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EDITORIAL
A Entidade Reguladora da Saúde (ERS)...
ou não nos calaremos!
Caros Colegas,

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente da SRNOM

Este folhetim vem de 2003, com a promulgação do
Diploma sobre a prestação de cuidados primários
(Decreto-Lei 60/2003 de 1 de Abril) em que o Presidente da República na altura, Dr. Jorge Sampaio,
exigiu a criação de um mecanismo regulador para
a saúde que vigiasse a equidade e acessibilidade dos
cidadãos aos serviços de saúde. “O presente diploma
entra em vigor em simultâneo com o diploma que
aprova a criação de uma entidade reguladora que enquadre a participação e actuação dos operadores privados e sociais no âmbito da prestação de serviços
públicos de saúde, assegurando o acompanhamento
dos respectivos níveis de desempenho”. Diploma
esse que, aﬁnal, foi revogado pelo actual Governo.
Criou na altura o Ministro da Saúde (Dr. Luís Filipe
Pereira) uma Entidade (ERS) para colmatar essa “lacuna” da saúde nacional!
A dita ERS, na sua versão original, tinha várias funções que colidiam com outros departamentos do
próprio Ministério e com as funções das várias Ordens proﬁssionais.
Como também se sabe, o Governo da altura podou
fortemente as competências da ERS minando o projecto do então Ministro da Saúde.
A Direcção da Ordem dos Médicos opôs-se à criação de tal Entidade que diluía as responsabilidades
políticas do Ministério da Saúde e interferia com
as competências das Ordens proﬁssionais e outros
departamentos do Ministério.
Alertou-se o Governo sobre os inconvenientes de tal
Entidade, que poderia ter algum sentido, na acessibilidade e equidade dos cidadãos ao serviço público
e convencionado, mas nunca na actividade privada
“pura”.
Terminou o processo no ﬁm do mês de Junho, com
a inscrição obrigatória de todos os médicos e sociedades médicas de “porta aberta” na ERS. Terminou
o processo, mas não o folhetim.
O folhetim não terminou porque nunca iremos desistir de demonstrar que esta ERS é juridicamente
inaceitável. Para isso também contamos com o nosso
Departamento jurídico.
Receberam, entretanto, todos os médicos uma carta
do Presidente da Ordem dando conta das diligências
efectuadas e da posição da Ordem dos Médicos.
Recebeu, entretanto, o Sr. Ministro da Saúde uma
carta conjunta das Ordens dos Médicos, Médicos
Dentistas, Enfermeiros e Farmacêuticos pedindo a
suspensão imediata do processo de registo na ERS
até ﬁcarem clariﬁcadas as suas competências. Nela

alega-se o vazio funcional e as sustentadas dúvidas
acerca da aplicação dos textos legais que a suportam.
Aﬁrmavam ainda que a cobrança de “taxas” é inadmissível sem uma clara evidência dos serviços que
lhe são correspondentes.
Recebeu também o Provedor de Justiça uma carta do
Departamento Jurídico do CNE, com os argumentos
sobre a inconstitucionalidade do diploma que, esperamos, tenha parecer favorável.
Souberam a pouco estas diligências perante tal enormidade legislativa.
Na verdade, incumbe à ERS proceder ao registo público das entidades e estabelecimentos prestadores
de cuidados de saúde dos sectores privado, social e
cooperativo e entidades e estabelecimentos convencionados, ou seja, promover oﬁciosamente o registo
destas entidades e estabelecimentos, mas não a obrigatoriedade de requererem tal registo.
Pode-se concluir que é ilegal a criação de tal obrigatoriedade por parte da ERS.
Terminado o processo de inscrição e pagamento das
“taxas” e estando criadas as condições de funcionamento desta Entidade, devemos agora nós, médicos,
uma vez que é economicamente sustentada por nós,
exigir dela o cumprimento global do que foi anunciado:
1) Assegurar o direito de acesso universal e igual de
todas as pessoas ao serviço público de saúde.
2) Garantir adequados padrões de qualidade dos
“serviços” de sectores proﬁssionais que, sabemos, já
se encontrarem inscritos - cabeleireiros, massagistas,
calistas, esteticistas, etc.
3) Assegurar os direitos e interesses legítimos dos
doentes para que “não comprem gato por lebre”.
Exigimos, então, uma avaliação dos padrões e indicadores de qualidade dos cuidados de saúde prestados
em todos os estabelecimentos inscritos na ERS como
praticantes de actos de saúde.
Exigimos uma creditação dos serviços de saúde, não
por inquéritos de satisfação de doentes, mas com parâmetros objectivos para essa mesma creditação.
Exigimos ver cumpridos os regulamentos de segurança e qualidade, assim como os códigos de conduta
e manuais de boa prática desses mesmos estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados.
Se cabe aos médicos o sustento desta funesta Entidade, cá estaremos para proceder à cabal avaliação
do seu desempenho.
De tudo isto, podem estar certos, não abdicaremos!
J. Pedro Moreira da Silva
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CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA
[25. MAI. 2006]

ENTIDADE
REGULADORA
DA SAÚDE
CONTRIBUTO PARA A
REVISÃO DO SEU
QUADRO LEGAL
MIGUEL LEÃO ERA PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM
DOS MÉDICOS QUANDO NASCEU A ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE. UM
PARTO POLÉMICO, COM OPERADORES
DA SAÚDE, ORDENS PROFISSIONAIS E
SINDICATOS A MOSTRAREM SÉRIAS RESERVAS. A ALEGADA FALTA DE APOIO
GOVERNAMENTAL E DE DEFINIÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA ESTRUTURA QUE SE
QUER ASSUMIR COMO UMA ALTA AUTORIDADE NO SECTOR LEVOU AO ARRASTAR DE UMA SITUAÇÃO QUE CONTOU, ENTRETANTO, COM A DEMISSÃO
DO PRIMEIRO PRESIDENTE, RUI NUNES.
ESTANDO AGORA O ENQUADRAMENTO
LEGAL DAQUELA ENTIDADE EM PROCESSO DE
REVISÃO, O ACTUAL PRESIDENTE DA MESA DA
ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE DA ORDEM
DOS MÉDICOS ENTENDEU, POR ISSO, EXPRESSAR PUBLICAMENTE UM CONTRIBUTO ENVIADO EM PRIMEIRA MÃO A ÁLVARO SANTOS
DE ALMEIDA, O ACTUAL PRESIDENTE DA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE.
nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto

Em conferência de Imprensa, Miguel Leão traçou
o que considera serem as
questões essenciais para
a implementação de uma
Entidade Reguladora da
Saúde assertiva e eficaz.
Para isso, as funções da
ERS não devem colidir com
competências já atribuídas, nomeadamente à Direcção Geral de Saúde, no
que toca ao licenciamento
de unidades de saúde, ou à
Inspecção Geral de Saúde,
no âmbito do controlo e
disciplina. “Pode a ERS
ocupar o espaço deixado
vago pelo extinto Instituto
da Qualidade em Saúde, através de protocolos e
auditorias independentes”, defende Miguel Leão.
O presidente da Mesa da Assembleia Regional do
Norte da Ordem dos Médicos sublinha que, no caso
dos médicos, a regulação da qualidade deve ser feita
de acordo com standards deﬁnidos pela Ordem dos
Médicos. O mesmo deve acontecer com os proﬁssionais de outras ordens. Mas há mudanças que
devem ser feitas, a começar pelos registos. “É fácil
proceder à identiﬁcação dos proﬁssionais de saúde
inscritos nas ordens se forem médicos, enfermeiros,
dentistas, farmacêuticos, odontologistas e técnicos
integrados em carreiras de diagnóstico e terapêutica, mas não temos em Portugal deﬁnição legal
para um proﬁssional de saúde. Não é feito o registo
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de proﬁssionais que não têm
Ordem, como os técnicos de
medicina física e de reabilitação e dos respectivos gabinetes. Estes devem ser abrangidos
pela lei assim como os estabelecimentos que os empreguem.
Se tomarmos por exemplo gabinetes de estética que tenham
estes proﬁssionais percebe-se
facilmente a necessidade de
deﬁnir também legalmente o
conceito de estabelecimento de
saúde”.

ALTERAÇÕES
INTERNAS
NAS ORDENS

ENTIDADE
REGULADORA DA
SAÚDE

A

ERS apresenta-se como uma
entidade de regulação e supervisão do sector da prestação de
cuidados de saúde, independente
no exercício das suas funções. As
suas atribuições desenvolvem-se
em áreas fundamentais relativas ao
acesso aos cuidados de saúde, à observação dos níveis de qualidade e à
garantia de segurança, zelando pelo
respeito das regras da concorrência
entre todos os operadores, no quadro da prossecução da defesa dos
direitos dos utentes.
Criada em 2003 teve como primeiro
presidente Rui Nunes, que assumiu
o cargo em Março de 2004. Demitiu-se em Julho de 2005, alegando
falta de apoio institucional e ﬁnanceiro. A Entidade Reguladora da
Saúde é actualmente presidida por
Álvaro Santos de Almeida.

Miguel Leão defende que os
proﬁssionais devem comunicar
às ordens o local onde exercem
a actividade e identiﬁcar outras pessoas que com eles trabalhem, informando das respectivas qualificações. “Aqui
há um problema: o registo dos
médicos é obrigatório mas é feito de acordo com o
domicílio ﬁscal. É preciso que a Ordem desenvolva
um mecanismo paralelo de registo de locais de actividade proﬁssional, ou seja, de estabelecimento
de saúde”. Isto implica a modiﬁcação do Código
Deontológico já que, na prática, a Ordem passaria

a ter função reguladora no
âmbito dos estabelecimentos de título individual. “O
código em vigor dispensa os
médicos de comunicarem a
abertura de um consultório
onde só se pratiquem consultas. Todos devem passar
a ser obrigatoriamente registados e não só quando as
actividades desenvolvidas
envolvam técnicas ou actividades com algum risco”.

PODERES
ALARGADOS
DA ERS

A actual legislação prevê que
os poderes sancionatórios da
ERS se limitem ao encerramento de estabelecimentos
de saúde privados. “Para que
a lei seja coerente”, diz Miguel Leão, “o poder sancionatório da ERS deve estender-se também a unidades
públicas. Se, em teoria, tem funções de regulação na
saúde em geral deve também poder agir no âmbito
do serviço público, tendo em vista o estatuto dos
hospitais como Entidades Públicas Empresariais”.
O raciocínio é transposto para a área do medicamento. Se a actual lei exclui especiﬁcamente as far-
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mácias da regulação por estarem sob alçada do INFARMED, a realidade apresenta hoje dois locais
diferentes de comercialização de medicamentos, o
que exige maior precisão jurídica. “Não faz sentido
que o INFARMED regule uns e a ERS regule outros.
A regulação deve ser geral”.
Além disso, “o primeiro relatório da Autoridade da
Concorrência sobre farmácias aponta para a liberalização da propriedade das farmácias” – entretanto aprovada pelo Governo – “e está anunciado
um protocolo entre Associação Nacional de Farmácias e uma empresa privada de criopreservação de células estaminais, o que vem reforçar a
necessidade de extensão da regulação ao sector”.

CONTAS
DE MERCEARIA
A questão das taxas gerou
sempre uma grande discórdia entre operadores e ERS. E
a exclusão dos farmacêuticos
do registo foi um aparente
erro técnico que incendiou
ainda mais a polémica. O registo das farmácias foi confundido com o registo dos farmacêuticos, o que os isentou
do pagamento da inscrição.
Assim, os farmacêuticos proprietários de laboratórios de
análises clínicas não pagavam
taxa, ao contrário dos proprietários médicos, obrigados
a inscreverem-se. Detectado
esse desencontro técnico, outras questões permanecem
por clarificar. Para Miguel
Leão todos os proﬁssionais a
título individual devem ser
isentados de taxa. “Por uma
questão de princípio e não de
economia. É uma questão de

regulação da actividade liberal e não tanto do custo
da regulação. Se centrarmos a discussão nas taxas,
entramos numa discussão de mercearia. Então as
taxas já seriam boas se fossem de cinco euros?”.
Os prestadores de cuidados de saúde, onde se incluem os hospitais e os centros de saúde, vão pagar
uma taxa de inscrição entre os mil e os 50 mil euros, segundo o estabelecido por portaria publicada
em Diário da República, a 06/01/2006. A obrigação é alargada a todos os operadores da ERS, que
segundo o diploma são “todas as associações de
entidades públicas ou privadas e instituições particulares de solidariedade social que se dedicam à
promoção e prestação da saúde, ainda que sobre a
forma de pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, ou no seu apoio directo, bem como os
subsistemas de saúde”.
O prazo limite para inscrição dos operadores termina a 30 de Junho, estando os faltosos sujeitos a
coima por contra-ordenação.
Para Miguel Leão a questão da inscrição impõe uma
moratória política até ao nível das sanções, pelo
menos até à deﬁnição do quadro geral. “Para não se
cair no ridículo de haver um diploma em vigor que
objectivamente não é cumprido”.

DEVERES
DE COLABORAÇÃO
“Os deveres de colaboração das unidades com a
ERS devem ser muito bem deﬁnidos tendo em vista
os objectivos da entidade que são, sobretudo, de
regulação económica. Isso deve ser juridicamente
muito claro porque veria
com maus olhos que ﬁcasse
definido que a Entidade
Reguladora da Saúde tivesse acesso a documentos
sob sigilo profissional ou
a documentos abrangidos
por segredo de justiça no
âmbito das ordens proﬁssionais na área disciplinar”.
O dirigente da SRNOM defende ainda que a Entidade
seja nomeada com base em
designação da Assembleia
da República, por maioria
qualificada, a quem deve,
periodicamente, apresentar
um relatório onde dá conta
das suas actividades. ■
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CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA
[08. JUN. 2006]

RELAÇÃO DE LISBOA

ILIBOU CRNOM

NO ÂMBITO DO PROCESSO
DE DIFAMAÇÃO MOVIDO PELA ANF

EM CAUSA AS PERGUNTAS
SOBRE ALEGADOS CONFLITOS
DE INTERESSES

DIZ-SE QUE PERGUNTAR NÃO OFENDE MAS

UMA CAMPANHA DA ANF, QUE NÃO GOS-

CINCO QUESTÕES LEVANTADAS PELO CON-

TOU E RECORREU AO TRIBUNAL. A ACU-

SELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM

SAÇÃO FOI DE PRÁTICA DE UM CRIME DE

DOS MÉDICOS INDIGNARAM A ASSOCIA-

DIFAMAÇÃO COM PUBLICIDADE E DE UM

ÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS. O ARTIGO

CRIME DE OFENSA A PESSOA COLECTIVA.

