Chitabe para
mais tarde degustar, ao abrigo da formalidade que é
exigida diante de quem aqui se instala, na cozinha.
Só falam setswana e não sabem jogar às cartas, mas
ensinam-me o bantumi em covinhas feitas na areia.
Despeço-me de todos na manhã seguinte, o aperto
no estômago por ter a sensação de deixar para trás
bons amigos e não tanto pelos outros tantos copos
de vinho na véspera, novamente em torno da fogueira, longos períodos de silêncio escutando os
queixumes de um chacal que parecia estar já ali,
no manto negro que se fechava a escassos metros.
A razão pela qual temos de anteceder a chegada
da avioneta à pista cerca de 20 minutos pareceume então clara, numa perseguição hilariante a três
avestruzes que impediam a aterragem do aparelho
e fugiam como os frangolins, em frente do Land
Rover. Valeu-me ter ﬁcado a saber que estes animais
têm o cérebro do mesmo tamanho de um dos olhos
e conseguem correr a, pelo menos, 70 quilómetros
horários.
Dirigimo-nos agora, a pouco mais de 500 metros
do solo, para onde a inundação do delta é plena, o
que se torna notório no primeiro quarto de hora de
voo. Lá estão as ilhas formadas pelas palmeiras, o
ofuscante reﬂexo do sol nas águas, os hipopótamos
que se assemelham, vistos daqui, a manatins, e lá
está o Tubu Tree Camp, onde me espera uma jovem de largo sorriso esbanjando simpatia. Dirige o
camp com o esposo, igualmente jovem, que por ora
está a combater um fogo, lugar-comum na savana,
aqui amenizado por ser território alagado, se bem
que, por vezes, as chamas conseguem viajar pela
copa das acácias e palmeiras, ajudadas pelo vento
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quente do Kalahari. James, o guia, ironizara: “Todos
os convidados ﬁcaram assustados contigo, porque
não está cá ninguém.” Haveriam ainda de chegar,
pensei. Não. Seriam três dias “estragado com mimos” e talvez os melhores de que tenho memória.
Pedi a James que levasse a cabo todas as actividades
às quais se entregaria se estes fossem apenas dias
de folga. Acabei a percorrer longas distâncias de
barco pelo magníﬁco delta, oásis de vida, através
dos trilhos deixados pelos hipopótamos que deitam
abaixo a erva altíssima de onde levantam voo, à
nossa passagem, tantas espécies de aves como eu
conceberia em todo o Planeta. Parávamos naquele
que parecia ser o melhor local, que variava a cada
dia, para deitar o isco a enormes peixes-gato que
não nos deixavam desmoralizar, mordendo o anzol
a cada dez minutos. Uma geleira cheia de víveres
indispensáveis a uma tarde de pescaria e o invariável semicerrar de olhos quando o grande halo
laranja reﬂectia nas águas. É nesta altura que o delta
adquire outro som, aquele que antecede a explosão
de vida quando, já depois de desaparecido o sol e
substituído pelo púrpura do horizonte, milhares
de cegonhas negras regressam à copa das árvores,
uma nuvem que cobre o céu em todas as direcções.
Quase nos esquecemos dos mosquitos que também
se alimentam a esta hora e regressamos à doca improvisada onde deixámos o Land Rover. De volta ao
camp, observo como locais que ainda no início da
tarde estavam secos inundam agora o capot do jipe e
invadem o interior, enquanto à nossa frente nadam
gansos egípcios, cegonhas, patos selvagens e outras
espécies para as quais não haverá tradução.
Depois do duche que antecede o jantar, estive sentado na varanda observando um grupo de babuínos
que escolhera a árvore em frente a esta como local
de pernoita. Conhecendo bem “as peças”, corri todos os fechos da tenda e aguardei que James me
viesse buscar com a habitual carabina. O convívio

quase ﬁzera com que me esquecesse, não fora no
regresso ainda haver alguns grunhidos de disputa
pelo melhor ramo. O silêncio ainda demorou, mas
pareceu ser demasiado curto. Voltei a acordar, desta
feita com o inconfundível grito de alarme do macho
dominante, o que só acontece mediante presença
de um felídeo. Restolhar junto da tenda. Algo rondava. Pouco depois, uma gritaria arrepiante toma
o lugar dos sons espaçados e ouço os ramos como
se a própria árvore ganhasse vida. Paralisado, frio
na medula, buzina de ar comprimido na mão (para
usar apenas em casos de verdadeiro perigo, embora este não seja especiﬁcado nas instruções), decido guardar as perguntas para a manhã seguinte,
quando James diz ter visto pegadas de leopardo
na noite anterior, enquanto se dirigia para os seus
aposentos. Lá estavam, por baixo da minha tenda,
as inconfundíveis pegadas, um rasto de sangue e
marcas de unhas na árvore. O mais belo felino africano subira à árvore e levara uma cria de babuíno,
mesmo por baixo das minhas barbas. Não foi a
minha última desventura. Nesse mesmo dia, sofri a
primeira mock charge de um elefante durante uma
expedição a pé. Já me tinha deparado com duas
no interior do jipe, onde a coisa já não é bonita.
Não é fácil ver um animal daquele porte correndo
na nossa direcção, abanando a cabeça e bramindo
enfurecido, parando a cerca de dois metros para
apenas prosseguir com o agitar de orelhas e levantando pó com as patas dianteiras. A última noite foi
ainda de observação de algumas famílias de raposas
voadoras, simpáticos morcegos gigantes (50 centímetros) que se alimentavam na árvore de amarula
que emprestava sombra, durante o dia, a toda a área
comum do camp.
Mudemos agora em direcção a nordeste, onde o
rio Linyanti irriga também ele uma considerável
extensão de areias. Do ar, a imagem é avassaladora:
ao invés do grande delta, onde o vasto manto de
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água é entrecortado por ilhas, aqui a extensão de savana que sobrevoamos há uma hora dá lugar a uma
densa ﬂoresta. Entre ambas, uma linha que se prolonga até ao horizonte: o rio, que não tarda a irrigar
ambas as margens. Lá em baixo,
Kings Pool, o camp dos camps, só
superado em luxo pelo Jao, mundialmente renomado, desejado
por todos os que têm bom-gosto,
visitado apenas por quem pode
(cerca de 1500 dólares norte-americanos por dia, por pessoa). Do
meu quarto, enorme, com piscina
privativa, cama exterior para sesta
(embora tenha sido usada uma
noite, com muito repelente), tudo
numa varanda sobre o leito do rio.

Ali, a dois metros talvez, um crocodilo que se mantém na mesma posição desde a aurora ao cair da
tarde. De todas as vezes que abro uma das vidraças
que dão acesso ao exterior, incomodo um lagarto
monitor (1,50 metros), que se vê obrigado a fugir a
toda a brida, o que à sua velocidade será a nossa câmara-lenta. Foi aqui que, de facto, me deparei com
a maior diversidade animal. Um casal de ginetes
(gatos bravos africanos) habitava, literalmente, à
minha porta. Aprendi os seus horários e saía para
jantar à hora em que sabia que estes me fugiriam
à frente. Durante os passeios (grande parte deles
nocturnos), perseguindo leopardos, tentando que
o sangue não gelasse durante as cargas de elefantes
(mais nervosos por estas bandas), chegando mesmo
a observar um pôr do Sol na margem de um rio
sem perceber que um crocodilo esperava, imóvel,
a mais pequena distracção, encetei conversa com
um casal marselhês que, apesar de toda a aparência
europeia (ainda para mais franceses, que se “topam”
– e isto não é pejorativo – à distância), me parecia estar bastante à-vontade neste ambiente. Fiquei
mais tarde, ao jantar, a saber que foram obrigados
a deixar para trás toda uma vida
na Costa do Marﬁm, muitos anos
atrás. Regressaram aqui com medo,
porque África não é terra que se pise
de ânimo leve. Quem por ali passou
sabe que se entranha nas veias, intrusa, com a doçura dos odores da
terra molhada, as cores do ocaso, o
sorriso das gentes. Quem não o fez
viverá feliz por não ser contagiado
com a doença que é o retorno imperativo, febril. Mas passará ao lado
do melhor desta vida! ■