FOI PUBLICADO NA IMPRENSA NO DIA 3 DE

TRÊS ANOS DEPOIS, TANTO O TRIBUNAL DE

JUNHO DE 2003 SOB A FORMA DE PUBLI-

INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO O TRIBUNAL

CIDADE. ERA SOBRE A POLÉMICA DOS ME-

DA RELAÇÃO, AMBOS DE LISBOA, NÃO DE-

DICAMENTOS, UMA QUESTÃO AINDA NA

RAM PROVIMENTO À QUEIXA DA ANF.

ORDEM DO DIA. O CRNOM PÔS EM CAUSA

nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto
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O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) publicou no dia 3 de Junho de 2003
um artigo sob a forma de publicidade em que, a
propósito de uma campanha da ANF, alertava os
portugueses para alegados conﬂitos de interesses.
O CRNOM formulou cinco perguntas (ver caixa)
em que dava exemplos de relações perigosas entre
o então Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, e a
Associação Nacional de Farmácias.
Em Conferência de Imprensa realizada no passado
dia 8 de Junho, Miguel Leão, o presidente do CRNOM naquela altura, aﬁrmou ter ﬁcado satisfeito

AS PERGUNTAS DA POLÉMICA
1 Sabia que o senhor Ministro da Saúde foi um proﬁssional gestor ligado a um grupo económico com
interesses na saúde, o Grupo Mello?
2 Sabia que a Associação Nacional de Farmácias é
sócia do Grupo Mello no Hospital Amadora Sintra?
3 Sabia que o senhor Ministro da Saúde negociou
com a Associação Nacional de Farmácias um acordo
em que esta passa a cobrar juros ao Estado ao ﬁm de
30 dias e não ao ﬁm de 70 dias, como até agora?
4 Sabia que a Associação Nacional de Farmácias
apoia a política do senhor Ministro da Saúde?
5 Sabia que a Associação Nacional de Farmácias
acaba de lançar uma campanha publicitária onde se
aﬁrma: “se tem dúvidas sobre medicamentos, fale
com o especialista. Vá à sua farmácia?”

Depois destas perguntas, o CRNOM concluía:
“Nós sabemos que a Associação Nacional de Farmácias conhece a cor, a embalagem, a prateleira, os
preços e as margens de lucro dos produtos à venda
nas farmácias. Nós, os médicos, conhecemos os medicamentos e, por isso, sabemos tratar os doentes
com medicamentos indicados. Perante esta campanha publicitária da Associação Nacional de Farmácias porque é que pensa que o senhor Ministro da
Saúde está calado?”

com o desenlace deste processo “por ver reconhecido, do ponto de vista judicial, um conjunto de
competências que o Conselho exercia em defesa
dos interesses dos médicos e dos doentes; por outro lado, é sempre importante que a liberdade de
expressão ﬁque bem vincada” (cfr. texto integral
do documento distribuído à comunicação social na
página seguinte).
Miguel Leão, que esteve sob termo de identidade e
residência, foi um dos sete arguidos neste processo,
juntamente com José Pedro Moreira da Silva, Fátima Oliveira, Machado Lopes, Marlene Ramos,
Miguel Guimarães e Nelson Pereira.
O antigo presidente do CRNOM confessa que “fazer um conjunto de perguntas não me parecia que
levasse a isto. É evidente que o processo judicial
decorreu normalmente. A ANF agiu em conformidade com aquilo que era a sua perspectiva do nosso
comunicado. Seguiu-se um processo normal, num
clima onde a liberdade de expressão é fundamental.
Isto tem que ser encarado com naturalidade pelas
partes, sem animosidade. Cada um defendeu o seu
ponto de vista, cada um defendeu os seus interesses. Não há perspectiva de má consciência. Nunca
se pode ﬁcar condicionado às consequências porque, senão, não omitimos opinião”.
Miguel Leão insiste numa questão que lhe parece
decisiva: “Acho que isto é a legitimação daquilo que
são as funções da Ordem. A liberdade de expressão
ﬁcou aqui também bem explícita, quando não envolve nenhum insulto personalizado, não envolve
nenhum enxovalhamento, não envolve nenhuma
crítica que ponha em causa o bom nome e a idoneidade das instituições”.
“Até porque – ﬁnalizou Miguel Leão – tanto quanto
eu sei, uma pessoa citada no comunicado interrogatório e que era o Ministro da Saúde da altura, não se
sentiu atingido. Foi apenas a Associação Nacional
de Farmácias que entendeu que estava a ser beliscada, do ponto de vista da sua fama”. ■
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INFORMAÇÃO AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Decisão Instrutória do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
relativos às acusações de crime de difamação e de ofensa a pessoa colectiva formulada pela Associação
Nacional de Farmácias contra os médicos Fátima Oliveira, José Pedro Moreira da Silva, Machado Lopes,
Marlene Lemos, Miguel Guimarães, Miguel Leão, Nelson Pereira
Na sequência da informação aos portugueses sobre medicamentos publicada sob a
forma de publicidade paga em vários órgãos
de comunicação social, foram os signatários
acusados pela Associação Nacional de Farmácias da prática de um crime de difamação
com publicidade e de um crime de ofensa a
pessoa colectiva com publicidade.
Foram os signatários notiﬁcados em 11 de
Novembro de 2005 da seguinte decisão instrutória do Tribunal de Instrução Criminal
de Lisboa:
“Nesse – chamemos-lhe texto informativo –,
o Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, a propósito da campanha da
Associação Nacional de Farmácias elabora
uma série de perguntas em que se interligam o Ministro da Saúde e a Associação
Nacional de Farmácias. Em nosso entender
aﬁgura-se-nos que aquele elenco de perguntas não contém qualquer ofensa à honra
ou consideração devida aos membros da
Associação Nacional de Farmácias, nem é
capaz de ofender a credibilidade, prestígio
ou conﬁança daquela mesma pessoa colectiva. Na realidade não nos parece ofensivo
para a assistente, e supondo que a resposta
era em todas aﬁrmativa, que o Ministro da
Saúde tenha sido um proﬁssional ligado ao
Grupo Mello, que a Associação Nacional de
Farmácias seja sócia do mesmo grupo, que
o Sr. Ministro tenha negociado com a Associação Nacional de Farmácias um acordo
em que esta passe a cobrar juros ao estado
ao ﬁm de menos dias, que seja verdade
que a Associação tenha lançado a campanha publicitária referida ou que a Associação apoie a política do Ministro da Saúde.
Pese embora no primeiro parágrafo que
se encontra a negrito haja subentendida
a redução do conhecimento da Associação Nacional de Farmácias aos elementos
económicos da venda dos medicamentos,
entende-se ainda assim que tal se insere na
liberdade de expressão. Por outro lado, arrogarem-se os médicos conhecedores dos
medicamentos também não nos parece que
resulte ofensivo para a Associação Nacional de Farmácias. “
e, continuando,
“Ou seja, entendemos que a publicação
em causa se encontra bem dentro dos li-

mites da liberdade de expressão constitucionalmente consagrada, com ela
não se visando meramente o enxovalho
da Associação Nacional de Farmácias
ou dos seus membros e tem em vista
a expressão do descontentamento do
Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos em relação a posições assumidas pela assistente.
Por tudo isto se entende que não se veriﬁcam os elementos típicos dos ilícitos
pelos quais os arguidos vêm acusados
e em consequência, decido não os pronunciar”.
Tendo a Associação Nacional de Farmácias recorrido da decisão do TIC de
Lisboa, o Tribunal da Relação de Lisboa
proferiu, em 10 de Maio de 2006, acórdão que indeferiu o recurso da ANF e
cujas partes relevantes a seguir se transcrevem.
Consta do referido acórdão que:
“...o escrito é da autoria da Ordem dos
Médicos, através do seu órgão Conselho Regional do Norte e que ele se
inscreve em polémica sobre a saúde
pública e os medicamentos, temas estes em que aquela é, deﬁnitivamente,
um dos interlocutores privilegiados, de
acordo com o seu estatuto...”
“o Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, no uso das suas
competências de defesa da classe, com
a publicação do comunicado transcrito,
pretendeu reagir a uma situação geral que tinha como desfavorável para
aquela e que havia sido despoletada,
pela dita campanha publicitária da
ANF”.
“A ANF foi citada na medida em que era
autora de uma campanha publicitária
que beliscava, no entender do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, com o título e a proﬁssão de
médico, cuja defesa, repete-se, é uma
das finalidades dessa associação de
classe (cfr. Art.º 6.º do Estatuto da Ordem dos Médicos”.
“Este entendimento era legítimo e a linguagem utilizada foi a própria de uma
polémica pública entre corpos proﬁssionais que, nem pelo facto de deverem
colaborar na prossecução das melhores
políticas e práticas de saúde, deixam de

natural e compreensivelmente, manter
tensão e rivalidade no exercício concreto
das suas funções”.
“É do domínio público e do conhecimento geral e quotidiano, a intervenção da
ANF e dos seus dirigentes, muitas vezes
viva e polémica, na defesa do que entendem ser os seus interesses, contra quem
quer que seja, pelo que não podem pretender agora que se recusem ou limitem
a outros direitos que para si reivindicam
e têm bastas vezes utilizado”.
“O confronto de opiniões e a defesa dos
respectivos interesses por parte dos vários grupos sociais é o sal da democracia
e deve entender-se como normal”.
“A liberdade de expressão é valor inestimável, constitucionalmente consagrado
e garantido, que deve ser salvaguardado
a todo o custo, sob pena de desmoronamento do estado de direito democrático”.
“Ora, dar provimento aos presentes recursos analisar-se-ia em limitação ilegítima e a nosso ver mesmo grave dessa
liberdade, a que este TRL não pode dar
cobertura”.
Passada a tramitação do processo e analisadas as decisões do Tribunal de Instrução Criminal e do Tribunal da Relação de
Lisboa, entendem assim os signatários
procederem à divulgação pública das
mesmas, salientando, tal como consta
das sentenças proferidas, que o comunicado de que fomos autores constituiu um
exemplo de exercício do direito de liberdade de opinião e expressão constitucionalmente consagrados e um exemplo de
defesa dos médicos, direitos que continuarão a exercer sempre que as circunstâncias o imponham e independentemente
das funções que desempenhem.
Os signatários aproveitam a oportunidade para agradecer a todos aqueles que,
sendo médicos ou não, nos manifestaram
o seu apoio pelo conteúdo e pela oportunidade do referido comunicado.

Os Signatários
Fátima Oliveira, José Pedro Moreira da
Silva, Machado Lopes, Marlene Lemos,
Miguel Guimarães, Miguel Leão, Nelson
Pereira
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“PROTOCOLO ENTRE GOVERNO E
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS
É ILEGAL”

CRNOM CONTESTA
QUE AS FARMÁCIAS
TENHAM MEIOS
COMPLEMENTARES DE
DIAGNÓSTICO

CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA
[13 JULHO 2006]

PROVEDOR DE JUSTIÇA
CHAMADO A AVALIAR
“COMPROMISSO
PARA A SAÚDE”.
SÃO 28 OS PONTOS DO PROTOCOLO ACORDADOS ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS. E
ALGUNS ESTÃO A PROVOCAR O DESCONTENTAMENTO DA COMUNIDADE MÉDICA.
EM REÚNIÃO DA ASSEMBLEIA REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS,
FOI APROVADO POR MAIORIA UM DOCUMENTO QUE CONTESTA ALGUNS PONTOS
DO CHAMADO “COMPROMISSO PARA A
SAÚDE” QUE COLIDEM COM COMPETÊNCIAS MÉDICAS E DE OUTROS GRUPOS PROFISSIONAIS.
nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto

Vários pontos do “Compromisso para a Saúde” (o
protocolo assinado entre o Governo e Associação
Nacional de Farmácias) estão na origem de uma
polémica, que começa logo na possibilidade de
as farmácias realizarem exames complementares
de diagnóstico e prestarem primeiros socorros. O
ponto 13 dos 28 consagrados nesse protocolo é o
que mais desagrada aos médicos, que alertam o
Provedor de Justiça para a “colisão de competências
proﬁssionais”. Por isso, pedem a Nascimento Rodrigues que aprecie o acordo e envie a sua posição aos
órgãos de soberania. José Pedro Moreira da Silva,
presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos justiﬁca: “Meios complementares
de diagnóstico podem ser muita coisa, desde uma
análise laboratorial até uma radiograﬁa. Por isso, é
absolutamente necessário que seja bem deﬁnido o
que é possível realizar nas farmácias, por questões
técnicas e porque cada uma dessas práticas exige
proﬁssionais especializados, desde médicos a técnicos de diagnóstico e terapêutica, que não foram
sequer ouvidos”.
O Ministério da Saúde diz que “de fora da actividade das farmácias estão todos os procedimentos
laboratoriais”, mas as farmácias já recebem panﬂetos publicitários para aquisição de produtos que
permitem fazer análises ao sangue e urina. “O documento do Governo é perigosamente vago”, alerta
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José Pedro Moreira da Silva.
tocolo que “dá preferência,
OS PONTOS DA
“Toca em todos os pontos
para efeitos de instalação
POLÉMICA
mas, na prática, não serve
de farmácias de venda ao
para nada”.
público nos estabelecimenão quatro os princípios do Protocolo
A contestação começou a ser
tos hospitalares do Serviço
“Compromisso com a Saúde” que ledesenhada na Assembleia
Nacional de Saúde a provantam maior contestação, pela alegada
Regional, realizada a 13 de
prietários de farmácias loingerência em competências de outros
Junho, que reuniu cerca de
calizadas na mesma zona”.
grupos proﬁssionais, risco para utentes e
60 clínicos, preocupados
Uma violação da Lei da
violação das leis de concorrência.
também com a possibilidade
Concorrência, considera o
13º - “As farmácias podem evoluir para
das farmácias aprovarem
CRNOM, que aplaude, no
unidades prestadoras de serviços farProtocolos Terapêuticos. Na
entanto, “a decisão politica
macêuticos, para além da dispensa de
altura, Miguel Leão, Preside liberalizar a propriedade
medicamentos e, nessa medida, deve ser
dente da Mesa, aﬁrmava que
das farmácias, de introduzir
actualizado e ampliado o objecto da sua
“sendo óbvio que a compea prescrição por unidose e o
actividade. Para além da dispensa dos medicamentos, passam a constituir objecto
tência de definir terapêualargamento do horário do
da actividade da farmácia os produtos e
ticas é competência excluseu funcionamento”. A resseguintes serviços: serviços farmacêuticos,
siva dos médicos, o referido
trição de acesso dos médicos
designadamente domiciliários, em especial
clausulado é evidentemente
mantém-se. Uma medida
o apoio à terceira idade; ... vacinas não ininaplicável ou, se vier a ser
saudada, tendo em conta
cluídas no Plano Nacional de Vacinação
aplicado por não médicos,
os princípios deontológida DGS, administração de medicamentos
prefigura uma prática cricos que regem a profissão.
e primeiros-socorros; meios auxiliares de
minalmente punível”. Isso
diagnóstico e terapêutica.”
mesmo ﬁcou claro no ponto
14º - “Serão instaladas farmácias de venda
“RISCO PARA A
6 do documento, aprovado
ao público nos estabelecimentos hospitalaSAÚDE PÚBLICA”
e divulgado pelo Conselho
res para dispensarem receituário dos serviRegional do Norte da Ordem
ços oﬁciais de saúde... estes serviços serão
concessionados, sendo dada preferência a
A evolução das farmácias
dos Médicos, em conferência
proprietários de farmácias localizadas na
para unidades prestadoras
de imprensa realizada, um
mesma zona.”
de serviços farmacêuticos
mês depois.
abre ainda a possibilidade
O CRNOM, responsável por
16º - “Os medicamentos actualmente distribuídos nos hospitais e que possam tecnicada comercialização de meaplicar as normativas aprovamente ser dispensados em farmácias, podedicamentos até agora de
das em Assembleia Regional,
rão ser por elas distribuídos, em termos a
venda exclusiva em hospianunciou que está a dar insregulamentar.”
tais. José Pedro Moreira da
truções aos cerca de 11.500
17º - “Podem ser aprovados Protocolos TeSilva, alerta que “essa actiassociados “para se recusarapêuticos, deﬁnindo guidelines de actuavidade pode revelar-se altarem a cumprir quaisquer proção proﬁssional.”
mente perigosa para a saúde
tocolos terapêuticos que não
pública já que deixa de ser
sejam deﬁnidos ou aprovados
possível manter os actuais
pelas hierarquias médicas
mecanismos de farmacovigilância”.
institucionais ou pela Ordem dos Médicos, sem preO CRNOM considera “particularmente preocujuízo do direito ao exercício da autonomia proﬁssiopante a disponibilização de um conjunto de menal e do respeito pelos princípios do estado da arte”.
dicamentos que vão desde citostáticos, imunosuO Conselho Regional do Norte pede ainda para os
pressores, tuberculoestáticos e anti-retrovirais a
clínicos denunciarem “quaisquer práticas relaciofármacos radioactivos”. A análise, alertas e posição
nadas com a administração de medicamentos e a
do CRNOM foram enviados ainda ao Presidente da
realização de meios complementares de diagnóstico
República, Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde,
e terapêutica em farmácias com vista à intervenção
Procurador Geral da República, Direcção Geral de
da Ordem dos Médicos, no âmbito das suas comSaúde, Grupos Parlamentares da Assembleia da
petências e à luz do ordenamento jurídico vigente”.
República, INFARMED, Entidade Reguladora da
Face ao alargamento do âmbito de actividade das
Saúde, Instituto de Tecnologia Nuclear, Bastonário
farmácias, o CRNOM exige ainda que a sua regulae Conselhos Regionais do Centro e Sul da Ordem
ção passe a ser feita também pela Entidade Regulados Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos
dora da Saúde e não apenas pelo INFARMED.
Farmacêuticos, Ordem dos Médicos Dentistas e
Os médicos esperam ainda uma leitura da AutoriOrdem dos Médicos Veterinários. ■
dade da Concorrência relativa ao ponto 14 do pro-
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COLÓQUIO NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

O MÉDICO E OS
SEGUROS DE SAÚDE
QUE OPORTUNIDADES
E DESAFIOS?

O DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS
MÉDICOS E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
ENGENHARIA DA SAÚDE PROMOVERAM UM
COLÓQUIO SOBRE AS OPORTUNIDADES E
DESAFIOS QUE SE COLOCAM NA RELAÇÃO
MÉDICO/SEGUROS DE SAÚDE. A NORTEMÉDICO COBRIU O AMPLO DEBATE E DEIXA
TAMBÉM O REGISTO DE TRÊS ENTREVISTAS
COM OS RESPONSÁVEIS PELA INICIATIVA.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

A esmagadora maioria dos clínicos está preocupada
com a qualidade dos serviços médicos prestados
através das companhias de seguros de saúde. A
ausência de meios de avaliação tornou-se numa das
questões mais prementes durante o colóquio «O
Médico e os Seguros de Saúde. Que oportunidades
e desaﬁos», promovido pelo Departamento de Formação da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) em conjunto com a Associação
Portuguesa de Engenharia da Saúde (APES).
Por parte das seguradoras – representadas por João
Meira Cruz (Multicare), Luís Drummond Borges
(Advancecare) e Carlos Cunha D’Eça (Médis) – também houve um reconhecimento de que a qualidade
apenas pode ser medida através da “satisfação do
doente” e “por alguns critérios de informação prévia”. Mas, argumentou João Meira Cruz, “não precisamos de ter craques, mas médicos qualiﬁcados
formalmente, com uma qualidade que o destinatário considere satisfatória”.

Também Luís Drummond Borges assumiu “os problemas de monitorização da qualidade”, mas advogou que “basta questionar os médicos sobre a forma
como valorizam a boa prática dos colegas, para se
perceber a diﬁculdade em implementar critérios de
qualidade, relativamente à acção dos clínicos”.
Conscientes de que o prognóstico sobre o ﬁm da clínica privada vai, a curto prazo, tornar-se uma realidade, o painel de comentadores composto por João
Almeida, Miguel Sousa Neves, Ricardo Campos
Costa e Vítor Ribeiro, não deixou de focar as fragilidades de um sistema que “é gerido para ganhar
dinheiro”. “Não nos podemos esquecer que existe
uma perspectiva ﬁnanceira. Quem gere são accionistas que não perguntam se o doente é bem ou mal
tratado”, advertiu Miguel Sousa Neves, presidente
da Associação Portuguesa de Gestão na Saúde. Uma
perspectiva que se reﬂecte, ainda, no “esmagamento
de preços” a pagar por acto médico.
Para Ricardo Campos Costa, especialista em radiodiagnóstico, a reﬂexão deve centrar-se no rumo para
que os seguros de saúde estão a levar a medicina.
Até porque, defendeu, “as companhias vão ter de ser
co-responsabilizadas pelo estado da medicina”. “A
qualidade no domínio dos seguros de saúde é qualquer coisa de imperceptível”, lamentou.
Não acusando o toque, os oradores defenderam-se
com o argumento de que os procedimentos não
dependem dos gestores de empresa, mas sim dos
médicos: “Hoje, quem deﬁne as regras não são as
seguradoras, mas sim os médicos. O problema que
se pode levantar é que os prestadores podem estar
pouco envolvidos nesta questão”, observou Luís
Drummond Borges.
Em virtude do apelo das seguradoras, no sentido
de haver uma entidade que regule e adopte critérios técnicos de qualidade, Miguel Leão, presente
no debate, questionou de quem deve ser essa responsabilidade. Sem responder directamente à per-
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gunta, Drummond Borges afastou a possibilidade de qualquer intervenção das
seguradoras em relação a esta matéria.
“Não me cabe deﬁnir essa entidade e se a
Ordem dos Médicos é interventiva deve
pronunciar-se sobre o caso”, disse.

CONTROLO
DA QUALIDADE
É DA RESPONSABILIDADE DA
ORDEM

(nortemédico) – Como é que
surgiu esta ligação com a
Associação Portuguesa de
Engenharia da Saúde?
Num colóquio que contou com uma
(Miguel Guimarães) – A ligação
grande adesão dos médicos – cerca de
surgiu do vice-presidente da
250 clínicos encheram o Centro de CulMIGUEL GUIMARÃES
associação, Paulo Guimarães,
tura e Congressos – a sessão ﬁcou ainda
Moderador do debate
numa reunião que tivemos
e membro do Conselho
marcada por uma série de interjeições,
sobre a área da formação dos
Regional do Norte
designadamente no que concerne ao tramédicos. Foi nesse momento
tamento de doenças crónicas ou à utilique se colocou a hipótese de
organizarmos, em conjunto,
zação das novas tecnologias que, defenuma iniciativa que já tinha sido promovida em Lisboa,
deu-se, deve ser regulamentada. Já na primeira
o colóquio sobre os médicos e os seguros de saúde. É
situação exposta, Drummond Borges lembrou que
uma colaboração que é para continuar. Estamos a pen“tem havido um alargamento dos seguros de risco
sar em organizar três a quatro conferências por ano com
nos últimos anos”. Todavia, admitiu, “às vezes não
a Associação Portuguesa de Engenharia da Saúde e, no
é possível pagar uma cirurgia”. Mas, nestes casos,
futuro, também gostaríamos de envolver a Associação
respondeu, “as seguradoras limitam-se a não auPortuguesa de Gestão.

DEBATE ALARGADO

torizar o ﬁnanciamento, não interferindo no acto
médico”. Certo é que, numa situação destas, o doente segurado terá de recorrer ao Serviço Nacional
de Saúde (SNS).
Exactamente no domínio do SNS, Carlos Cunha
D’Eça chamou a atenção para as potencialidades
do sector do diagnóstico precoce que, segundo defendeu, pode ser uma das áreas em que os médicos
se devem associar às seguradoras. “Este é um dos
principais responsáveis pelo aumento dos custos
da saúde. Se houver uma cultura neste aspecto,
poderá haver redução signiﬁcativa de consumo”,
salientou o director-coordenador clínico da Médis,
lembrando que quem faz a prescrição dos checkup são os médicos. ■

Ficou satisfeito com a participação?
Fiquei. Acho que a participação do painel de comentadores, escolhido por nós, foi excelente porque colocaram algumas das questões que estão na ordem do dia.
Além disso, a adesão das pessoas ao evento foi extraordinária. A sala estava praticamente cheia, o que signiﬁca que estiveram presentes à volta de 250 pessoas.
O debate centrou-se muito em torno da qualidade
dos serviços de saúde prestados. É, de facto, o maior
problema?
Como foi dito no colóquio, as seguradoras quando contratam um determinado serviço querem o mais barato.
Ou seja, não olham à qualidade. Nós médicos, melhor
do que ninguém, sabemos que há uma grande diferença em exames feitos em determinados locais. Daí a
qualidade ser um factor muito importante, apesar de ser
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difícil de medir. Na minha opinião, quem deveria medir
a qualidade dos serviços prestados deveria ser a Ordem
dos Médicos, através dos Colégios de Especialidade. Mas é
verdade que isso nunca foi feito.
Então, deve ser esse o caminho a seguir pela Ordem
dos Médicos?
Deve. A questão da qualidade vai colocar-se cada vez
mais, porque os actos médicos convencionados, mesmo
ao nível do SNS, estão a aumentar e corre-se o risco de
não se cumprirem determinados critérios fundamentais. Agora, como é que a Ordem pode deﬁnir o que tem
mais ou menos qualidade também não é fácil de fazer.
Mas pode ﬁscalizar se as normas são ou não cumpridas,
ou se os critérios mínimos são ou não assegurados. Em
Portugal, não me lembro de haver um estudo sobre o que
acontece, por exemplo, aos doentes que são operados
numa determinada especialidade, como se faz
frequentemente nos Estados Unidos, em Inglaterra ou em França. A Ordem dos Médicos, o
Estado, ou até os dois em comum, deveriam fazer um levantamento sobre o que está a acontecer nos hospitais, de forma a perceber se o que
acontece no S. João é o mesmo que acontece
em Braga ou em Viana do Castelo. No fundo é
perceber a qualidade que temos em determinadas áreas e, quem sabe, até aconselhar alguns
hospitais a não realizar determinados tipos de
cirurgia, porque o nível de sucesso pode ser
baixo numa certa especialidade.