GUIA DO VIAJANTE
COMO IR?
Contacte a James Rawes (João Poiares
- tel.: 213 470 231), que detém a exclusividade em Portugal com a Wilderness
Safaris e tratará do itinerário completo,
incluindo voos entre camps e o número
de noites em cada um destes.
CLIMA
De Abril a início de Setembro é a época
ideal para visitar o delta do Okavango.
O Verão não é a melhor altura, pois as
chuvas são frequentes e persistentes.
O DELTA EXPLICADO
A terminologia não é a mais correcta.
O delta do Okavango é, na verdade,
um “leque aluvial”, porque ao invés de
desaguar no mar, espalha 11 milhões de
metros cúbicos de água sobre as areias
do deserto do Kalahari, perfazendo um
total de 15 mil quilómetros quadrados
de área inundada.
TRIBOS E TRADIÇÕES
As várias tribos que convivem (e muito
bem – talvez a razão porque nunca este

país tenha sofrido quaisquer problemas
sociais e/ou políticos), têm entre elas vários aspectos culturais sobre os quais o
leitor deveria estar esclarecido antes da
viagem e subsequente convivência com
os mesmos.
POLITICA DE CONSERVAÇÃO
Com um território de dimensões equivalente a França, o Botswana tem apenas
um milhão e meio de habitantes. Não
é difícil de concluir que a maior parte
desta pacífica república é constituída
por território selvagem, do qual 17 por
cento são ocupados por parques e reservas naturais e outros 20 por cento
atribuídos a instituições de conservação
da vida selvagem. Um paraíso, portanto.
Por forma a gerar mais rendimento para
o país (além dos diamantes e cobre), o
governo adoptou a melhor política: turismo de luxo, caro e de baixo impacto
no meio ambiente. Todos os lodges obedecem a regras tão estritas como, por
exemplo, a de não ser permitida a saída

de mais de dois jipes por camp para
a observação de animais. Com uma
história mais pacíﬁca do que os pequenos principados europeus, o Exército do Botswana (Defense Force)
canaliza a sua especialização para a
conservação.
INFORMAÇÕES
Fuso Horário + 02h00 do que em
Portugal Continental.
Moeda: Pula (1 BWP = € 0,14903).
Idiomas: Inglês e Setswana.
Documentos: Passaporte válido por
seis meses. O visto é obtido gratuitamente à chegada.
Ligue para a família: +267
Leia antes de ir: Southern Africa, Lonely Planet Guides, cerca de € 30 na
FNAC; A Agência nº 1 de Mulheres
Detectives, Alexander McCall Smith,
Ed. Presença, € 11,22, na FNAC; Okavango: Africa’s Wetland Wilderness,
Adrian Bailey, New Hollad Books,
USD $ 48,97, na Amazon.com
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. O Conselho Reginal do Norte (CRN) da Ordem dos
Médicos recebeu cópia da carta enviada por um grupo
de médicos do Centro de Saúde de Felgueiras ao Director
daquele Centro de Saúde expondo diversas situações
com que se deparam no seu exercício proﬁssional (documento 1) e decidiu pedir esclarecimentos sobre o assunto
ao Presidente da Administração Regional de Saúde.
2. O CRN recebeu do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia um
documento elaborado por proﬁssionais daquele Hospital no âmbito da discussão pública do ”Estudo sobre as
Prioridades de Investimentos da 2.ª Vaga de Projectos em
PPP” feito pela Escola de Gestão do Porto (documento 2).
2. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. O CRN recebeu da Direcção do Colégio de Medicina
Geral e Familiar a versão portuguesa de um documento
da European Academy of Teachers in General Pratice
(EURACT) intitulado “A Deﬁnição Europeia de Medicina
Geral e Familiar”, que aquele Colégio decidiu adoptar
como documento estratégico deﬁnidor da Disciplina e
Especialidade de Medicina Geral e Familiar em Portugal
(versão inglesa disponível em http://euract.org/html/
page03f.shtml; versão portuguesa brevemente disponível
em www.nortemédico.pt).
2. Foi publicada pelo Ministério da Saúde a Portaria n.º
183/2006, de 22 de Fevereiro, que aprova o novo Regulamento do Internato Médico (versão integral disponível
em www.nortemédico.pt).
3. MEDICINA CONVENCIONADA
1. Relativamente ao assunto Entidade Reguladora da
Saúde, o CRN recebeu da Comissão Regional Consultiva
para o Exercício da Medicina Livre a carta que se transcreve como documento 3, e organizou uma sessão de
esclarecimento que contou com a participação de membros da direcção daquela entidade (ver reportagem nas
páginas 22 e 23 desta revista).
4. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. O CRN deliberou aprovar a organização de um Ciclo
de Debates subordinados ao tema “A organização dos
serviços das especialidades, subespecialidades e competências na Região Norte”, conforme proposta apresentada
pelo Coordenador da Comissão Regional Consultiva para
o Serviço Nacional de Saúde (documento 4).

5. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1. O CRN recebeu do Conselho Distrital do Porto cópia
do ofício enviado ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo António com a indicação dos
médicos eleitos como delegados da OM naquele Hospital
para o triénio de 2005/2007 e que são os seguintes: Ana
Soﬁa Coelho Antunes (Serviço de Anestesiologia), Manuel Jorge Maia Pereira Correia (Serviço de Neurologia),
Maria Cristina Fraga Gomes Freire de Barros (Serviço de
Hematologia Clínica), Maria do Rosário Ferreira Cunha
Figueirinhas Costa Araújo Jorge (Serviço de Otorrinolaringologia) e Paulo Jorge Barbosa Carvalho (Serviço de
Medicina Interna).
B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. O CRN aprovou um Protocolo de Cooperação entre a
Secção Regional do Norte e o Banco Santander Totta SA
(disponível em www.nortemédico.pt).
2. O CRN homologou a Comissão de Ética da Casa de
Saúde da Boavista constituída pelo Prof. Doutor Abel
Vitorino Trigo Cabral (Presidente), Dr.ª Marta Lopes Cardoso, Dr. José Adriano Silva Fernandes, Dr. Jorge Manuel
Pinto Leite de Magalhães, Frei Amador Pereira Correia,
Dr.ª Sandra Maria Santos Lino Mota, Irmã Maria Salésia
Carvalho Duro e Enf.ª Sílvia Cristina Costa Santos.
3. O CRN decidiu designar os membros da SRNOM
Dr.a Maria José Cardoso, Dr. Hernâni Vilaça (a título
póstumo), Dr.ª Cândida Azevedo, Dr.ª Marianela Vaz,
Dr. António Rocha Melo, Dr. Silva Araújo, Dr. António
Mendes Moreira, Dr. Aníbal Justiniano, Dr. Fleming Torrinha, Dr. Mário Caetano Pereira (a título póstumo) e Dr.
Mário Reis para serem alvo de homenagem por ocasião
do XII Congresso Nacional de Medicina (reportagem na
página 12 desta revista).
4. O CRN decidiu enviar a todos os médicos a troca de
correspondência entre o Dr. Miguel Leão, Presidente da
Mesa da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, e o Dr. Pedro Nunes, Bastonário da OM, relacionada com o processo de revisão do Estatuto da Ordem
dos Médicos assim como os recortes do jornal Tempo
Medicina de 22 de Fevereiro de 2006 sobre este assunto
(documentos 5 a – f) .
5. A Comissão de Promoção de Actividades Cientíﬁcas
da SRNOM promoveu uma Reunião Cientíﬁca intitulada
“Gripe das Aves – O que os médicos devem saber”, que
se realizou no dia 18 de Fevereiro, no Centro de Cultura
e Congressos (ver reportagem nas páginas 20 e 21 desta
revista).
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6. O CRN fez-se representar nas Cerimónias do Dia
Festivo do Hospital Militar Regional n.º 1 (Dr. António
Santa Comba), no Congresso do SIM (Dr.a Manuela
Dias), no III Congresso Nacional do Médico Interno
(Dr. José Pedro Moreira da Silva), na sessão de apresentação do livro “A Saúde, as Políticas e o Neoliberalismo”,
do Dr. Mário Jorge Neves (Dr. Miguel Guimarães), na
cerimónia de homenagem e imposição de medalha de
honra da cidade do Porto ao Dr. Albino Aroso (Dr.ª
Maria Manuela Dias), na Comissão de Honra do III
Congresso Nacional do Médico Interno (Dr. José Pedro
Moreira da Silva) e na cerimónia de entrega de diplomas
aos médicos que frequentaram o Curso de Gestão para
Médicos da Universidade Católica (Dr. José Pedro Moreira da Silva).

C – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. O Presidente do CRN e os membros deste Conselho,
Dr.ª Manuela Dias e Dr.ª Fátima Oliveira, acompanharam o Bastonário da OM na sua visita ao Distrito Médico de Bragança. O Relatório dessa visita foi enviado à
respectiva Coordenadora da Sub-região de Saúde.
2. Relativamente ao Calendário Eleitoral para as Direcções dos Colégios de Especialidades, Sub-Especialidades, Comissões de Competência e Conselho Nacional
do Médico Interno, o CRN emitiu a opinião de que deve
haver processo eleitoral para todas as sub-especialidades e competências que já tiveram os processos de
admissão por consenso e não tiveram eleição até agora.
Relativamente às competências de Gestão e de Emergência Médica, que já tiveram eleição, deve o mandato
ser respeitado até ao ﬁm.

CENTRO DE SAÚDE DE FELGUEIRAS
QUALIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Ex.mo Senhor Director do Centro de Saúde de Felgueiras

DOCUMENTO 1
(29-04-06)

Com conhecimento a: Ex.mo Senhor Presidente da Administração Regional de Saúde do Norte; Ex.mo Senhor Delegado do Ministério Público; Ex.mo Colega, Presidente da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos; Ex.mo
Colega, Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar; Ex.mo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Felgueiras; Ex.mo Senhor Ministro da Saúde

Os abaixo assinados, médicos de família no Centro de
Saúde de Felgueiras, vêm expor e requerer a V. Ex.a o
seguinte:
1. Estão estes médicos responsabilizados pelo atendimento em lista personalizada de milhares de utentes,
e respectivas famílias, na Consulta de Medicina Geral
e Familiar do Centro de Saúde, nas vertentes curativa,
preventiva e de reabilitação, bem como em actividades
de promoção e educação para a saúde, amplamente publicitadas pelo Ministério da Saúde e constantes de programas e planos de actividades formalizados pelas várias
instituições dependentes do Ministério da Saúde (Direcção Geral da Saúde, Institutos públicos, Administração
Regional da Saúde, Sub-Região de Saúde do Porto, etc.).
2. Estas actividades decorrem dentro do horário deﬁnido para o Centro de Saúde, de segunda a sexta-feira,
das 08:00 horas às 20:00 h, abrangendo também os
utentes não inscritos na sua lista e que não têm (ou não
desejam ter) Médico de Família, ou aqueles cujo médico

se encontra temporariamente indisponível (por motivo
de doença, formação, férias, turno de trabalho, etc.) em
consultas de atendimento complementar ao horário da
Consulta Programada (as chamadas consultas de recurso e de reforço).
3. Têm ainda tarefas de relacionadas com Medicina Comunitária, como sejam a participação em estruturas de
articulação entre instituições (trabalho em Unidades
Coordenadoras Funcionais, emissão de pareceres para
o Ministério do Trabalho referentes a situações de incapacidade ou carência social, participação na gestão das
situações de deﬁciência, etc.), colaboração em tarefas
de investigação e epidemiologia (recolha de dados estatísticos referentes a doentes, comunicação de doenças
infecciosas, sinalização de situações que foram objecto
de alertas da Direcção Geral de Saúde, do Instituto da
Farmácia e do Medicamento), bem como todo o espectro
das actividades de promoção e educação para a saúde em
organizações públicas e da sociedade civil (escolas, associações, juntas de freguesia, país, professores, grupos
minoritários, etc.).
4. Foram os médicos confrontados, recentemente, com o
início de obras de adaptação no local onde tem decorrido
a Consulta de Recurso, alegadamente para permitir o
acesso de doentes vítimas de situações de acidente ou
emergência. Dizemos alegadamente porque, apesar das
reuniões mensais para as quais somos convocados com
obrigatoriedade de presença, nada tem sido ventilado,
coisa que está na continuidade de todas as reuniões an-
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teriores onde nunca nos foi dado conhecimento de nada do
que é relevante para o trabalho que deveríamos desempenhar.
Coisa que, aliás, deixou de ter importância porque tampouco
as questões que colocamos, com reﬂexo de alguma gravidade
no conteúdo do atendimento aos utentes, têm obtido qualquer
eco há mais de um ano.
5. Em 1998 tivemos a oportunidade – a propósito do Serviço
de Atendimento Permanente (SAP) do Centro de Saúde – de
chamar a atenção para a gravíssima questão dos meios materiais, humanos e de organização que são exigidos para o
atendimento em situação de urgência / emergência, meios que,
a não serem disponibilizados, se traduzem em números de
morbilidade (incapacidade e invalidez) e mortalidade que decorrem apenas das questões logísticas e organizativas. Naquela
altura, face a uma situação em tudo semelhante à que se perspectiva agora, chamámos ao que sucedia “uma forma perversa
de selecção natural” (sem que ninguém o tenha desmentido).
6. De facto o que acontecia então – e que tememos que esteja a
ser encorajado agora – é que eram encaminhados para a consulta de atendimento urgente do Centro de Saúde, contra a opinião dos médicos que aí prestavam serviço, muitos dos casos
de emergência e acidentes do concelho de Felgueiras. A orientação imediata destes casos está bem balizada tecnicamente,
quer em pareceres técnicos dos especialistas da área, quer em
publicações da Ordem dos Médicos, quer em posições públicas
do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sendo
que a aplicação, ou não, destas medidas tem consequências
directas na mortalidade e capacidade futura destes doentes. A
actuação imediata no local do acidente e transporte – em articulação com as centrais de orientação de doentes (CODU) do
INEM – para o Hospital mais adequado à situação é a norma,
norma que foi pensada para beneﬁcio dos doentes, não para a
conveniência dos bairrismos ou estratégias políticas locais, por
mais legítimas que sejam.
7. A completa ausência de recursos materiais, humanos, e de
treino, nestes contextos de actuação é usual nos Centros de
Saúde pela vocação que o Legislador lhes imprimiu de Unidades de Cuidados Primários, direccionadas para o acompanhamento em continuidade de situação de doença crónica ou para
a intervenção em situações do foro ambulatório. Seria chocante
que no século XX1 se pretendesse obrigar os cidadãos de Felgueiras a recorrerem ao Centro de Saúde em situações de risco
imediato, e grave, de morte e incapacidade, sem que para tal
se organizassem os meios adequados, meios que existem nos
quatro Hospitais Públicos que nos cercam (num raio não superior a 25 km se considerarmos o Hospital mais distante).
Parece-nos também que seria uma violência e um abuso que se
perspectivasse – como já aconteceu no passado – que fossem
transportados para o Centro de Saúde doentes em situação
aguda contra a sua vontade expressa, ou dos seus familiares directos, mediante informações erradas acerca das capacidades
técnicas do Centro neste tipo de situações.
8. Se de facto se pretende que situações do foro urgente hospitalar – como sejam os acidentes e emergências – sejam direccionadas para o Centro de Saúde, será exigível como condição
elementar de respeito pelas pessoas que aqui acorrem, ou são
obrigadas a recorrer, o recrutamento de equipamentos e equipas
adequados à área traumatológica, cirúrgica, de reanimação e de
medicina de urgência, que não apenas os cuidados de suporte
básico de vida, porque esse é prestado no local do acidente e nas
ambulâncias das equipas que trabalham no âmbito do INEM.
Será também de perspectivar o treino regular das equipas
(dado que pela baixa prevalência das situações não será possível mantê-las eﬁcientes apenas pela formação em exercício).
9. Será também exigível a adequação do Serviço às novas situações de alto risco infeccioso, objecto de frequentes alertas e
posições da Direcção Geral da Saúde, nomeadamente no que
respeita aos espaços e tipo de ventilação, meios de diagnóstico
imediato, equipamento de protecção, transportes, etc.

10. Não podemos deixar de manifestar a nossa indignação por todo este processo (que gostaríamos que fosse
apenas (mais) um equívoco de comunicação semelhante
a outros que infelizmente se tomaram hábito), pela
forma encapotada como decorreu, pouco digna de uma
Unidade de Cuidados Primários, que deveria primar
pela adequação e respeito perante a Comunidade que
serve. São os doentes em situação mais grave, os menos
aptos física ou culturalmente, os que acabarão por ser
mais penalizados, não pela doença, mas pela simples
omissão, ou alheamento, de normas técnicas conhecidas e aplicadas noutros locais do país. Se o que se perspectiva for avante, estaremos a promover as estatísticas
negras do azar geográﬁco, o azar de necessitar de cuidados de saúde num concelho bem servido de hospitais,
mas que se empenha em manter a cultura de saúde de
há 50 anos atrás, ao sabor de decisões sem fundamento
técnico, que se traduzem em verdadeiras agressões aos
que estão mais vulneráveis.
11. Reiteramos que, a ser verdade este cenário, os doentes estarão a ser encaminhados para o local errado, sem
qualquer culpa sua, mas apenas por omissão de normas
técnicas conhecidas e de informação básica sobre o tipo
e qualidade dos serviços que o Centro de Saúde pode,
neste momento, fornecer.
12. Quer o contexto de trabalho, quer a carga previsível
e a distribuição das tarefas serão manifestamente inadequados, provocando cansaço e tensão desnecessários e
excessivos, de um modo previsível e reiterado, agravado
pela necessidade de avaliar um leque alargado das mais
diversas patologias e problemas, sem os meios técnicos,
humanos e de organização, imprescindíveis.
13. Tal conduzirá à diminuição da capacidade de avaliação das situações e ao multiplicar dos erros. Para além
disso impossibilita um correcto atendimento quando,
em simultâneo, se apresentam situações ambíguas a
necessitar de cuidados.
14. Tal poderá levar a um aumento do número de erros involuntários, a não se tomarem atempadamente
as medidas necessárias, a exceder frequentemente as
capacidades humanas.
15. Como resultado, podem os requerentes vir a ser
responsabilizados civil, criminal e disciplinarmente por
qualquer lapso do qual não são, efectivamente, responsáveis, face aos factos supracitados.
16. Compete a V. Ex.a suprir as deﬁciências em termos
de recursos materiais, humanos organizativos, prevenindo a ocorrência de uma qualquer fatalidade.
Termos em que se requer:
A) Que se proceda ao recrutamento dos médicos – em
número e especialidade – adequados à correcta prestação de cuidados, tendo em atenção as características do
concelho e o tipo de patologias referentes a emergência
e acidentes.
B) Que se proceda à dotação dos equipamentos adequados, nomeadamente de reanimação e de diagnóstico
urgente, de acordo com a listagem técnica das situações
que são consideradas como emergentes ou urgentes.
C) Que se informe a população e as entidades envolvidas do tipo e disponibilidade da assistência prestada, de
modo a evitar fatalidades por mera desinformação.
Centro de Saúde de Felgueiras, 29 de Abril de 2005
Fernando A. Preto, Constantino Santos, José Manuel
Anacleto Gonçalves, Mª da Glória Pinheiro Alves, António Eliseu Castro Gonçalves, Eduardo Taborda, Francisco Eiriz, António Freitas, José Teixeira Pinto, Francisco Manuel A. Cunha, António Rangel.
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PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O SECTOR HOSPITALAR
POSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CHVNG