Na minha opinião, a Ordem dos Médicos tem-se virado, nos últimos anos, para os problemas dos hospitais
do Estado e pouco para a medicina privada e convencionada. A Ordem não pode interferir no SNS, porque
é uma responsabilidade directa do ministro da Saúde.
Já na medicina privada e convencionada a Ordem tem
uma actuação especíﬁca, até pelo estatuto que lhe foi
conferido pela Assembleia da República. A Ordem pode
visitar uma clínica privada e, no extremo, pode fechá-la.
Ou seja, tem um poder extraordinário que nunca usa.
Porquê?
Essencialmente por duas razões. A verdade é que a
maior parte dos médicos, mesmo aqueles que exercem
no privado, trabalham nos hospitais do Estado. Depois,
os dirigentes da Ordem, nos últimos anos, têm sido pessoas que estão mais ligadas ao SNS do que ao privado. ■

PRÓXIMO
DEBATE SERÁ
SOBRE
O CHOQUE
INFORMÁTICO

(nortemédico) – Como é
que surgiu a ideia de avançar com este ciclo de colóA questão da qualidade também esteve muito
quios ligados ao sector dos
relacionada com a redução dos custos que as
seguros de saúde?
seguradoras querem ter com os actos médi(Carlos Tomás) – Como é coCARLOS TOMÁS
cos. De que forma é que esta questão pode
nhecido, a actividade dos seEngenheiro e Presidente da
ser controlada? Existe alguma responsabiguros de saúde tem tido um
APES
lidade da Ordem dos Médicos nesta área?
crescimento muito grande
A Ordem dos Médicos não pode ter qualquer
nos últimos anos. Com uma
responsabilidade. Até há pouco tempo havia uma tabela
expressão tão grande da actividade, pensámos que era
estabelecida consoante os actos médicos. Havia um valor
um tema que necessitava de um debate alargado, uma
de K aconselhável, com montantes mínimos e máximos.
vez que persistem muitas indeﬁnições, muitas zonas
De alguma forma, servia de referência para os médicos e
obscuras e muitas matérias que são desconhecidas.
para as instituições que estão ligadas à medicina privada.
Toda a gente se queixa das linhas pequeninas dos conIsto deixou de funcionar, até porque a Alta Autoridade
tratos! Por outro lado, veriﬁcámos que havia muito
para a Concorrência multou a Ordem e, por isso, não
ruído na relação entre as seguradoras e os prestadores
podemos ter valor de K. Cada médico pode cobrar o
dos cuidados de saúde, entre os quais os médicos. Esvalor que quiser, pelo mesmo tipo de serviço de saúde.
tes debates visam, sobretudo, colocar as questões com
Mas mesmo quando a Ordem tinha essa tabela, já haclareza, com frontalidade, proporcionar um espaço de
via entidades seguradoras e sub-sistemas de saúde que
reﬂexão e ir de encontro a soluções que melhorem todo
não seguiam os valores estipulados. Nesta matéria, a
este sistema.
Ordem não se pode substituir aos médicos. O contrato
Como é que viu o pessimismo evidenciado pelos
que determinadas empresas e seguradoras fazem é com
médicos em relação ao futuro dos serviços prestados
os médicos. Nesse sentido, a Ordem não pode dizer a
através das companhias de seguros de saúde?
um médico para não fazer uma consulta por 10 euros.
Naturalmente, o caminho que toda esta conjuntura
Agora, penso que os Colégios de Especialidade poderiam
está a atravessar desperta muitas preocupações aos
promover reuniões com os médicos, para que, entre eles,
sectores proﬁssionais, porque são grandes mudanças
se estipulassem regras. Seria uma forma de travar este
nos seus posicionamentos e métodos de trabalhar. É
cavalgar das companhias de seguros que todos os anos
um ambiente completamente novo e sobre o qual não
baixam os valores a pagar por acto médico.
existia muita experiência em Portugal. Penso que estes
Acredita que os médicos estão preparados para se unir
encontros e debates procuram que toda essa evolução
em torno dessas regras?
se faça com a maior das seguranças e o maior benefício
Acho que não. O problema é que os médicos que fazem
para todos.
clínica privada são muito diferentes. Dentro da mesma
Na sua opinião, como é que se poderia universalizar
especialidade, existem aqueles que ganham muito e ouo sistema de saúde em Portugal, sem que houvesse o
tros que ganham pouco. Isto signiﬁca que os médicos que
problema da exclusão?
ganham bem e que têm vários contratos não estão, provaEsse é um problema que a sociedade, no seu conjunto,
velmente, para se comprometer.
terá de estudar e decidir. As seguradoras, como os conCompete à Ordem dos Médicos alertar para o perigo
ferencistas realçaram, não abrangem todos os probledo ﬁm da medicina privada, tal como ela funciona
mas de saúde das pessoas. Por um lado, os recursos
actualmente?
ﬁnanceiros que dispõe não são suﬁcientes, por outro
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porque existe muita sobreposição com o SNS. Por isso,
existem muitas preocupações, no sentido de se clariﬁcar melhor o que compete a cada sistema.
Que tipo de contributo é que a APES pode dar nesta
matéria?
A nossa preocupação é colocar as pessoas em confronto,
de forma a que as soluções possam ser debatidas. Como
associação, normalmente não temos opinião sobre as
questões. Sem excluir ninguém, procuramos que as
pessoas tenham à disposição os aspectos técnicos e
cientíﬁcos e que, de uma maneira desapaixonada, reﬂictam sobre tudo aquilo que está em jogo.
Este foi o primeiro colóquio da APES organizado no
Porto. Será o primeiro de muitos?
Esperamos vir a desenvolver uma colaboração muito
profícua com a Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos. Aliás, posso revelar que já estão pensadas
várias conferências, uma das quais decorrerá no próximo mês de Setembro sobre «O Choque Informático
na Saúde». Nessa altura, será apresentado o exemplo da
Siemens que está a desenvolver, num hospital privado
português, um sistema muito avançado e que trará
muitos benefícios para os doentes. Procuraremos, também, apresentar outros exemplos de soluções em que
a introdução dos sistemas informáticos obteve êxitos,
designadamente num hospital clínico de Barcelona.
Por outro lado, vamos tentar proporcionar um debate
em torno dos problemas que se podem ou não levantar
neste campo.
É engenheiro de formação, como é que surgiu esta
ligação à área da saúde?
Foi uma brincadeira, até porque não percebia nada de
saúde. Um dia desaﬁaram-me, eu mostrei interesse
pelo assunto e fui tirar um mestrado em Engenharia
da Saúde. Gostei tanto que temos vindo a desenvolver
iniciativas como esta. ■

TEM DE HAVER
DIÁLOGO COM
ENGENHEIROS
DA ÁREA DA
SAÚDE
(nortemédico) – Com que
objectivos é que foi criada
a Associação Portuguesa de
Engenharia em Saúde?
(Paulo Guimarães) – A associação foi criada há quatro
PAULO GUIMARÃES
anos por um grupo de proMédico e Vice-Presidente da
ﬁssionais ligados à saúde, de
APES
todas as áreas, no âmbito do
primeiro mestrado de Engenharia da Saúde na Universidade da Católica, em Lisboa. Constatou-se que a troca
de experiências entre os vários operadores, os proﬁssionais e as universidades é muito pouco promovida. Existia pouco diálogo e contacto. Um dos nossos objectivos
é, exactamente, desenvolver esse diálogo.

A maioria dos associados são médicos. É uma coincidência ou são os mais interessados nesta matéria?
Não é coincidência. Surge da necessidade dos médicos
terem querido ter um maior grau de sustentação no saber sobre gestão e engenharia e ligarem-se a esses dois
sectores do conhecimento.
Por que é que um médico deve aderir a esta associação?
O médico deve aderir porque tem necessidade, face ao
momento actual, de ter mais conhecimentos na área da
engenharia e saúde. É por esta razão que os médicos
têm aderido com muita facilidade.
Como se liga a engenharia à saúde?
O termo engenharia é uma palavra que engloba muita
coisa. Mas, sobretudo, engloba o conhecimento nas
áreas técnicas. Os médicos têm de ter um melhor diálogo com os engenheiros que trabalham na área ligada
à saúde, e saber as terminologias e os conhecimentos na
área da gestão, de forma a termos uma palavra a dizer.
Caso contrário, os médicos podem ver-se, cada vez
mais, afastados destas duas áreas.
Em que medida esta associação pode ser importante
na dinamização da administração hospitalar?
Com esta associação, temos pretendido ser um fórum
de discussão. Penso que temos conseguido, basta ver
o número de visitas, colóquios ou reuniões que temos
promovido. Temos conseguido provocar a discussão.
Hoje [dia do debate no Centro de Cultura e Congressos]
foi um bom exemplo disso. Se conseguirmos a discussão, temos o nosso objectivo conseguido.
O vosso objectivo também é tentar estar junto das
organizações proﬁssionais, não só dos médicos?
Sim, temos protocolos com várias associações. Primeiro
ﬁzemos com os médicos, estamos agora a fazer com
a Ordem dos Enfermeiros e estamos a tentar com outras entidades. Também temos protocolos com outros
grupos de interesses, como faculdades nacionais e estrangeiras. Estamos ainda ligados à indústria, porque
pensamos que tem sido um parceiro que tem estado
arredado das universidades e achamos que a ligação
entre ambos é importante. Esta é uma cooperação que
nos tem trazido um aporte muito importante, ao nível
da experiência de campo e da experiência universitária.
Sendo níveis diferentes de conhecimento, muitas vezes
têm de se casar. É isso que pretendemos.
Mas já está bem expandida esta rede de ligações?
Nós queremos mais. Queremos sonhar e, por isso, queremos ir mais além. Mas, em quatro anos de existência,
acho gratiﬁcante o que ﬁzemos. ■
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NOTÍCIAS / DESTAQUES

JOSÉ PEDRO
MOREIRA DA SILVA
NO

DIA DO MÉDICO
« O TEMPO
TEM-NOS DADO RAZÃO»
EM DUAS PENADAS APENAS PODIA DIZER-SE
QUE O DIA DO MÉDICO SERVIU ESTE ANO
PARA, MAIS UMA VEZ, RECEBER OS JOVENS

PROMISCUIDADE
DE COMPETÊNCIAS
PROFISSIONAIS

LICENCIADOS E DISTINGUIR MÉDICOS E
CARREIRAS MÉDICAS. MAS O PRESIDENTE
DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS FOI MAIS LONGE NO
SEU DISCURSO. JOSÉ PEDRO MOREIRA DA
SILVA PASSOU EM REVISTA AS MAIS RECENTES TOMADAS DE POSIÇÃO DO CRNOM,
CHAMANDO A ATENÇÃO PARA A PERTINÊNCIA DAS QUESTÕES QUE ESTÃO NA ORDEM
DO DIA. DESDE A INTROMISSÃO DE OUTRAS
PROFISSÕES EM ÁREAS DE COMPETÊNCIA
MÉDICA, ATÉ ÀS ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE
REGULADORA DA SAÚDE, SEM ESQUECER O
FUTURO DAS CARREIRAS MÉDICAS.
nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto

No dia em que foi atribuído o Prémio Daniel Serrão
2006 a um jovem licenciado e foram distribuídas
dezenas de medalhas evocativas aos médicos com
25 e 50 anos de inscrição na Ordem, José Pedro
Moreira da Silva disse que o tempo tem dado razão
aos dirigentes do CRNOM.
“Quando defendemos a redacção do acto médico
chamaram-nos retrógrados e pouco conciliadores
com os outros proﬁssionais de saúde. Mas assistimos cada vez mais a uma invasão das outras proﬁssões em áreas e competências que só aos médicos
dizem respeito. Por isso podemos dizer que tínhamos razão”, sublinha o presidente do CRNOM.
José Pedro Moreira da Silva acrescenta que “quando
defendemos que as atribuições da Entidade Reguladora da Saúde colidiam com as atribuições da
Ordem dos Médicos, mais uma vez tínhamos razão, estando a confusão instalada com a ingerência
daquela instituição em competências delegadas
pelo Governo na Ordem dos Médicos e noutras
situações”.
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CARREIRAS MÉDICAS
EM RISCO
“Pensamos – acrescenta – que a Entidade Reguladora da Saúde 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. Por
isso, continuamos a aconselhar todos os associados
a não se inscreverem, até estar regulamentado o
Decreto-Lei que a cria”.
O líder da CRNOM revelou ainda que “quando alertamos que as transformações dos hospitais públicos
em variações S.A/E.P.E punham em causa as carreiras médicas, a respectiva promoção e consequente
chegada a níveis de decisão, achavam que combatí-

João Bruno da Cruz
Soares foi o jovem
licenciado galardoado
com o Prémio Daniel
Serrão 2006

amos moinhos de vento. Mas as notícias têm vindo
a dar-nos razão. Hoje as carreiras médicas estão
postas em causa e o nível de decisão já começa a ser
questionado”.
José Pedro Moreira da Silva terminou dizendo que
“conciliar o interesse dos doentes, com a pressão
que sobre nós é exercida em termos economicistas,
tem que ser bem ponderada, devendo nós sempre
colocar o estado da arte acima de qualquer pressão
ou orientação menos clara, como aliás temos todos
vindo a fazer”.