DOCUMENTO 2

Os proﬁssionais do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia (CHVNG) no âmbito da discussão pública do
relatório ﬁnal do “Estudo de Avaliação de Prioridades de
Investimento com o objectivo de Apoiar o Processo de Decisão, ao Nível Político, quanto à Sequência Estratégica
de Implementação dos Hospitais Inseridos na 2ª vaga do
Programa de Parcerias para o Sector Hospitalar” vem
junto de V. Exa. manifestar a sua preocupação pelo
impacto negativo que a hierarquização de prioridades
avançada no referido relatório ﬁnal acarretará, caso
venha a concretizar-se, na assistência à população da
Região Norte do país, nomeadamente no concelho de
Vila Nova de Gaia e concelhos de Entre Douro e Vouga.
A hierarquização de prioridades agora apontada por
este estudo, encomendado à Escola de Gestão do Porto,
encerra grandes limitações técnicas e suscita dúvidas sobre questões pertinentes cujo esclarecimento
se nos aﬁgura necessário. Vejamos:
1 – O presente estudo de avaliação de prioridades
de investimento deveria ter sido precedido de um
trabalho de planeamento que analisasse o que irá ser
a procura, a evolução da oferta actual, identiﬁcasse as
lacunas actuais e futuras, como supri-las, que hospitais
serão necessários e que características deverão ter.
Este trabalho prévio, que lamentavelmente não foi realizado, teria consubstanciado um Plano de Acções
Prioritárias à semelhança do que já foi feito com o
“Reordenamento das Capacidades Hospitalares da
Cidade de Lisboa”.
Por este motivo a avaliação pelo painel de representantes referidos no estudo sofreu um duplo enviesamento,
porque não há um trabalho idêntico para a zona do
Grande Porto e porque os seus elementos se localizam
maioritariamente em Lisboa.
2 – Os cinco critérios que utilizou são questionáveis.
3 – Dos cinco critérios utilizados, apenas dois são
passíveis de uma análise de índole objectiva e esta,
ainda assim, só será efectiva se os dados quantitativos
presentes forem consistentes.
4 – Os restantes três critérios, não objectivos, avaliados por um painel de representantes de entidades do
Ministério da Saúde, obtiveram pontuações que diﬁcilmente poderão ser reprodutíveis.
A existência de vários estudos e projectos anteriormente realizados assim o indiciam. Por estes motivos
de grande utilidade se revestiria conhecer a qualiﬁcação
dos elementos que constituíram tal painel, que não
apenas a da enumeração dos serviços a que hoje estão
ligados, e qual a informação que previamente lhes foi
disponibilizada.
Talvez assim se pudesse entender a razão pela qual o
recurso a ponderações subjectivas permitiu no presente estudo classiﬁcações iguais, por mais do que
uma vez, dentro de determinados critérios, para hospitais substantivamente diferentes (página 44).
5 – Qual a fundamentação que permitiu considerar
no estudo que o padrão de procura de cuidados, por
grupo etário, se irá manter nas próximas décadas
igual à média observada nos últimos três anos? Não

serão de esperar nenhuns efeitos da alteração nos factores de risco na saúde? E quais as consequências do aumento crescente da prevenção nos sistemas de cuidados
de saúde? E do aumento da esperança de vida média? E
do aparecimento de novas entidades nosológicas?
6 – Porque considerou o estudo apenas como necessidades não satisfeitas as do internamento hospitalar? Aonde caberá a realidade do peso crescente
dos outros tipos de cuidados hospitalares, como os da
consulta externa, da urgência, do hospital de dia, dos
meios complementares de diagnóstico e terapêutica e os
da cirurgia de ambulatório cuja percentagem tem vindo
a crescer ao longo dos últimos vinte anos? Será que as
tendências internacionalmente reconhecidas como
evolução positiva da gestão clínica, a favor da integração de níveis de cuidados, redução do peso do
internamento hospitalar em favor do ambulatório,
entre outros aspectos, não se aplicam ao nosso País?
7 – É que também a demora média nos países da
OCDE desceu de 8.2 dias em 1990 para 6.7 dias em
2002 (Health at a Glance. OECD Indicadores 2005). E
não obstante as diferenças existentes entre os vários países em todos eles se observa uma tendência constante
de descida na demora média. Porque considerar então, como faz o Relatório Final da Escola de Gestão
do Porto, que nos próximos trinta anos a demora
média se manterá estável e dentro dos valores actuais de cada hospital quando é verdade que na que na
generalidade se tem veriﬁcado o contrário, com uma
diminuição sustentada dos seus valores ao longo dos
últimos anos? Ou será que todos aqueles hospitais que
apresentaram ou venham a apresentar maiores demoras
médias, com um aumento da procura total, pela parte
que não é atendida, justiﬁcarão assim a premência na
construção de um novo hospital, beneﬁciando os hospitais mais ineﬁcientes? A ser assim, qual o lugar da
avaliação de mérito e desempenho face aos meios que a
cada um já foram ou venham a ser disponibilizados?
8 – Em que medida ponderou o estudo, para cada
uma das regiões dos seis projectos avaliados, os
previsíveis ganhos de produtividade e eﬁciência ao
nível dos centros de saúde nos próximos trinta anos,
no que é previsível que tenha repercussão na actividade hospitalar de cada um?
9 – Será que a criação estruturada da rede de cuidados continuados não terá nenhum impacto na utilização e necessidade de recursos hospitalares? Virá a
ser diferente no Norte e no Sul?
10 – Qual o fundamento para a baixa classiﬁcação
atribuída ao CHVNG no critério 4 (pág. 44) sobre o
“Contributo para a racionalização da rede de estabelecimentos hospitalares existente...”? Quando é certo que a
construção de um hospital com 600 camas permitiria,
não só o reajustamento das capacidades dos hospitais
do Porto, que deixariam de receber doentes da margem
sul do Douro, mas também reorganizar a rede hospitalar nos restantes concelhos de Entre Douro e Vouga.
0 relatório também não esclarece a razão pela qual
através do mesmo critério, com a excepção da am-
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pliação do Garcia de Orta, todos os restantes hospitais da região Sul foram classiﬁcados no estudo com
um maior contributo para a racionalização da rede
de estabelecimentos hospitalares do que o de Gaia.
11 – Por ﬁm, difícil ainda é ver considerado que a
necessidade de irrepreensíveis condições de prestação de cuidados de saúde sejam apenas mencionadas
para uma única região do território português, como o
relatório ﬁnal expressa para região do Algarve a propósito do seu contributo para a competitividade da região
(página 10). Poderão, mesmo que temporariamente,
os cuidados de saúde ser repreensíveis noutras regiões do país? Mesmo que na proporcionalidade directa do seu contributo para a economia portuguesa?
Ou destinar-se-ão os referidos irrepreensíveis cuidados
apenas aos turistas na região? A ser este o caso como
entender que o mesmo estudo técnico apenas considere para a região do Algarve os dados demográﬁcos
da sua população autóctone (página 55)?
Se numa avaliação qualquer critério pode ser questionável, uma avaliação inteligente implica um sentido realista dos melhores valores e um sentido realista das proporções. Terá sido este o caminho seguido
pelo estudo?
Das limitações metodológicas e do desconhecimento
da Escola de Gestão do Porto do que tem sido e do
que é actualmente a prestação de cuidados de saúde na
região Norte do País, acaba por resultar, de um estudo
que se pretendia técnico, um relatório ﬁnal que para
além de superﬁcial, em termos substantivos é:
• INCOMPLETO porque se por um lado pretende
hierarquizar prioridades de investimento estabelecendo um “ranking” para seis hospitais, por outro
não faz a veriﬁcação da necessidade de execução
dos projectos que avalia. O próprio estudo o reconhece quando conclui nas recomendações “A veriﬁcação da necessidade de todos estes projectos pode abrir
um espaço para um ordenamento da execução porventura
diferente ...” sic (página 50).
• POUCO CLARO porque é precisamente para os
hospitais que coloca em primeiro e em segundo
lugar, o Hospital de Todos os Santos na zona oriental
de Lisboa e o Hospital de Faro respectivamente, que
o mesmo estudo logo refere existirem “...sérias razões
para recear...” sic que estes possam não se vir a justiﬁcar (páginas 11 e 48). Porque também é para estes dois
hospitais que o estudo refere uma evolução demográﬁca adversa e condicionante dos projectos que
escolheu e avaliou (páginas 11 e 12), ﬁcando também
por conhecer os fundamentos pelos quais sendo o
CHVNG o hospital que serve uma das maiores populações quantiﬁcadas no estudo, a qual apresenta
um dos maiores índices de crescimento demográﬁco (16,8%), vê as necessidades futuras de cuidados de saúde na região diminuídas (pág. 44 e 69).
Perguntando de uma forma o mais claro possível:
Quais os indicadores que fundamentam a conclusão
expressa no relatório, de que apesar do aumento da
população, na Região de Gaia as necessidades de cuidados de saúde diminuirão?
Mas se a aplicação de tais critérios permitiram para o
terceiro classiﬁcado (Hospital da Margem Sul do Tejo)
a rejeição da construção de raiz de um novo hospital
para a região e antes a opção indicativa de expansão
de um já aí existente – o Hospital Garcia de Orta – e
se para o quarto classiﬁcado, o Hospital de Évora, que
embora com crescimento demográﬁco negativo os
critérios apontaram para uma qualiﬁcação e intensiﬁcação tecnológica que pelos vistos ainda hoje aí não
existe, como tão pouco existe o consenso quanto aos