NOVOS DASAFIOS PARA
O VENCEDOR DO PRÉMIO
DANIEL SERRÃO DE 2006
O vencedor do Prémio Daniel Serrão de 2006, João
Bruno da Cruz Soares,
tem receio que os médicos estrangeiros possam
substituir os médicos portugueses “já que estão disponíveis para trabalhar em
piores condições”.
Natural de Barcelos, o melhor aluno (média de 17,6)
vislumbra já um futuro
complicado. “Como têm
desemprego nos países deles, nomeadamente em Espanha, é natural que ten-
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PERTO DE 120 MÉDICOS
ESTIVERAM PRESENTES NA
CERIMÓNIA DO DIA DO
MÉDICO QUE DISTINGUIU
COM UMA MEDALHA OS
MÉDICOS COM 25 E 50 ANOS
DE INSCRIÇÃO NA ORDEM
DOS MÉDICOS
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tem a sorte em Portugal. Vêm para cá com contratos
que nós, se calhar, não estamos dispostos a aceitar
por serem injustos. Mas eles, com a falta de trabalho,
poderão submeter-se a condições menos próprias”,
sublinha o jovem licenciado, que pretende seguir a
especialidade de cardiologia.
“Estando os hospitais a serem administrados cada
vez mais por pessoas não médicas, que olham mais
para o dinheiro do que propriamente para a qualidade dos serviços, poderão então recorrer a médicos
estrangeiros para substituir os médicos de cá. Claro
que isso não vai ser já a curto prazo mas poderá ser
a médio e longo prazo”, prevê o jovem premiado, em
entrevista à Nortemédico.
Como possível solução para o problema, João Cruz
Soares aponta para “uma análise das necessidades
que temos e, em função dessas necessidades, contratar médicos para as colmatar”.
O jovem licenciado em Medicina disse também que
o Prémio Daniel Serrão 2006 representa o reconhecimento de seis anos de trabalho. “Foi realmente muito
trabalho e muita disciplina. Representa também saber
quando e como estudar e quando parar. O segredo
é saber conciliar o estudo com os tempos livres”.
João Bruno da Cruz Soares revelou ainda que o prémio de 1250 euros que lhe foi atribuído será aplicado
em material didáctico e cientíﬁco. “Será feito um
investimento a esse nível”.
O Dia do Médico comemora-se em 18 de Junho
porque está consagrado no Regulamento Geral da
Ordem dos Médicos como o dia comemorativo da
publicação do Estatuto da Ordem.
O objectivo da Secção Regional Norte da Ordem
dos Médicos é reforçar os símbolos da instituição.
Como disse José Pedro Moreira da Silva, “elogiando
o Prof. Daniel Serrão elogiamos todos os médicos
portugueses. Ao elogiar o jovem médico João Bruno
Cruz Soares elogiamos todos os jovens licenciados
e também as faculdades de medicina que os formaram. Elogiando os médicos que este ano completam
25 e 50 anos de inscrição na Ordem dos Médicos
elogiamos as carreiras individuais e também as carreiras médicas”. ■

BERTA NUNES:
“TEMOS QUE SER BONS
MODELOS”
Perto de 120 médicos estiveram presentes na cerimónia do Dia do Médico em que, para além da
entrega do Prémio Daniel Serrão, se distinguiu
com uma medalha os médicos com 25 e 50 anos
de inscrição na Ordem dos Médicos. Berta Nunes, em representação do curso de 1980, disse
que “nós continuamos a aprender mas também
estamos agora a ensinar. Por isso temos que ser
bons modelos”.
A homenageada acrescentou que “temos todas as
razões para nos apoiarmos como classe. Nunca
fui corporativista, nunca achei que os médicos
deviam ser uma classe à parte ou que deviam ter
privilégios especiais. Mas, 25 anos depois, tenho
orgulho em ser médica aqui em Portugal. Acho
que nós, enquanto classe, tivemos que mudar.
Perdemos algum poder, é verdade, mas isso não
tem que ser negativo. Temos que aprender a partilhar responsabilidades, a partilhar o Poder, a
trabalhar em equipa. Mas é claro que o médico,
no Sistema de Saúde, é insubstituível. Por isso
não tenho medo que venha alguém ocupar o
nosso espaço. Somos o pilar do Sistema de Saúde
e isso é uma grande responsabilidade. Temos
que estar orgulhosos daquilo que somos, daquilo
que conseguimos em conjunto, porque ninguém
consegue nada sozinho. Temos, portanto, que
agradecer aos nossos professores”, sublinhou.
Berta Nunes, olhando para o passado, acrescentou ainda que “no início tínhamos muitas ilusões
em relação ao que era ser médico. Muitas das
expectativas, se calhar, não se concretizaram.
Apesar disso penso que ﬁzemos a diferença ao
longo destes 25 anos. Uns mais entusiasmados,
outros mais desiludidos. Fomos homenageados
pelos nossos colegas. Alguns dos presentes até
foram nossos professores e podemos dizer que
eles também ﬁzeram a diferença”, concluiu.
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NO CENTENÁRIO
DE CORINO DE ANDRADE
O INÍCIO DA NEUROLOGIA NO PORTO
Alocução proferida na sessão de homenagem ao Dr. Corino de Andrade, realizada
no Hospital de Santo António no dia 10 de Junho de 2006.

A

ntes de mais devo agradecer ao professor Martins da Silva, director
clínico do Hospital de Santo António e ex-colaborador do Dr. Corino de Andrade, o honroso convite para falar sobre
esta grande ﬁgura da medicina portuguesa
e deste hospital, que foi meu mestre e meu
amigo. Faz agora apenas um ano festejávamos o seu 99.º aniversário naquela casa da
rua dos Castelos que há mais de 50 era para
todos grato local de convívio e acolhimento.
De facto eu já lá ia desde que comecei a trabalhar com o Dr. Corino em 1954. Primeiro
ao n.º 169 à noite, para consultar as revisANTÓNIO COIMBRA
tas de Neurologia que ele assinava do seu
Professor jubilado de Histologia e
bolso: o Brain, o Journal of Neurology, NeuEmbriologia da Faculdade de Medicina
rosurgery and Psychiatry, o Journal of Neudo Porto e Neurologista pela Ordem
rosurgery, o Journal of Neuropathology &
dos Médicos.
Experimental Neurology, o Journal of Comparative Neurology, o Journal de Neurologie e outras de
que não me recordo. Assim como os inúmeros livros e
a rara colecção dos volumes do Journal für Psychologie
und Neurologie dos esposos Vogt que mais de 30 anos
depois me ofereceu para o meu laboratório quando se
desfez da biblioteca. Entre estas dádivas estavam também os dois volumes da edição de 1909 da Histologie
du système nerveux de l’homme et des vertebrés de
Santiago Ramón y Cajal que lhe tinham sido oferecidos
por Abel Salazar e que por isso agora ostentam os dois
carimbos, o da velha Escola Médico-Cirúrgica do Porto
e o da actual Faculdade de Medicina. Alguns anos mais
tarde, passei a ir ao n.º 108, naquela mesma rua junto
à Quinta da Prelada que ele considerava o espaço mais
bonito do Porto, para pedir conselhos, colher sugestões
ou simplesmente conversar com uma pessoa sempre
disposta a ajudar quem a ela recorria. Por isso, mais
uma vez lhe agradeço reconhecidamente esta oportunidade de evocar uma parte da sua vida e obra. Se a saudade nos entristece por não estarmos hoje na rua dos
Castelos a saborear o famoso chá de Mrs. Andrade (segredo ﬁelmente preservado pela ﬁlha, a Dra. Amália),
recompensa-nos a certeza de que a verdadeira glória só
se alcança depois da morte.
Na verdade, eu não poderia dar testemunho directo do
início da Neurologia neste hospital porquanto o Dr. Corino fundou o Serviço em 1939, a convite do provedor
Dr. António Luís Gomes, e eu, como disse, só comecei a
trabalhar com ele em 1954. Todavia, as circunstâncias
eram nesta data ainda as mesmas dos primeiros anos do
Serviço. A consulta externa fazia-se ainda na cave do
pavilhão-sul da cerca do Hospital, cujo primeiro andar
era totalmente ocupado pelos doentes particulares do
Professor Sousa Pereira na sua cruzada de bloqueios do

simpático com novocaína. O internamento constava
de cerca de dezoito camas de homens no corredor do
primeiro andar do lado sul e seis de mulheres numa
enfermaria de Medicina do rés-do-chão norte. João
Resende continuava a ser, como desde a primeira hora,
o braço direito do chefe. Já não estavam presentes Jorge
Campos, sempre referido com louvor mas retirado para
África, nem Pereira Guedes, meu assistente de Anatomia Patológica na Faculdade, que passara a dedicarse às análises clínicas e anátomo-patológicas. Rocha
Melo tinha iniciado recentemente, como bolseiro do
British Council, o estágio de Neurocirurgia em Edimburgo com o professor Dott, escolhido pelo Dr. Corino
por, quando o visitara recentemente, o ter visto deitado
numa cama no corredor da enfermaria, devido a uma
fractura, a dirigir imperturbável o Serviço. Do Dr. Castro Alves, psiquiatra assaz excêntrico que a Sr.ª D. Maria
Augusta Silva na sua fotobiograﬁa (1) refere entre os colaboradores iniciais, apenas me recordo de aparecer por
vezes para a conversa perto do meio-dia, assim como
do recém-formado Albano Moreira da Silva, futuro psicanalista, célebre pela conversa acerada, que dava aulas
na escola de enfermagem deste Hospital.
Por outro lado, ao citar-se o ‘Início da Neurologia’ no
título escolhido pelos promotores desta homenagem
para esta alocução, deve subentender-se ‘do Serviço
de Neurologia do Hospital de S. António’, mas poderia
também referir-se ao início de um tal serviço no Porto.
Como refere Magalhães Lemos (2), ele mesmo tinha
aberto em 1890 um curso clínico de doenças mentais
e nervosas no Hospital do Conde de Ferreira que seria
mais um curso livre com conferências aos domingos
do que propriamente uma disciplina docente. Na sua
megalomania, a primeira República criou a cadeira de
Neurologia em 1911, que lhe foi conﬁada. Pouco depois
acumulou com a de Psiquiatria devido à transferência
de Júlio de Matos para Lisboa e as aulas das duas constavam de lições aos domingos e às quartas-feiras. Porém
o ensino da Neurologia, que deixou de ser cadeira à
morte do seu proprietário em 1931, passara em 1923
a fazer-se no Santo António entregue ao Dr. Gonçalves
de Azevedo com doentes escolhidos nas enfermarias
de Medicina e outras. O ensino continuou entregue a
regentes, entre os quais o futuro catedrático de Clínica
Médica, Ferraz Júnior, era-o ainda na década de 50, se
bem que em 1939 estivesse para estagiar com Förster
em Breslau, o que foi abortado pela eclosão da guerra.
Assim, nunca houve nenhum Serviço hospitalar de
Neurologia no Porto antes de Corino de Andrade chegar a esta cidade.
Eu formara-me em 1952 e no ano seguinte, depois do
serviço militar, fui convidado para assistente voluntário de Anatomia pelo Professor Hernâni Monteiro,
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esperando pela passagem a efectivo que só ocorreu em
1955 na Histologia. Entretanto, como quase todos os
recém-formados, continuava a gravitar no triângulo Faculdade, Hospital de Santo António, Café Piolho, procurando iniciar o estágio hospitalar que amanhã abrisse
as portas a uma especialidade. Assim fui para o serviço
de Patologia Cirúrgica do professor Fernando Magano,
e sempre tendo gostado de estudar o sistema nervoso,
ambicionava passar à Neurologia ou à Neurocirurgia
no ﬁm do estágio. Durante o curso médico ouvira falar
muitas vezes do neurologista do Santo António cuja
ausência do corpo docente da Faculdade constituía
uma enormidade de que só mais tarde tive consciência,
e agora parecia-me magníﬁco poder trabalhar com ele.
Magano era director clínico do Hospital e amigo do Dr.
Corino a quem ajudara a realizar algumas das primeiras intervenções neurocirúrgicas no Porto em 1942
e, concluído o meu ano de Cirurgia, ofereceu-se para
lhe falar. Lá o fui procurar na enfermaria de homens
onde passava visita com o Dr. Resende e me respondeu
de modo brusco que aparecesse no dia seguinte para
trabalhar na consulta. A partida pouco tempo depois
de Resende para Marselha, onde ia praticar electroencefalograﬁa com Gastault, subsidiado pela Santa Casa,
levou à bizarra situação de o Serviço de Neurologia
ﬁcar unicamente ao cuidado do Dr. Corino e da minha
totalmente impreparada pessoa. Isto obrigou-me a um
contacto permanente com ele que veio a gerar uma
intimidade e uma amizade profundas que mesmo ao
deixar o Santo António em 1960, devido à mudança da
Faculdade para o S. João, jamais tiveram uma quebra
durante 45 anos.
Eu não estaria aqui a maçá-los com enfadonhas reminiscências pessoais se este período não retratasse
uma fase paradigmática da vida proﬁssional do Dr.
Corino de Andrade que se iniciara em 1939 e terminará em 1960 – a do clínico hospitalar na pujança da
idade, trabalhador persistente e silencioso, concentrado
na rotina quotidiana do serviço, longe ainda de ser o
grande patrão de vasta equipa multidisciplinar, como
sucedeu a partir dessa data. Vejo neste período a etapa
de concentração e reﬂexão por que todos os grandes
homens passam antes de atingirem a fase da consagração deﬁnitiva.
A rotina hospitalar era a mesma iniciada em 1939, e
consistia no trabalho de enfermaria, nas consultas externas duas vezes por semana onde acorria a população
famélica do velho burgo ribeirinho, e na actividade
cirúrgica que contava com a valiosa colaboração de
Ruela Torres e de Silva Araújo, que a breve trecho se
tornaria o anestesista oﬁcial do Serviço. O Dr. Corino
dera já dois passos fundamentais: a individualização
de uma entidade clínica nova, o ‘mal dos pezinhos’, no
próprio ano da sua chegada ao Porto, e a iniciação da
prática neurocirúrgica em 1942. A nova afecção fora
identiﬁcada como a primeira amiloidose primária, ou
paramiloidose, hereditária ou familiar (PAF) da história da medicina graças à coloração pelo vermelho
do Congo dos depósitos de substância amilóide em
biópsias dos nervos periféricos e vísceras em 1943 pelo
professor Jorge Horta, e fora publicada no Brain em
1952 (3). A neurocirurgia começara-a como autodi-
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dacta após se documentar assistindo semanalmente
às intervenções de Almeida Lima e Gama Imaginário
em Lisboa. Quando iniciei o meu estágio, a actividade
neurocirúrgica estava bem estabelecida, embora o Dr.
Corino continuasse a ir todos os sábados a Santa Marta.
Geralmente havia uma sessão operatória semanal. A estatística dos tumores malignos intracranianos (os temíveis gliomas) era má pela frequência do edema cerebral
peroperatório que muitas vezes nem deixava repor a
calote óssea ressecada, e só melhorou com a introdução
pelos anestesistas da perfusão do diurético viadril, da
ureia e do manitol, pouco antes de 1960. Porém, a dos
processos benignos, cistos aracnoideus, neurinomas,
hematomas subdurais e outros, fazia-se com sucesso
e constituía a única oportunidade de tratar os doentes
sem posses para irem a Lisboa ou Londres. Bem me
lembro do raríssimo quisto aracnoideu de parede cartilagínea, do tamanho de um ovo de galinha, alojado na
ﬁssura de Sylvius de uma doente ainda nova mas com
amaurose progressiva, de que recuperou integralmente,
que publicámos em francês (4) e interessou vivamente
o anatómico e neurocirurgião Guy Lazorthes de Toulouse. Ou a moça de uma família bem do Porto que apareceu com um afundamento traumático do osso frontal
por desastre de automóvel. O Dr. Corino praticou um
trabalho demoradíssimo de limpeza e extracção de esquírolas ósseas e mandou-a ao antigo camarada alsaciano Woringer que aplicou localmente uma prótese,
tendo-nos ela visitado depois sem qualquer vestígio do
acidente. Ele não era um neurocirurgião por vocação
mas por necessidade, que se autotreinara vendo operar
em Lisboa, mas que actuava com perícia e uma hemostase imaculada. No regresso de Rocha Melo, por volta
de 1958, começou logo a passar-lhe paulatinamente a
responsabilidade do bloco operatório. Mas já então a
neurocirurgia do Santo António gozava de certo prestígio demonstrado pelo envio por Bissaia Barreto para
estágio, em 1957, do futuro primeiro neurocirurgião
conimbricense, o Dr. Amaral Gomes.
Neurorradiologia não existia como tal, as injecções de
produtos rádio-opacos ou de ar para mielo e encefalograﬁa eram feitas na sala de operações com anestesia
superﬁcial, e os doentes depois conduzidos ao velho
serviço de Radiologia, que tinha uma escada de acesso
de madeira externa ao edifício, onde o paciente Dr. Júlio
Vasconcelos, que habitualmente substituía o director
Sarmento e Castro, batia as chapas. Aqui se levavam
também a cabo as arteriograﬁas cerebrais pelo Dr. Resende e por mim. As artérias cerebrais eram geralmente
mal preenchidas, o que fazia o Dr. Júlio comparar as
arteriograﬁas depreciativamente com as muito mais
bonitas de Sousa Pereira. Pedi então a este emprestada
uma das compridas agulhas com que então se picava
directamente a carótida interna e logo vi que tinha bisel
muito mais curto do que as nossas. Foi só mandar fazer
umas iguais na Casa Bacelar para resolver o problema.
Sousa Pereira tentava melhorar a irrigação cerebral dos
arterio-escleróticos injectando novocaína no gânglio estrelado, de que controlava os resultados com arteriograﬁas antes e depois das inﬁltrações. Eu tomava conta da
enfermaria de mulheres, era o ajudante de todas as operações executadas pelo Dr. Corino (o Dr. Resende que
regressou de Marselha ao ﬁm de um ano ou menos, e
logo montou no Serviço um bem apetrechado gabinete
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de electroencefalograﬁa, não gostava da sala de operações), e ainda
tinha que fazer consulta numa
das duas salas existentes. Conheci
portanto o Dr. Corino clínico hospitalar das 9 às 13 horas todos os
dias, incansável na resolução dos
casos, e que uma vez por semana
fazia operações que chegavam a
durar 8 horas. E era tudo?