terrenos da sua possível e futura localização, como
considerar o 5.º lugar do CHVNG?
• INJUSTO porque assim sendo a colocação em 5.º
lugar deste Centro Hospitalar ﬁca sobretudo a dever-se ao seu bom desempenho, o que o estudo
reconhece na comparação que faz, sendo aquele que,
de entre os hospitais estudados, mais necessidades
satisfaz com sobrecustos de exploração inferiores aos
da maioria (página 44). Injusto porque o CHVNG é
um Hospital Central com todas as valências médicas
e cirúrgicas, está qualiﬁcado para tal, e para o qual a
equipa que realizou o estudo também considerou
existirem o maior número de opções estratégicas
“... realistas ...” sic (página 19), com uma excelente
e consensual opção indicativa seleccionada de
construção em terrenos do hospital. Injusto porque
serve uma vasta população de P linha, população esta
que não terá evolução demográﬁca adversa, que pelo
contrário apresenta um dos maiores crescimentos e
sobretudo ainda porque a própria equipa que realizou o estudo refere de forma expressa, concluindo
nas recomendações ﬁnais, tratar-se o CHVNG de
um hospital em que se tornará impossível deixar
de reparar e aonde “... se encontram reunidas as
condições físicas de avanço mais imediato dos
processos de construção das novas unidades hospitalares.” sic (página 50).
Para além da veriﬁcação da necessidade de execução
do projecto do CHVNG importa desde já proceder à
correcção das suas ﬁchas técnicas, quer a actual quer
a futura, e que são expressas no estudo. Não referem
áreas de prestação de serviços diferenciados e que
se encontram já há anos a prestar cuidados hospitalares efectivos no Centro Hospitalar como são os
casos da Anestesiologia (Emergência, Pós-Anestesia), da Dermatologia, da Oncologia, dos Serviços
de Medicina Laboratorial, Cardiologia (UCIC e
Cardiologia de Intervenção).
É à luz destas razões e também porque o Centro Hospitalar dispõe actualmente de um corpo empenhado
de proﬁssionais altamente especializado, reconhecido
a nível nacional e internacional, que se encontra hoje a
prestar efectivos cuidados de saúde, por vezes em situações próximas de limiares de risco assistenciais, mas de
realista e exequível solução, que se torna urgente proceder à veriﬁcação da necessidade de execução deste
projecto o qual tem sido sucessivamente adiado.
Desde já e no âmbito da discussão pública do estudo da
EGP dirigimos a V. Exas. esta exposição, realizada com
ampla participação dos diferentes grupos proﬁssionais
e respectivas cheﬁas de áreas de acção médica, de acção
administrativa, de acção técnica e de diferentes áreas
de apoio, acerca das necessidades da construção de um
novo hospital para a população que assistimos.
Independentemente de aspectos especíﬁcos relativos à
actividade de cada grupo proﬁssional, as referências à
insuﬁciência das áreas dos serviços, às perturbações
resultantes da separação em duas unidades hospitalares distando 3 km entre si, à circunstância da estrutura pavilhonar do antigo Sanatório que é hoje o
Hospital Eduardo Santos Silva, à difícil adaptação de
que resultaram áreas de blocos operatórios, unidades
de cirurgia programada e de enfermarias em vários
serviços de seis e oito camas, à carência de camas
de medicina, medicina intensiva e de pós-anestesia,
à impossibilidade de deﬁnição de circuitos adequados, às insuﬁciências e carências das redes de AVAC,
da rede de águas e seu tratamento, da rede eléctrica
e de informática, têm sido e são hoje total ou parcialmente referidas pelas cheﬁas de todas as áreas.
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Ao longo dos últimos 28 anos, em diversos momentos e com diferentes Gabinetes Ministeriais à frente da
Saúde, foram elaborados e aprovados Planos Directores e Programas Funcionais com vista à construção
de um novo Hospital – 1978, 1988, 1995 e 1998. Os
programas funcionais de 1988 e 1998 chegaram a
ser postos a concurso público internacional, tendo
vindo mais tarde a ser retirados por diversas razões
sendo certo que, em nenhum dos casos, por não se
justiﬁcar a sua construção.
Aos proﬁssionais do CHVNG e à vasta população que
nele é assistida foram criadas expectativas que serviram
e servem, aos primeiros, de estímulo para investir em
melhores práticas e aos segundos para a aceitação de
condições menos dignas de atendimento. O relatório ﬁnal do estudo da EW constituiu um golpe nas legítimas
expectativas de uns e de outros, com consequências
que deverão ser assumidas por quem de direito.
A necessidade da substituição do CHVNG baseia-se
pois, não só na necessidade alicerçada das suas deﬁciências estruturais, sentidas desde há longos anos,
mas também na imperiosa e fundamental iniciativa
política que proporcione a deﬁnição estratégica da
organização hospitalar na região Norte – a exemplo
do que de forma excelente está a ser concretizado na
região de Lisboa.
A nova construção hospitalar do CHVNG, proporcio-

nará importantes ganhos de saúde para as populações
que na região Norte nos procuram, melhorias substanciais nas condições de trabalho dos proﬁssionais e
indiscutíveis ganhos de racionalidade e eﬁciência na
prestação dos cuidados.
Com os melhores cumprimentos
Os proﬁssionais do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Contribuíram com elementos para a elaboração da presente
exposição as Cheﬁas de Serviço que abaixo se designam:
Cheﬁas dos Departamentos e Serviços de Acção Médica: Clínica
Laboratorial, Imagiologia, Anatomia Patológica, Anestesiologia,
Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Imunohemoterapia, Medicina, Medicina
Física e Reabilitação, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Patologia Clínica, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Urologia., Imuno-alergologia,
Nutrição, Oncologia Médica e UCIP. Cheﬁa dos Serviços Farmacêuticos; Cheﬁas dos Serviços Administrativos; Cheﬁas de
Enfermagem; Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica; Cheﬁa do SIE.
P.S.: Esta exposição ao defender a necessidade de construção de
um novo hospital em V. N. Gaia, em nada traduz opinião sobre
qual ou quais os melhores modelos de ﬁnanciamento adoptados ou a adoptar para sua construção.

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE
POSIÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL CONSULTIVA PARA O EXERCÍCIO
DA MEDICINA LIVRE

DOCUMENTO 3

A Comissão Regional Consultiva para o Exercício da
Medicina Livre da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, reunida na Sede desta Secção Regional,
no dia 31 de Janeiro de 2006, vem chamar a atenção do
Conselho Regional para o articulado na denominada
Entidade Reguladora de Saúde.
Com efeito quer nas funções previstas (em grande parte
passíveis de esvaziamento das atribuições da Ordem
dos Médicos) quer no processo de ﬁnanciamento (conseguido à custa de um novo “imposto” lançado sobre
Clínicas e Consultórios), toda a dinâmica da Entidade
nos causa manifesta preocupação.
Não sabemos mesmo se a praxis da Entidade Reguladora de Saúde poderá estar ferida, em alguns dos seus
aspectos, de inconstitucionalidade.
Como pontos de reﬂexão deixamos ao Conselho Regional os seguintes aspectos:
Funções de regulação técnica; Funções de regulação
disciplinar; Valorização do acto médico; Obrigatoriedade de inscrição e pagamento à ERS.