CORINO DE ANDRADE

Não. Ele fazia ao mesmo tempo
um esforço incessante de sapa
para melhorar as condições de trabalho. Além de Magano, director
clínico, havia o provedor da Santa
Casa, professor Luís de Pina, e
sobretudo o presidente da Mesa
Administrativa, engenheiro Guedes Cardoso, que no
triénio 1953-56 se interessaram vivamente pela Neurologia, de tal forma que por volta de 1955-56 a Misericórdia, a quem o Hospital inteiramente pertenceu
até 1974, outorgou à Neurologia a vasta cave do torreão
sul totalmente remodelada para alojar as consultas externas, uma biblioteca e vários gabinetes de trabalho,
assim como o último piso do torreão para a enfermaria
de homens. O interesse da Santa Casa continuou no
triénio de 1956-59 com o provedor Machado Fontes e o
director clínico Américo Pires de Lima, mas sobretudo
a partir de 1959 quando foi eleito provedor, até 1965,
Domingos Braga da Cruz e director clínico o estomatologista Frazão Nazaré, que estão trocados na legenda
da gravura superior da página 134 da fotobiograﬁa
(Frazão é o que está em primeiro plano à direita e Braga
da Cruz no fundo parcialmente encoberto pelo chapéu
branco de D. Madalena Perdigão). Domingos Braga da
Cruz que foi governador civil do Porto entre 51 e 58 e
provedor mais duas ou três vezes, foi sempre um protector declarado do Serviço de Neurologia. De facto, estes
situacionistas ferrenhos davam-se lindamente com o
recente ex-prisioneiro da PIDE (em 1951), que ia constantemente à direcção clínica onde os magnetizava com
o seu dinamismo. A verdade é que o ajudaram imenso,
numa altura em que não havia nem Gulbenkian, nem
Instituto Nacional de Saúde, nem National Institute of
Health (NIH), nem nada que se parecesse.
Além disso, Corino de Andrade protagonizava um vasto
esforço de investigação clínica em múltiplas direcções.
A primeira dirigia-se ao estudo das situações cárdiorespiratórias graves dos traumatizados cranianos onde
contava com os dois anestesistas citados e ainda Victor
Blanc, a competência do pneumologista do Sanatório D. Manuel II, Armando Pinheiro, que era presença
quase quotidiana ao ﬁm das manhãs, do cardiologista
de piada sempre ﬁna Gonçalves Moreira, seguido muito
mais tarde por Falcão de Freitas, e do endocrinologista
Manuel Hargreaves. O resultado, anos depois, foi a fundação em 1962 do Centro de Reanimação Respiratória,
seguido pelo absolutamente pioneiro e modelar Serviço
de Cuidados Intensivos. A segunda foi o tratamento
dos traumatismos da coluna vertebral cervical em que
o principal colaborador era o seu grande amigo Álvaro Ferreira Alves, eminente ortopedista e cirurgião.
Faziam-se reuniões semanais à noite em que também
compareciam, além dos citados, o radiologista Albano
Ramos e o ortopedista Carlos Lima. Com Ferreira Alves
publicou em 1958 um livro sobre os traumatismos vertebrais (5) rico em documentação. A terceira vertente
seria a instalação de uma neuropatologia a sério, tal

como praticara em Estrasburgo e pela qual tinha verdadeira paixão. Destinou a isso uma sala das novas instalações onde me encarregou de montar um laboratório
histológico. O primeiro beneﬁciário fui eu próprio uma
vez que trabalhava então na minha tese sobre a citoquímica do neurónio com o equipamento miserável da
velha Faculdade e assim passei a dispor de bons micrótomo, microscópio e corantes com que efectuei a maior
parte das minhas preparações. Mandou-me passar uma
semana em Santa Marta com Lobo Antunes que tinha
uma colecção magníﬁca de impregnações argênticas de
tumores cerebrais de onde trouxe valiosas fórmulas de
preparação. A enfermeira Maria Alcina teve a seguir um
estágio mais longo com Lobo Antunes e chegou a coleccionar algumas boas preparações neuropatológicas,
mas esta subespecialidade só se estruturou a sério com
António Guimarães nos anos 70.
A Neurologia não constituía um serviço universitário
com o seu pesado establishment de provas e concursos
mas gozava de outra leveza e era dirigida por alguém
com o excepcional currículo de oito anos a trabalhar
com Barré e Oskar Vogt, entusiasta da assistência e
da investigação clínica, e dotado de capacidade única
para arrastar os outros atrás de si. Não estava sujeito à
ditadura da publicação regular de papers mas nisto as
clínicas universitárias da época também não, e sempre que havia um caso realmente raro publicava-se.
O magistério de Corino de Andrade era sobretudo de
natureza socrática, feito de sugestões e aliciamento de
colaboradores. O seu interesse por qualquer achado clínico ou laboratorial era enorme. Uma vez disse-lhe que
tinha injectado as artérias da medula cervical com mínio através da artéria vertebral num cadáver. Pois logo
quis ir ao teatro anatómico, onde ﬁcámos até fechar, e
ao batermos a porta esqueceu-se do casaco lá dentro. Ia
para casa em mangas de camisa se não fosse o professor
Ernesto Morais que saía do Nobre e nos abriu de novo
o portão do lado do jardim do Carregal. Adorava observar lâminas microscópicas em cuja preparação tinha
tido larga experiência em Estrasburgo, sobretudo a hematoxilina de Kulchitzky, uma variante do corante de
Weigert para a mielina dos centros nervosos, e ﬁcou radiante quando posteriormente comprou, com dinheiro
da Gulbenkian, ao engenheiro Wagner, outra ﬁgura
inesquecível, um enorme microscópio Zeiss de grande
resolução. Numa das cartas a Celestino da Costa que
acabo de publicar (6), datada de 1944, Abel Salazar
escrevia: «Ele [o Corino]... trouxe, de Estrasburgo, uma
rica colecção do sistema nervoso que é um excelente
testemunho. Igualmente sobre as terminações nervosas
tem preparações lindíssimas». E no Centro de Estudos
Microscópicos da Faculdade de Farmácia em que Salazar investigou de 41 até à morte em 46, a que chamava
o «bicudo» por estar alojado numa sala afunilada, o três
«bicudos» respectivamente encarregados do paragolgitanoférrico, hematologia e sistema nervoso eram ele (n.º
1), Adelaide Estrada (n.º 2) e Corino (n.º 3).
O estudo da para-amiloidose familiar limitava-se nesses
anos ao registo de novos casos clínicos e suas relações
familiares, aguardando os meios materiais indispensáveis ao seu estudo em profundidade. De facto, cerca de
1959 disse-me : «Sabe, vou a Lisboa falar ao Perdigão!».
Rapidamente conquistou a intimidade do Dr. Ribeiro
dos Santos do departamento de investigação da Fundação e passou a gozar de enormes apoios. Nos anos 60
e 70, com este patrocínio e os do Ricardo Jorge e INSA,
através do amigo Aluízio Coelho, do NIH e outros,
desencadeia uma perseguição implacável das causas
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da doença. A mim, por exemplo, mal voltei do Canadá
em 65, treinado em microscopia electrónica, logo me
mobilizou para o exame ultra-estrutural das biópsias
do nervo sural dos doentes que me absorveu durante
2 ou 3 anos com enormes diﬁculdades, sem qualquer
experiência de patologia ultra-estrutural de neuropatias
periféricas. Os dados obtidos, que ele relatou preliminarmente em 1968 a um simpósio sobre amiloidose
em Groninga (7) e que depois preencheram três papers
que saíram no Brain (8-10), ao menos serviram para
mostrar que as lesões das ﬁbras nervosas antecediam a
deposição de amilóide ﬁbrilar não tendo relação causal
aparente entre si, e devendo ser epifenómenos de uma
causa única. Essa técnica prometia na época elucidar
tudo mas logo se viu que o essencial era a pesquisa
bioquímica.
Encetou então esta nova via, já na segunda metade dos
anos 60, com Pedro Pinho e Costa, eterno estudante
que nunca fazia a última cadeira do curso para não ser
mobilizado, a quem monta o equipamento bioquímico,
e que, com admirável persistência, consegue isolar dos
depósitos amilódes a pré-albumina (transtiretina), que
precipita nos nervos, no miocárdio e nas vísceras dos
pacientes do mal dos pezinhos, descoberta publicada
em 1978 (11). A tarefa prossegue até aos nossos dias
com Maria João Saraiva que, em 1983, identiﬁca na
PAF o aminoácido metionina, que substitui a valina
tornando anormal a transtiretina durante a síntese no
fígado (12), e entre muitos outros achados mostra, em
2001 (13), que a deposição das ﬁbrilas amilóides é antecedida por uma amilóide agregada ou granular, a qual
é neurotóxica. Por isso em jovens com lesões neuropáticas incipientes da PAF nós e Jorge Carvalho (10) teríamos visto no endoneuro apenas depósitos não-ﬁbrilares
que por assim dizer intoxicariam o axónio e a mielina.
Os notáveis achados recentes da equipa desta investigadora sobre a estrutura molecular e a neoformação da
transtiretina dão-nos fortes esperanças de se conseguir
a cura da doença para além dos bem conhecidos efeitos benéﬁcos do transplante hepático (14). Ensaiam
clinicamente um antibiótico, a doxiciclina, que destrói
as ﬁbrilas amilóides, tendo veriﬁcado que a neuropatia não depende apenas dos depósitos granulares mas
também dos ﬁbrilares. Fabricam vacinas contra a transtiretina e dispõem de ratos transgénicos com o gene
da transtiretina da PAF (15). E não falo da pesquisa
epidemiológica e trabalho assistencial gigantescos que
numerosos colaboradores ainda jovens do Dr. Corino
vêm desenrolando à escala internacional (16). Contudo,
peço desculpa de me estar a distanciar do período que
me competia retratar e a entrar na etapa da expansão e consagração internacional da obra de Corino de
Andrade pós-1960, domínio de que nos falará o Dr.
Seraﬁm Paranhos, no qual a sua especialidade, a neurocirurgia, assim como a neurorradiologia, com Paulo
Mendo, tiveram também enorme incremento.
Não devo esquecer que o Dr. Corino, quando o conheci,
tinha fama de irascível e intratável, o que era falso. Pessoa franca e directa, tinha pouca paciência para rodeios
e delongas. Se perguntava a um enfermeiro porque não
tinha sido feito o penso ao doente e aquele respondia
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que já tinha dito à Emilinha (outra enfermeira) e que a
Emilinha respondera assim e assado, frito e cozido, logo
sobrevinha uma terrível explosão. O alentejano não
suportava o discurso enredado, adulador e cheio de diminutivos dos minhotos. Mas fora o berreiro imediato
que às vezes também acontecia com médicos dotados
dessa idiossincrasia, não persistia qualquer zanga ou
ressentimento. E na verdade, poucas pessoas conheci
que quase até aos 100 anos conservasse um tão grande
número de ﬁéis incondicionais, atraídos pela sua personalidade e simpatia. Era uma pessoa desinteressada
que só vivia do consultório e cujo único ‘tacho’ era ser
médico da CP, que lhe facultava as viagens semanais a
Lisboa, sempre trabalhou de graça no Hospital, e por
isso teve uma reforma miserável, nunca teve automóvel nem casa própria, e cujos únicos luxos eram ir a
congressos europeus no Verão à sua custa e alugar uma
casa em Moledo em Agosto.
Tristemente, como já referi, a Faculdade nunca o convidou para leccionar Neurologia, uma situação análoga à
do notável microbiologista lisboeta Carlos França que
nunca teve cátedra própria. O facto talvez lhe causasse
íntimo desgosto, aliás jamais expresso, e o levasse a idealizar uma Escola mais aberta em que houvesse franco
intercâmbio de docentes e investigadores entre Faculdades e fácil contratação de cientistas de fora da carreira
universitária, como sucedia nas grandes universidades
inglesas e americanas, esquecendo-se talvez da escassa
mobilidade das pessoas em Portugal. Esse último sonho
pôde porém realizar-se numa fascinante experiência
que nos será contada pelo professor Nuno Grande a
propósito da fundação do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. ■
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GRANDE EXPOSIÇÃO/VENDA VAI MARCAR O
MÊS DE NOVEMBRO

PORTUGAL E BRASIL

UNIDOS PELA

ARTE

O CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS VAI,
NOVAMENTE, ABRIR AS PORTAS A MAIS UMA
GRANDE EXPOSIÇÃO. DESTA VEZ, A INICIATIVA, QUE DECORRERÁ DURANTE O MÊS DE
NOVEMBRO, JUNTARÁ NOMES DE ARTISTAS
PORTUGUESES A ARTISTAS BRASILEIROS.
EM DÚVIDA, ESTÁ AINDA A HIPÓTESE DESTE
GRANDE CERTAME SE TORNAR NUMA BIENAL DA COMUNIDADE DE PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA. “POR ENQUANTO, VAMOS
DEIXAR ESSA POSSIBILIDADE NO AR”, REFERE
DE FORMA ENIGMÁTICA MARIA DOS ANJOS, DIRECTORA DA CASA DE PORTUGAL EM
S. PAULO.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Assume-se Alentejana de “gema”, apesar de aos oito
anos ter partido para o Brasil, onde continua a residir. Mas a vida de Maria dos Anjos, ou a artista
«Mariazinha» como gosta de ser tratada pelos amigos, é passada entre os dois países, promovendo exposições, desde o Porto, passando por Santa Maria
da Feira, Lisboa e Santarém... Quando fala da terra
de origem, não esquece o pronome “nós” e, por isso,
é a primeira a dizer que “existem espaços fantásticos para expor em Portugal”.
O coração divide-se e, talvez por isso, assumiu o
cargo de directora da Casa de Portugal em S. Paulo.
Actualmente, está empenhada em organizar uma
grande mostra de arte no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM). A data de inauguração já
está marcada, dia 2 de Novembro, altura em que o
trabalho de longos meses será recompensado com
a alegria de ver artistas portugueses e brasileiros
representados num espaço que classiﬁca de “maravilhoso”.
A três meses do Dia D, Maria dos Anjos prefere
guardar segredo sobre algumas das surpresas que
estão a ser preparadas. Certa de que se vai tratar de
uma exposição de pintura e escultura direccionada
para a venda, e conﬁante de que “será um marco
com elevada qualidade”, a directora da Casa de Portugal em S. Paulo deixa no ar a possibilidade de a
exibição poder contar com a participação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em
formato de bienal. “Vamos guardar um bocadinho
de segredo. Podem ﬁcar certos de que será uma
mostra muito bonita, de peso e com a participação de grandes valores”, sublinha, quase ao mesmo
tempo que apaixonadamente fala do planeta da arte
que caracteriza como sendo um pequeno mundo,
onde “é necessário o encontro e o intercâmbio de
experiências”. Em entrevista à Nortemédico, Maria
dos Anjos fala desse mundo...
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(nortemédico) – Em que é que vai consistir a exposição que se pretende promover em Novembro?
(Maria dos Anjos) – A exposição ainda não tem um
nome deﬁnitivo, porque estamos a tentar arranjar
um título interessante. Além disso, ainda não está
completamente definido se será exclusivamente
uma mostra de arte brasileira ou se será a primeira
bienal da CPLP. Realmente, temos o sonho de juntar os países de língua portuguesa e mostrar aquilo
que tão bem sabem fazer que é a arte. A verdade é
que existem artistas fantásticos e que, às vezes, não
têm oportunidade de aparecer, a não ser neste tipo
de ocasiões. É, de facto, um sonho trazê-los para a
nossa realidade, uma vez que seria um marco, não só
para o panorama artístico, como para a língua mãe.

ARTISTAS BRASILEIROS
ENTUSIASMADOS

Ao falar de bienal, pode então concluir-se que já
existe uma perspectiva de haver alguma continuidade nesta iniciativa?
Exactamente. Se avançarmos com a organização de
uma exposição da CPLP queremos que essa mostra
se possa realizar de dois em dois anos. Não signiﬁca, porém, que nos anos intercalares não se promovam eventos, com outros temas. O que gostaríamos era de ter um mês disponível para trazermos
essas mostras de fora e expô-las neste belíssimo
espaço que possui a SRNOM. É um assunto que
temos abordado com o Dr. Miguel Guimarães, uma
pessoa que, não posso deixar de dizê-lo, tem sido
extremamente amigo e proﬁssional connosco. Não
só mostrando abertura para nos ceder o espaço,
mas também estando sempre disponível para nos
atender a qualquer momento.

Ou seja, pode esperar-se uma grande gama de
artistas.
Exacto. Uma grande gama de manifestações ao nível artístico e ao nível de tendências. Na verdade,
o nosso projecto está em aberto, dado que não se
trata de uma exposição com um tema especíﬁco. O
artista vai poder manifestar-se da forma que quer,
sente, gosta e sabe. Vamos trazer artistas de quase
todos os cantos do Brasil. Temos acesso a quase
todos os Estados, onde existem pintores e escultores
maravilhosos, artistas que hoje fazem a história da
arte contemporânea brasileira. Alguns residem fora
do Brasil mas estão dispostos a colaborar connosco.
Obviamente, a pátria mãe também estará muito
bem representada. Já ﬁzemos excelentes contactos
em Portugal que, inclusivamente, só me incentivaram em continuar com este projecto.

Com esse sonho, presumo, portanto, que tem havido contacto com os países que integram a CPLP.
Sim. Têm existido contactos, não só a nível governamental, mas também a nível artístico. Temos alguns amigos, pintores e escultores, dos países que
compõe a comunidade de língua portuguesa que
já demonstraram estar completamente receptivos
a esta participação. Uma abertura que nos orgulha
e honra muito, porque é a adesão dos artistas é que
vai fazer com que a exposição se torne um marco.

O facto do Brasil ser uma imensidão e ter muitos artistas, quando chega a Portugal não sente que temos
alguma diﬁculdade em nos abrir culturalmente?
Sinto. Eu também sou portuguesa e, por isso, estou à vontade para falar. Ainda existem algumas
reservas em abrir as portas, quando, na minha opinião, quanto mais se receber, mais se vai aprender e
muito mais se vai dar. Ou seja, a troca de experiências é muito maior e pode tornar-se cada vez mais
importante, porque pode passar do afectivo para o
proﬁssional, ou vice-versa.

Caso avance o projecto da bienal, a exposição
será itinerante? Ou seja, para realizar rotativamente por cada um dos países da CPLP?
A primeira edição terá de ser em Portugal, uma vez
que é a pátria mãe. As seguintes poderão ser, de
facto, promovidas nos outros países, como o Brasil,
Cabo Verde, Timor Leste... De qualquer das formas,
o importante é que os artistas participem e aceitem
o desaﬁo. Depois, aqueles que nos quiserem acolher, poderão contar connosco. A intenção é tornar
este projecto amado, querido e desejado.

Como é que tem sido o contacto com os artistas
brasileiros, para virem expor ao Centro de Cultura e Congressos da SRNOM?
Posso garantir que, após os contactos realizados,
os artistas brasileiros estão numa expectativa fantástica. Estão, realmente, à espera desse momento.
Além disso, também já realizei contactos com excelentes artistas portugueses, cabo verdianos, angolanos, moçambicanos... Muitos já estão apalavrados
e, obviamente, se o nosso projecto for a avante eles
estarão disponíveis.

ESPAÇO PRESTA-SE AO QUE
QUEREMOS MOSTRAR
Como surgiu a ligação com a Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos?
Em Novembro do ano passado estive no Centro
de Cultura e Congressos na exposição «Diversidades», a convite do artista Urbano da Cruz. Gostei
muito da mostra, uma vez que estiveram presen-
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tes grandes artistas portugueses
e outros estrangeiros. No entanto,
confesso que senti a falta dos brasileiros (risos). E o espaço é maravilhoso, fantástico, acolhedor e
enorme. Presta-se para aquilo que
queremos fazer e mostrar, porque
tem muitas áreas que podem ser
muito bem aproveitadas. Além do
mais, tem bom estacionamento e,
por isso, permite um fácil acesso
aos visitantes que podem vir,
ver e comprar as obras, ou simplesmente apreciar, confraternizar e tomar um café. O local é
brilhante. Tendo em conta todo
este conjunto nasceu a ideia de organizar uma mostra, neste local
magníﬁco. Quanto se realizou o
primeiro contacto, o Dr. Miguel
Guimarães mostrou toda a disponibilidade em avançar com o
projecto. A primeira coisa que nos
disse foi: vamos em frente. É por
isso que estamos aqui.

ARTISTAS PORTUGUESES SÃO MAIS
CONHECIDOS NO BRASIL
O que é que os portugueses podem saber dos artistas brasileiros?
Actualmente, temos grandes nomes que fazem a história da arte contemporânea no Brasil. Artistas como
Siron Franco, António Henrique Amaral, Cleber
Machado... Enﬁm, há uma gama, desde paulistas,
mineiros, baianos ou cariocas. Temos o exemplo de
um grande artista da Baía, César Romero, que, inclusivamente, já teve connosco noutras exposições promovidas em Portugal. Portanto, vamos ter a presença
de artistas de vários Estados ... Alguns deles estão a
começar as suas carreiras, mas já demonstram um
talento enorme e esta pode ser uma oportunidade
para as pessoas conhecerem os seus trabalhos.
O facto dos Estados brasileiros serem completamente diferentes, pressupõe que essas raízes
estejam patentes nas expressões culturais?
Percebe-se isso perfeitamente nas obras. As raízes
estão muito vincadas nos trabalhos de cada artista.
Quando iniciam uma carreira, começam pelas raízes e, depois, vão dando asas à sua imaginação.
Nesse momento, obviamente, a manifestação tornase mais universal.
No Brasil, como vêem os artistas portugueses?
Temos excelentes nomes de artistas portugueses
conhecidos no Brasil, como é o caso de José de Guimarães, Sobral Centeno, Júlio Pomar, a divina Vieira
da Silva, Manuel Vilarinho, Graça Morais ou Lucília
Candeias.

Os artistas portugueses são mais conhecidos no
Brasil do que brasileiros em Portugal?
Penso que se conhece melhor os artistas portugueses no Brasil do que o contrário. Acho que isso está
relacionado com o facto de haver um espaço mais
favorável de acolhimento, para os receber. É verdade
que, pelo número excelente de artistas brasileiros que
existem, Portugal ainda os conhece pouco.
Se transportarmos essa realidade para os outros
países da CPLP, como Cabo Verde ou Angola, podemos dizer que o conhecimento ainda é menor?
Foi exactamente essa a razão que me levou a pensar
realizar uma bienal com a Comunidade de Países
de Língua Portuguesa. O objectivo é tornar essa realidade mais acessível. É pela grande possibilidade
desse abraço irmão, desse intercâmbio cultural, que
eu luto. É para que as pessoas se emocionem a olhar
alguém de Angola ou Moçambique, que não conheciam, e que, de repente, passou a existir e a fazer
parte do cenário artístico. A cultura pode ser um
meio de aproximação e de crescimento artístico, pela
possibilidade de captar tendências e assimilar experiências diferentes. Na minha opinião, essa troca é
muito rica e extremamente importante.
Nesta área, as principais queixas dos promotores
deste tipo de eventos culturais prende-se com a falta
de apoio. Também enfrenta essas diﬁculdades?
Como em qualquer lugar, e de uma maneira geral,
é extremamente difícil arranjar apoios. Costuma-se
dizer que há dinheiro para tudo, menos para a cultura. Infelizmente, é verdade e, muitas vezes, é fácil
desanimar. Mas a necessidade de fazer e a vontade
de mostrar a arte ajuda a superar as diﬁculdades.
Não fosse essa vontade férrea de trabalhar, já teria
desistido. Mas posso garantir que parar, jamais. Às
vezes, torna-se mais complicado captar a atenção dos
privados, do que propriamente dos órgãos oﬁciais.
Em Portugal, por exemplo, penso que os empresários ainda não despertaram para esta área. Mas no
momento em que perceberem que podem investir
na arte e que isso lhes trará vantagens, penso que as
coisas vão, com certeza, melhorar.
Outro dos problemas é a falta de hábito da população em ir visitar exposições.
Acho que isso acontece um pouco a nível geral,
mas depende um pouco dos países. No Japão, por
exemplo, ir a uma exposição de arte é um acontecimento vulgar. É muito comum, em qualquer cidade
pequena, ver crianças acompanhadas pelos pais a
entrar em museus. Nós, europeus, e ocidentais em
geral, ainda não temos esse hábito. Mas temos de ter
um discurso positivo: o impulso de sair de casa já é
benéﬁco. Depois, pode ver-se coisas que se gosta ou
não, que se entende ou não. Mas a verdade é que, no
local, os conceitos vão mudando, porque há sempre
alguém que mete conversa, que vai chamar a atenção
para um detalhe que nos escapou... Encontram-se
velhos conhecidos, fazem-se novos amigos e a pessoa
volta para casa muito mais rica do que quando saiu. ■
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HOUVE TRABALHOS QUE
ATÉ PARECIAM DE PROFISSIONAIS
CADA ANO QUE PASSA TEM MAIS GENTE E
MAIS QUALIDADE. PERTO DE UMA CENTENA
DE MÉDICOS APRESENTARAM MAIS DE 200
OBRAS NA ARTEMÉDICA, ALGUMAS DELAS
DE GRANDE NÍVEL. ATÉ PARECIA COISA DE
PROFISSIONAIS. A EXPOSIÇÃO DECORREU
DE 1 A 30 DE JUNHO E A GALERIA DO CENTRO
DE CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO REGIONAL NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS É
CADA VEZ MAIS UMA REFERÊNCIA PARA UM
BOM APRECIADOR DE ARTE.
nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto

A Artemédica já faz parte do calendário, já se tornou
um hábito. Os participantes já preparam as obras
com vista à exposição. Como diz Miguel Guimarães, o principal dinamizador do evento, “regista-se
uma grande participação, que dá para encher todo o
espaço, com mais ou menos duas obras por médico.
E, quando assim acontece, vale a pena organizar a
Artemédica, porque isto é dos médicos”.
Este ano houve uma oferta multifacetada de obras
de arte. Proliferaram as pinturas, com muitos trabalhos a óleo, aguarelas, acrílicos ou mesmo técnicas
mistas. Também se viram algumas esculturas mas
Miguel Guimarães quer estimular ainda mais esta
área. “Há bons escultores-médicos em Portugal, nomeadamente em Lisboa. Conheço até um excelente,
que é da minha área (urologia) – Rafael Passarinho.