A presente missiva não resulta de uma exaustiva análise
do texto que tivemos oportunidade de ler no WEBSITE
da ERS.
Resulta tão somente de uma imediata preocupação, que
nos assalta, após uma simples leitura.
Gostaríamos pois que os órgãos Directivos da Ordem
dos Médicos se debruçassem com todo o cuidado e
atenção sobre o texto referido e extrapolar as possíveis
e previsíveis consequências da sua aplicação, com a
urgência decorrente dos prazos (curtos) do início da
sua actividade.
Com os melhores cumprimentos,
A Comissão Regional Consultiva para o Exercício da
Medicina Livre
Dr. José Manuel Morais; Dr. Pedro Cantista; Dr.a Regina Brito; Dr. Ricardo Compos Costa
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«A ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS
ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADE E COMPETÊNCIAS NA REGIÃO
PROPOSTA DE CICLO DEBATES DA COMISSÃO REGIONAL CONSULTIVA PARA O SNS

DOCUMENTO 4

A justiﬁcação dos debates propostos decorre de estarem a decorrer importantes transformações no sector
da saúde que irão implicar uma nova organização e
articulação dos serviços, intra-especialidades e interespecialidades.
Cito, como exemplos:
– a eventual extinção das sub-regiões de saúde;
– a criação do Centro Materno-Infantil Júlio Dinis/Maria Pia;
– a reorganização da rede de hospitais psiquiátricos;
– o plano nacional de luta contra a obesidade e a acreditação de serviços de cirurgia para o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida;
– a reorganização dos cuidados hospitalares no distrito
de Bragança;
– a integração do Hospital Joaquim Urbano no Hospital
de Santo António;
– a utilização de novos sistemas informáticos nos serviços de urgência hospitalares e a proﬁssionalização dos
serviços de urgência;
– a extinção de serviços de urgência em algumas maternidades;
– a rede de urgências pediátricas;
– o plano nacional de luta contra as doenças cardiovasculares com a criação de recomendações terapêuticas e
redes de referenciação;
– a introdução de novas tecnologias de imagem, como é
o caso do PET nos HPP e da TC para a avaliação de risco
coronário no CH de Vila Nova de Gaia;
Dadas as dimensões e particularidades da especialidade de Medicina Geral e Familiar, haveria cinco debates, dirigidos especiﬁcamente a cada distrito médico.
O debate dirigido aos especialistas de MGF do distrito
médico de Braga decorreria na Sede de Braga e os debates dirigidos aos especialistas de MGF dos distritos
de Viana do Castelo, Vila Real e Bragança em local a
combinar.
a) Realizar os seguintes debates na Sala Braga. do Centro de Cultura e Congressos, sob a organização da
CRC/SNS, convidando expressamente os membros dos
Colégios de Especialidade, Subespecialidade e Competências e os membros da respectivas direcções quando
pertencentes à SRNOM, bem como os médicos pertencentes ao CA da ARS Norte e a Entidade Reguladora da Saúde: Anatomia Patológica e Patologia Clínica;

Anestesiologia e Acupunctura Médica; Cirurgia Vascular; Cardiologia e Cirurgia Cardio-Torácica; Pediatria,
Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica, Neurologia
Pediátrica, Cuidados Intensivos Pediátricos, Nefrologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Oncologia Pediátrica e Neonatologia; Cirurgia Geral; Cirurgia Maxilo-Facial, Cirurgia Plástica e Estomatologia;
Dermatologia; Doenças Infecciosas; Endocrinologia;
Farmacologia Clínica, Hidrologia Médica e Medicina
Farmacêutica; Gastroenterologia; Genética Médica; Ginecologia/Obstetrícia; Hematologia Clínica e Imunohemoterapia; Imunoalergologia e Pneumologia; Medicina
Desportiva, Medicina Física e Reabilitação, Ortopedia
e Reumatologia; Medicina Geral e Familiar; Medicina
Legal; Medicina Nuclear, Neuroradiologia e Radiologia;
Medicina do Trabalho; Nefrologia e Urologia; Neurocirurgia, Neurologia e Neuroﬁsiologia; Oftalmologia;
Oncologia Médica e Radioterapia; Otorrinolaringologia; Psiquiatria e Pedopsiquiatria; Saúde Pública; Medicina Intensiva e Emergência Médica
b) Os debates decorrerão nos meses de Fevereiro,
Março, Abril, Maio, Junho, Setembro, Outubro e Novembro de 2006 de acordo com a disponibilidade da
Sala Braga.
c) Envio, de uma carta tipo a todos os médicos especialistas inscritos na SRN explicando o objectivo dos
debates e respectivo calendário.
d) Envio direccionado de uma carta/convite, dirigida
aos especialistas das áreas em debate, cerca de oito dias
antes da data de cada debate.
Mais requeiro, em nome da Comissão Regional Consultiva para o Serviço Nacional de Saúde que, caso o Conselho Regional venha a aprovar a proposta apresentada,
a mesma conste da acta da presente reunião do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
O Coordenador da Comissão Regional Consultiva para
o Serviço Nacional de Saúde
Dr. Miguel Leão

3.º CURSO DE NEFROLOGIA CLÍNICA
CLASSIFICADOS

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Novotel, Vila Nova de Gaia, 2 e 3 de Junho de 2006
Organização: Serviço de Nefrologia do
CHVNG (Director: Joaquim F. Seabra)
Oradores: Médicos do Serviço de
Nefrologia do CHVNG, bem como
nefrologistas, uma nutricionista e um
urologista convidados.
Sessões teóricas e sessões interactivas
teórico-práticas, com casos clínicos, recorrendo ao televoter.

Temas a abordar:
1. Uso dos exames complementares de
diagnóstico em Nefrologia; 2. Abordagem da hematúria e proteinúria; 3. Insuﬁciência renal; 4. Nefropatia Diabética; 5.
Hipertensão arterial; 6. Terapêuticas de
substituição da função renal; 7. Infecções
urinárias; 8. Litíase urinária; 9. Quistos;
10. Nutrição em Nefrologia; 11. Fármacos e rim; 12. Normas de referenciação
de doentes à consulta de Nefrologia.

Inscrições limitadas.
Número máximo de
participantes: 99.
Secretariado:
Acropole, Lda
Rua de Gondarém, 956, r/c
Foz do Douro · 4150-375 Porto, Portugal
Telefone: + 351226199680 · Fax: + 351226199689
geral@acropole-servicos.pt
www.acropole-servicos.pt
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PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE
VERSUS PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
A CARTA AOS MÉDICOS DA SRNOM
Caro (a) Colega:
DOCUMENTO 5

De acordo com as competências atribuídas ao Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte da
Ordem dos Médicos e mediante autorização formal do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
venho remeter-lhe a correspondência trocada com o Dr.
Pedro Nunes, Presidente da Ordem dos Médicos, bem
como os documentos necessários a uma compreensão
da postura daquele Ilustre Colega.
Os documentos acima referidos são os seguintes:
a) Historial do processo de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos.
b) Ofício dirigido ao Presidente da Ordem, de acordo
com as deliberações da Assembleia Regional do Norte
da Ordem dos Médicos de 9 de Janeiro de 2006.
c) Resposta do Presidente da Ordem ao ofício supracitado.
d) Resposta do Presidente da Mesa da Assembleia Regional ao Presidente da Ordem.

Para além dos documentos acima referidos, envio-lhe,
ainda, cópia das declarações do Dr. Pedro Nunes, Presidente da Ordem dos Médicos, ao Jornal “Tempo Medicina”.
Como o Ex.mo (a) Colega compreenderá, não posso,
não quero e não devo, à luz do Regulamento de Conduta entre Médicos, responder ao teor daquelas declarações.
Creia-me com estima e consideração
O Presidente da Mesa da Assembleia Regional
(Dr. Miguel Leão)

B HISTORIAL DO PROCESSO DE REVISÃO DO ESTATUTO DA ORDEM DOS MÉDICOS
1 – Na Revista da Ordem dos Médicos n.o 59 de Julho/Agosto de 2005, corista a deliberação do Conselho
Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos de
solicitar a todos os colegas que o entendam fazer o envio
de sugestões até ao dia 15 de Outubro de 2005.
2 – Em 23 de Agosto de 2005, o Conselho Regional do
Norte (CRN) 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
da Ordem dos Médicos, dando cumprimento ao artigo
35.o do Estatuto da Ordem dos Médicos. Nesta Assembleia foi aprovada a proposta apresentada pela Comissão corri alterações propostas pelo Dr. Jorge Amil Dias.
4 – Em 11 de Outubro de 2005, o CRN aprovou urna
proposta de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos,
diferente cru alguns artigos, da proposta aprovada em
Assembleia Regional.
5 – Em 14 de Outubro de 2005, por correio registado,
foi enviada ao Presidente do CNE, Dr. Pedro Nunes,
a proposta aprovada em Assembleia Regional.
6 – Em 18 de Outubro de 2005, rio 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 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 Presidente do CNE, Dr. Pedro Nunes, o envio
de todas as propostas de revisão do Estatuto da Ordem
dos Médicos que tivessem dado entrada rios serviços do
CNE até ao dia 15 de Outubro pp., para que pudessem
ser discutidas em Assembleia Regional.
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 Assembleia Regional, para dar
cumprimento ao previsto no artigo 35.o 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 do Dr. Pedro Nunes, Presidente
do CNE, do qual consta (sic): Ex.mo Senhor Presidente: Na sequência da carta de Vossa Exa. n.o 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 meti entender não devem ser divulgadas em
Assembleias Gerais”.
10 – Em 9 de Novembro de 2005, sou informado, pela
Secretária-Adjunta do Conselho Regional, do ofício
referido em 9.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

C OFÍCIO DIRIGIDO AO PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
(DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE DE 09.01.2006)

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos
De acordo com a deliberação tomada na Assembleia
Regional Extraordinária da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos realizada no dia 9 de Janeiro de
2006, venho comunicar-lhe que a Assembleia Regional
lamenta que Vossa Ex.a considere que os comentários e
propostas de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos
“não devem ser divulgadas em Assembleias Gerais”.
Mais deliberou a referida Assembleia requerer a Vossa
Ex.a se digne esclarecer:

a) os motivos pelos quais, em seu entender, os comentários e propostos de revisão do Estatuto da Ordem dos
Médicos não devem ser divulgados em Assembleias
Gerais
b) quais os assuntos que, em seu entender, devem ser
divulgados e discutidos nas Assembleias Regionais previstas no Estatuto da Ordem dos Médicos
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Mesa da Assembleia Regional
Dr. Miguel Leão

D RESPOSTA DO PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Ex.mo Senhor
Dr. Miguel Jorge Leão
Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
Ex.mo Colega,
Tomei conhecimento através da comunicação social da
carta que V. Ex.a, na qualidade de Presidente da Mesa
da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos Médicos, me enviou.
Lamento as lamentações da sobredita Assembleia que
certamente se devem à ausência de testemunho dos
presentes, que suﬁcientemente me conhecem, sobre a
minha postura intransigente e mantida da maior abertura à discussão por parte dos médicos dos assuntos
que lhes concerne. Tal postura não pode confundir-se,
como se espera que qualquer pessoa minimamente
conhecedora da prática das Associações Proﬁssionais
saiba, com a divulgação pública não autorizada e a des-

tempo da correspondência enviada ao Presidente da
Ordem, ou ao seu Conselho Nacional Executivo, a ﬁm
de ser por estes ponderada.
Quanto às perguntas que V. Ex.a em nome dos presentes na Assembleia Geral entendeu colocar-me, se o
objectivo era de facto o esclarecimento, estranho que
não o tenha procurado obter através de simples telefonema. Como sabe, ao longo de muitos anos usou com
liberalidade o meu telemóvel que mantém o mesmo
número e operador.
Como aparentemente quis dar a este assunto maior
formalismo, sugiro-lhe que assuma tal formalismo na
integralidade colocando as questões ao Seu Presidente
do Conselho Regional, igualmente Conselheiro com assento no Conselho Nacional Executivo, Ex.mo Senhor
Dr. José Pedro Moreira da Silva.
Com os melhores cumprimentos,
Dr. Pedro M. H. Nunes

E RESPOSTA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE
Ex.mo Senhor
Presidente da Ordem dos Médicos
Muito agradeço a Vossa Ex.a o seu ofício 1315 de 1 de
Março pp., no qual não responde às perguntas que lhe
dirigi na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos Médicos e por
ter sido mandatado por esta.
É sempre um prazer corresponder-me com Vossa Ex.a
utilizando a elegância que se espera entre Colegas e o
formalismo que as circunstâncias impõem.
Relativamente ao supracitado ofício devo informá-lo que:
1 – Lamento que Vossa Ex.a lamente as lamentações
da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos
Médicos e que não tenha lido e respondido ao fax que
lhe enviei às 15h13m do dia 14 de Fevereiro de 2006
sobre esta matéria.
2 – Divulgarei, como me compete, junto da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos Médicos, isto
é, a todos os médicos da Secção Regional do Norte,
o ofício que me enviou, o meu ofício que o motivou
e demais documentos necessários à cabal compreensão da resposta e da postura de Vossa Ex.a.
3 – Nos termos do Estatuto da Ordem dos Médicos é da
competência das Assembleias Regionais a discussão de
propostas de revisão do Estatuto da Ordem.

4 – Nos termos do Estatuto da Ordem dos Médicos,
Vossa Ex.a não detém poderes de Fiscalização ou tutela
sobre as Assembleias Regionais.
5 – Nos termos do Estatuto da Ordem dos Médicos,
Vossa Ex.a não tem competência para deﬁnir as ordens
de trabalhos das Assembleias Regionais.
6 – Nos termos do Estatuto da Ordem dos Médicos, Vossa
Ex.a não tem competência para deﬁnir os momentos de
realização das supracitadas Assembleias ou da circulação de qualquer correspondência a elas respeitantes.
7 – Para além de registar que Vossa Ex.a não responde às questões que lhe coloquei, registo ainda
que Vossa Ex.a abdica dos seus poderes em favor do
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, o que, para além de me agradar,
constitui um interessante precedente.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente da Mesa da Assembleia Regional do
Norte da Ordem dos Médicos
Dr. Miguel Leão
Porto, 23 de Março de 2006
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F DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS AO JORNAL “TEMPO MEDICINA”
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
31 Janeiro Reunião de Médicos
18 Fevereiro Reunião conjunta
da Comissão Organizadora
do Congresso Ibero-Latinoamericano com o grupo espanhol
da Cirurgia da Mão
18 Fevereiro Sessão Científica
“Gripe das aves - o que o médicos
devem saber”, promovida pela
Comissão de Promoção de
Actividades Científicas
8, 15, 27 e 29 Março Reunião
da Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde
07 Março Curso de Correlação
Imagem/Anatomia Patológica
16 Março Reunião da Lista
B, concorrente ao Colégio de
Especialidade de Medicina
Intensiva
17 Março Assembleia-Geral
ordinária da Associação Portuguesa
de Cirurgia Ambulatória relativa ao
ano de 2005
29 a 31 Março e 1 Abril
6.º Simpósio da Fundação Bial
“Aquém e Além do Cérebro”.
10 Abril Debate sobre a
Reorganização dos Serviços
de Saúde na Região Norte
– Implicações para os Médicos
Internos (Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde)
05 Abril Reuniões de médicos
espanhóis para tratar de assuntos
de importância socio-profissional
05, 12, 19 e 26 Abril Reunião
da Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde
07 Abril Reunião Inter-Hospitalar
do Norte

22 Abril Reunião da Direcção
da Sociedade Portuguesa de
Gastrenterologia
28 Abril Reunião da Associação
Portuguesa de Deficientes
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
9 Fevereiro Reunião sobre
Unidades de Saúde Familiares
16 a 18 Fevereiro
2ª Edição 04/05 do Curso de PósGraduação “Gestão de Unidades de
Saúde” para Médicos (Universidade
Católica/Ordem dos Médicos,
S.R.N.)
9 a 11, 30 e 31 Março
2ª Edição 04/05 do Curso de PósGraduação “Gestão de Unidades de
Saúde” para Médicos (Universidade
Católica/Ordem dos Médicos,
S.R.N.)
23 a 25 Março XII Congresso
Nacional de Medicina “Três
Décadas do Serviço Nacional de
Saúde”
20 a 22 Abril 2ª Edição 04/05 do
Curso de Pós-Graduação “Gestão
de Unidades de Saúde” para
Médicos (Universidade Católica/
Ordem dos Médicos, S.R.N.)
18 Abril Sessão de esclarecimento
sobre a Entidade Reguladora da
Saúde
ACTIVIDADES DE CULTURA E
LAZER
Exposições
16 Janeiro a 15 Fevereiro
Exposição de pintura do Arquitecto
Raul Cardoso [paredes do Bar do
Centro de Cultura e Congressos]

De 22 Março a 12 Abril
Exposição colectiva de artistas
plásticos organizada pela Liga
dos Amigos da Ponte Maria Pia,
cujo projecto visa das assistência
às crianças com deficiência e
numa fase mais tardia acolher
crianças vítimas da guerra
29 Março a 1 Abril Exposição
de Aguarelas de Rui Lecuoná,
integrada no 6.º Simpósio da
Fundação Bial – “Aquém e Além
do Cérebro” [paredes do Bar e
dos Corredores do Centro de
Cultura e Congressos]
Outros Eventos
21 Fevereiro Cerimónia do
lançamento do Livro “Algumas
Figuras e Factos” da autoria do
Dr. José Manuel Pavão [Salão
Nobre do Centro de Cultura e
Congressos]. Apresentação do
livro feita pelo Dr. José Leite
Pereira, Director do Jornal de
Notícias.
01 Março Lançamento do
Livro “A Saúde, as Políticas e
o Neoliberalismo” da autoria
do Dr. Mário Jorge Neves,
Presidente do Sindicato dos
Médicos da Zona Sul e VicePresidente da FNAM
17 Março Realização de
uma peça de teatro “Nem
muito simples... Nem muito
complicado”, promovida pela
Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer.
08 Abril Recital para Violino e
Piano (Afonso Fesch e Evgueny
Nefedov), organizado pelo
Centro de Estudos Musicais do
Porto [Salão Nobre do Centro de
Cultura e Congressos]

ATESTADO MÉDICO
INDICAÇÃO DE QUE FOI EMITIDO A PEDIDO DO INTERESSADO
O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em sentença proferida no âmbito de acção administrativa
especial intentada contra a Ordem dos Médicos, conﬁrmou o entendimento do Conselho Disciplinar Regional
do Norte e do Conselho Nacional de Disciplina, segundo o qual a falta de menção, em atestado médico, de
que o mesmo foi emitido a pedido do interessado, constitui infracção disciplinar, por violação do art.º 74.º,
n.º 1, do Código Deontológico, ainda que se prove que o atestado foi solicitado pelo próprio doente.
Na mesma sentença, em transcrição do Relatório do relator do processo disciplinar, afirma-se que
«Destinando-se o atestado médico a ser entregue ou exibido perante terceiros, não fora a menção de ter sido
passado a pedido do doente, o médico estaria a violar o sigilo proﬁssional a que se encontra obrigado. Daí a
disposição – fundamental – do art.º 74.º, n.º 1, do Código Deontológico da Ordem dos Médicos».
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VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
02 Maio Curso de Suporte
Imediato de Vida (SIV), integrado
no III Congresso Nacional Médico
Interno/Grupo Reanima
03, 10, 17, 24 e 31 Maio
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde
04 e 05 Maio Reunião da Secção
de Pneumologia da Sociedade
Portuguesa de Pediatria
26 Maio Reunião InterHospitalar do Norte
02 e 03 Junho Reunião de
Epidemiologistas Europeus,
integrada no projecto PERISTAT
e organizada pelo Serviço de
Higiene e Epidemiologia da
Faculdade de Medicina do Porto
07, 14, 21 e 28 Junho Reunião
da Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde
05, 12, 19, 26 Julho Reunião da
Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde
06, 13, 20, 27 Setembro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde
04, 11, 18, 25 e 30 Outubro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde
13 Outubro Reunião da
Associação dos Familiares
e Amigos dos Anoréticos e
Bulímicos
08, 15, 22 e 29 Novembro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde

06, 13 e 20 Dezembro Reunião
da Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
25 Maio Reunião da Associação
Portuguesa de Engenharia da
Saúde
27 Maio Curso “Formação
Médica Contínua – Creditação/
Recertificação” (SRNOM/
Colégio Oficial de Médicos de
Pontevedra)
18 Junho Dia do Médico
21 Setembro Conferência “O
Papel da Informática na Saúde”
18 Outubro Atribuição do
prémio Corino de Andrade
ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
Exposições
De 06 Maio a 28 Maio
Exposição de pintura do artista
plástico Orlando Pompeu,
organizada pela Galeria d’Arte 46
[galeria do Centro de Cultura e
Congressos]
De 01 a 30 Junho Exposição de
Arte Médica 2006
De 28 Setembro a 28
Outubro Exposição de Arte
Contemporânea, organizada pelo
escultor Rogério Abreu [galeria,
hall do Salão Nobre e paredes
do bar do Centro de Cultura e
Congressos]

De 28 Setembro a 29
Outubro Exposição de Pintura a
óleo do artista plástico e escritor
Mestre Taveira da Cruz [paredes
dos corredores do Centro de
Cultura e Congressos]
De 02 Novembro a 02
Dezembro Exposição de Arte
Brasileira [galeria, hall do Salão
Nobre, paredes do bar e dos
corredores do Centro de Cultura
e Congressos]
De 07 Dezembro a 31
Dezembro Exposição de
Pintura em seda natural de
Isabel Soares, [paredes do bar e
corredores do Centro de Cultura
e Congressos]
De 04 Dezembro a 15 Janeiro
de 2007 Exposição de arte de
Teresa Almeida [galeria e hall
do Salão Nobre do Centro de
Cultura e Congressos]
Concertos
05 e 06 Maio Master Class de
Piano ministrado pela Professora
Nataliya Unru – organizado
pelo Centro de Estudos Musicais
do Porto. Dirigido a alunos
com idade superior a 6 anos
e que apresentem um nível de
dificuldade superior ao que se
apresenta no exame de 5.º grau
do Curso Básico Nacional
06 Maio Concerto de
apresentação dos alunos
seleccionados no Master Class
de Piano [auditório do Centro de
Cultura e Congressos, às 21h30]

CLASSIFICADOS

4.º CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ACUPUNCTURA (2006/07)
Sociedade Portuguesa Médica de Acupunctura (SPMA)
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS) - UP
Director: Dr. Jorge Gonçalves (Universidade do Porto)
Destinatários: Licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Médicos
Número de vagas: 25. Candidaturas: 19
de Junho a 15 de Setembro. Selecção de
candidatos: 18 a 29 de Setembro. Inscrições: 9 a 22 de Outubro. Propina: 2400
euros. Duração: 300 horas (teóricas e práticas). Horário: 6ª feira (16-20h), Sábado
(9-19h) e Domingo (9-13h). Local: Pólo das

Taipas, 135 – Pós Graduações ICBAS. Calendário: Início a 27 de Outubro de 2006.
Informações: Dra. Zélia Lopes (14-16h).
Tel: 220014108 / 222062249 / 932062206
(zmlopes@icabas.up.pt) (www.icbas.up.pt)
Candidaturas: Secção de alunos do ICBAS.
Largo Prof. Abel Salazar, n.º 2 • 4099-003
Porto. Tel: 222062211 • Fax: 222062232.
Documentos a entregar: Requerimento
dirigido ao Presidente do Conselho Cientíﬁco a solicitar a aceitação da candidatura;
Fotocópia da Cédula Proﬁsssional, a auten-

ticar na Secretaria mediante apresentação
do original; Curriculum Vitae - máximo
3 páginas A4, incluindo especiﬁcação das
razões da candidatura.
Acesso facilitado a 4 cursos monográficos (extra propina) ministrados no
Porto: Acupunctura e Patologia Muscoloesquelética (Univ. de MacMaster, Canadá);
Acupunctura Auricular (Univ. de Nantes,
França); Craneopunctura (Univ. de Saragoça, Espanha); Laseracupunctura (Univ.
de Padenborg, Alemanha).
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

BENEFÍCIOS SOCIAIS
A SRNOM TEM VINDO A ACORDAR COM DIVERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. NA SEQUÊNCIA DAS LISTAS QUE
TÊM VINDO A SER PUBLICADAS (VER NÚMEROS ANTERIORES DESTA REVISTA), SEGUE UMA LISTAGEM DE NOVAS EMPRESAS ADERENTES, E ALGUMAS ACTUALIZAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.

HÓTEIS
GRUPO ACCOR

Central de Reservas:
Tel : 21 3180049 • www.accorhotels.com
Desc. entre 20% e 50%
Soﬁtel Thalassa Vilalara - GoldTur, S.A.

Lisboa – Tel: 21 3180049
Soﬁtel Lisboa – GoldTur, S.A.

Lisboa – Tel: 21 3180049
Mercure Póvoa de Varzim

Póvoa – Tel: 252 290400
Mercure Porto-Gaia

Porto – Tel : 22 3740800
Mercure Batalha – Porto

Mercure Figueira da Foz

Oferta da taxa de inscrições nas aulas
de ginástica p/ crianças e adultos).
Desc. 5% em festas de aniversário.
Desc. 10% no valor total do pagamento
trimestral. Desc. 20% no valor total do
pagamento anual. Desc. 5% no valor
total para membros da mesma família.

Figueira da Foz – Tel : 233 403900
Mercure Lisboa

Lisboa – Tel : 21 7208000
Novotel Vermar Póvoa de Varzim

Póvoa de Varzim – Tel : 252 298900
Novotel Porto – Gaia

Vila Nova de Gaia – Tel : 22 7728700
Novotel Lisboa

ARTE & DECORAÇÃO

Lisboa – Tel : 21 7244800

Cores Livres - Espaço de Arte e Molduras

Novotel Setúbal

Setúbal – Tel : 265 739370
GINÁSIOS

Porto – Tel : 22 2043300

Associação de Ginástica do Norte

Mercure Aveiro

Rua António Pinto Machado, n.º 60 – 3º
4100 068 Porto · Tel: 22 6001585

CLASSIFICADOS

Aveiro – Tel : 234 404400

Rua Júlio Dinis, 552 · 4050-319 Porto
Tel: 22 6062645 • geral@coreslivres.com
www.coreslivres.com
Desc. de 5% a 10% no preço de Obras
de artistas consagrados e da actualidade.
Desc. de 10% a 15% no preço de molduras (lacadas entre outras).

Ordem dos Médicos
Secção Regional do Norte

Colégio Oﬁcial de Médicos
de Pontevedra

FORMAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA

CREDITAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO
27 de Maio de 2006
Centro de Cultura e Congressos
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos

PROGRAMA:
10h00  Dr. Ciro Costa
Formação Médica Contínua
 Dr. Luís Matos Espiño

Sistema de Creditação - Espanha
 Dr.ª Cármen Gomes Sorey

Recertiﬁcação em Espanha
13h00

Encerramento