Ele tem obras fantásticas. Por isso, gostaria que os
escultores aparecessem mais. É que a escultura é
uma forma de arte absolutamente espantosa, que
eu gosto particularmente. Por outro lado, não há
muitos problemas de espaço porque as peças podem posicionar-se de uma forma livre. Poderíamos
ter aqui 30 ou 40 esculturas, sem interferir com as
obras que estão na parede”.
Tal como nas exposições anteriores houve uma
mostra de joalharia com algum impacto. A vitrofusão foi também bastante apreciada, assim como
desenho com lápis de cor e com carvão. Isto além
naturalmente da fotograﬁa, que é sempre um dos
pontos fortes.
O prestígio da Artemédica tem-se desenvolvido e a
prova “é que Pedro Nunes, o Bastonário da Ordem
dos Médicos, sugeriu que esta mostra passasse a ser
nacional” – revela Miguel Guimarães. “Talvez para
o ano” – admite. “Mas tem que haver um acordo
com as outras secções regionais. Tem que haver
uma concertação para não se entrar em rota de colisão com outras iniciativas. Mas se os colegas das
outras secções quiserem, então enviaremos para o
ano 30 mil cartas em vez das 10 mil deste ano para
a Secção Regional do Norte”.
Miguel Guimarães esclarece que “no caso de isso
acontecer, teremos que limitar a exposição a uma
obra por artista”.
Como nos anos anteriores vai ser elaborado um
catálogo que compila as obras desta exposição, num
trabalho fotográﬁco a cargo de António Pinto e edição com apoio da Bial. Trata-se de uma forma muito
interessante de perpetuar a actividade artística dos
médicos participantes.

31

UM BRILHANTE “PORTO ANTIGO”
“Porto Antigo” é o título de uma das obras que mais
despertou a atenção na Artemédica. De tal forma
que foi uma das primeiras a ser vendida. Trata-se
de uma paisagem em aguarela
de João José Pinto Pereira, que se
destaca por apresentar um surpreendente jogo de luz. “Gosto
muito do jogo de luz e sombra e
a cidade do Porto proporcionase muito a isso”, confessa este
pediatra do Hospital Pedro Hispano.
João Pinto Pereira revela que “já
participei numa exposição denominada exactamente Luz e Sombra, o que demonstra a minha
tendência”. Aliás, este médicoartista tem uma história curiosa:
“Comecei a pintar na adolescência, para consumo doméstico,
sem material adequado. Depois
frequentei o curso de Medicina
e, já casado e com ﬁlhos, pintava com aguarelas em
papel cavalinho. Tudo não passava de um desenho
de momento, que acabava invariavelmente no cesto dos papéis.
Mal eu sabia que a minha ﬁlha
mais velha alisava depois os papéis amarrotados e os guardava”.
“Acontece que um tio da minha
mulher – continua João Pinto
Pereira – se dedicava à aguarela. Trata-se até de um pintor
conhecido, Jaime Isidoro, que
tem uma galeria junto à Rotunda da Boavista, a Dominguez Alvarez. Ora, a minha

mulher mostrou-lhe as minhas pinturas e o Jaime
Isidoro gostou, dizendo que eu tinha talento”.
Perante isto, “a minha mulher comprou então o material necessário para a pintura e deu-me de prenda.
Quase que me senti na obrigação de pintar a sério,
embora o faça sempre de forma autodidacta e seguindo a técnica do Jaime Isidoro, que foi realmente
a pessoa que me inspirou”.
O autor de “Porto Antigo” fez a primeira exposição
em 1994 e, desde então, tem participado com regularidade em eventos artísticos, principalmente ao
nível de congressos médicos. Costuma pintar em
aguarela, “aguarela paisagística, de natureza urbana”, como ele próprio deﬁne, embora também já
tenha experimentado o guache em arte abstracta.

CONCEIÇÃO DIAS:
ESTREIA ABSOLUTA
Houve uma estreia absoluta na Artemédica 2006.
Foi de Maria Conceição Santos Dias. E foi uma estreia muito especial, porque esta oftalmologista participou com dois trabalhos de técnica mista sobre
madeira. Duas obras “Sem Título” que deram nas
vistas, pelo arrojo e qualidade artística. Conta Maria Conceição
Dias: “Tirei a
especialidade
de oftalmologia e para
mim a cor é
muito importante. Por outro lado, a arte
é também uma
forma de evasão, uma forma
de relaxe”.
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A médica-artista acrescenta que “já comecei há
muitos anos. No início não tinha técnica, apesar de
algumas bases de desenho. Mas fui depois para o
atelier de Jorge Cordon e evoluí bastante”.
As obras apresentadas são muito peculiares porque misturam pintura e... escultura. É um trabalho
misto, com muitos materiais, que proporcionam
uma textura invulgar. “Utilizo cimento, rede, madeira, ferro... tudo o que apareça na natureza, vai!”
Maria Conceição Dias tem cerca de 20 quadros mas
só agora se estreou em exposições.
A médica-artista promete que vai continuar o percurso iniciado. “Já tinha sido convidada para expor
mas o meu marido – que é um excelente crítico
– aconselhou-me a esperar mais algum tempo, porque entendia que não era ainda a melhor altura”.
Será que gostou da experiência? “ É diferente”, responde. “Vou agora pensar noutras iniciativas, com
os meus colegas de atelier”, revela.

“MERCADO DE PEIXE”
E “O BAILE”
Não foi por estarem posicionados logo à entrada
da Artemédica. “O Baile”
e “O Mercado de Peixe”
foram outras duas obras
muito apreciadas. São
trabalhos em acrílico sobre tela de Maria Fátima
Barbosa Monteiro Leite.
Curiosamente, conta a
autora que “O Baile” foi
inspirado nas danças
de salão que frequentou
com o marido. “Tenho
até mais duas obras alusivas, uma com bailarinas
sevilhanas e outra sobre
um tango argentino”.
Em relação ao “Mercado
do Peixe”, a artista con-

fessa que se inspirou no local onde reside, a Afurada,
conhecida por ser uma pitoresca zona piscatória.
Os trabalhos de Maria de Fátima Leite têm uma tendência impressionista. “Gostaria de evoluir nessa
área”, confessa esta médica de família, que tem uma
“paixão incrível pela pintura”, embora tivesse começado a pintar há apenas três anos.
“Frequentei aulas de pintura – revela – e estou muito
satisfeita com o trabalho no atelier de Dagoberto
Silva. Ele consegue transmitir muita energia”.
Tudo parece servir de inspiração. “As revistas, femininas ou de actualidades, são um bom exemplo.
Às vezes dou comigo no carro a pensar naquilo que
vou fazer. Depois misturo as ideias e exploro as
várias hipóteses”.
Maria Fátima Barbosa Monteiro Leite participou na
Artemédica pela segunda vez, na sequência de algumas exposições colectivas e individuais. Na altura
da entrevista à Nortemédico, esta médica-artista
estava já a pensar nos próximos eventos, no Algarve
e em Nelas.

AS FOTOS
DOS OLHARES
É já uma tradição na Artemédica a exposição de
boas fotograﬁas. Ana Paula Ribeiro Almeida Tavares participou com dois trabalhos, resultantes de
uma viagem a Marrocos. “Um Olhar Sem Voz” e
“Um Olhar Carregado” transmitem um certo exotismo, que não deixou indiferentes os visitantes da
exposição.
“Nessa viagem a Marrocos houve duas personagens
que me impressionaram bastante” – conta a autora.
O olhar das pessoas foi o “punctum” das fotograﬁas,
como diria o semiólogo e ﬁlósofo francês Roland
Barthes. “Foi como se houvesse um retrocesso no
tempo – explica esta infecciologista do Hospital
Joaquim Urbano –, num local com uma cultura
e costumes muito diferentes dos nossos. E, nesse
contexto, achei que todo esse ambiente estava expresso no olhar das personagens. Foi isso que mais
me tocou”.
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Amadora na arte de fotografar, Ana Paula Tavares
diz que a Artemédica “é um excelente estímulo”. Por
isso mesmo esta foi a segunda vez que apresentou
trabalhos.
Só há um problema: “Gostava de ter mais disponibilidade para a fotograﬁa”, confessa a infecciologista,
que gostaria também de ter mais tempo para uma
formação mais abrangente desta arte.

“A SAGRADA FAMÍLIA” EM
VERSÃO IRÓNICA
Ironia e sarcasmo. Quem analisar os trabalhos de
Jorge Emanuel Rebelo Resende Pereira vai encontrar muito escárnio. Em “A Sagrada Família”, este
neuroradiologista do Hospital Pedro Hispano ironizou a instituição familiar, “que por vezes é bastante conturbada”, como ele próprio faz questão de
sublinhar.

Jorge Rebelo Pereira participou na Artemédica
com dois trabalhos a óleo. Se “A Sagrada Família”
apela aos problemas familiares, a “Peregrinação a
Bayreuth” já nasceu de um conceito mais rebuscado. Tem a ver com a história de um maestro judeu “que quis levar Wagner a Telavive mas foi boicotado”, explica o médico-artista, que acrescenta:
“Procurei, então, fazer o contrário, ou seja, mostrar
a ida de judeus a Bayreuth. Já que Wagner não pôde
ir a Israel foi então Israel a Bayreuth”.
Richard Wagner viveu naquela cidade germânica
desde 1872 até à sua morte, em 1883, onde agora
existe o Bayreuth Festspielhaus, uma ópera especialmente construída. Ali realiza-se anualmente um
festival de longa tradição, que já vem desde 1876.
Tanto “a Sagrada Família” como “Peregrinação da
Bayreuth” são trabalhos recentes. Foram concebidos
o ano passado. Embora já pinte há muitos anos, Jorge
Rebelo Pereira nunca se dedicou à arte em termos
proﬁssionais. “Sou apenas um amador”, faz questão
de realçar. Por isso mesmo, “há muitos quadros que
vou oferecendo. Tenho até poucos em meu poder,
para aí uma dezena”, conclui este médico-artista.

SÃO ROSAS, SENHOR
SÃO ROSAS...
Há um autodidacta muito especial, que faz aguarelas muito interessantes. E para isso conta apenas
com a ajuda de alguns livros. Mário Justino Pinto
Teixeira trabalha com base em fotograﬁas, que depois as interpreta à maneira dele. Este ano esse trabalho resultou em “Cesta com Maçãs”, “Outono em
Águeda” e “Jarra com Rosas”.
“Só saio do real em pormenores não muito importantes, porque ao fazer a foto também já selecciono o
objecto”, explica. “Já olho para o objecto e digo: este
vai dar! Se estiver a ver coisas que não me agradam,
naturalmente que não passo para a pintura. Por
outro lado, gosto imenso da cor. Faço tudo muito
colorido. É um fascínio. O que não quer dizer que
não faça também trabalhos a lápis. Gosto de cores
quentes. Dá-me gozo, é um gosto pessoal”.
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O trabalho que Mário Justino Pinto Teixeira levou
à Artemédica tem uma característica muito particular. Tem muitas ﬂores, muitas
rosas. “Trago sempre pelo menos
um quadro com rosas. Isso tem a
ver com um desaﬁo que a minha
mulher me fez um dia. Voltou-se
para mim e disse-me: quero a parede desta sala cheia de rosas. Ora,
eu estudei a parede, fotografei, experimentei rosas em vários sítios e
ﬁz uma colecção de quadros muito
grandes. Acho que ﬁquei especialista em rosas”.
Este endocrinologista, que exerceu no Hospital Santo António até
ao ano passado, mostra com orgulho os seus trabalhos: “Tenho aqui
rosas inglesas, com muitas pétalas,
que permitem dar mais relevo e enchem mais o quadro. Procuro também tirar partido de alguns efeitos,
que não são assim tão fáceis de alcançar, com o objectivo de obter
vários reﬂexos de luz. Nas cestas
tento fazer a transição entre a luz
e a sombra, ou seja, o contraste.
Tenho sempre a preocupação de
dar uma sensação de
relevo”, confessa de forma apaixonada.
Com o sucesso do seu trabalho devidamente reconhecido na Artemédica,
Mário Justino Teixeira quer ir um
pouco mais longe ao nível de participação noutras exposições. “Fiz-me sócio
da Sociedade Portuguesa de Escritores
e Artistas Médicos, mas este ano não
fui a tempo. Paciência. Fica para a próxima. Não é para ganhar – esclarece
– é para colaborar”.
Já participou no 50.º aniversário do
Serviço de Endocrinologia do Hospital
de Santo António e fez também uma
exposição de 25 quadros na Fundação
Eugénio de Almeida. “Também tinha
alguns retratos de colegas. Aliás, eu

desde muito pequeno que tenho jeito para o desenho. Mas só mais tarde, já na universidade, é que
comecei a dedicar algum tempo à aguarela. Coisas
de médicos. Nunca vendi qualquer quadro”.
É um dos totalistas de todas as edições da Artemédica e sente-se satisfeito com os comentários ao seu
trabalho. “As pessoas têm sido simpáticas”, refere.
“Isso dá-me vontade de continuar”, conclui.

RETRATOS
DOS PAIS
A segunda-feira à noite é sagrada para Isabel Castro
Santos Almeida. Entra no atelier do mestre Hélder
Bandarra e só de lá sai por volta da meia-noite. O
resultado pôde ser apreciado em duas pinturas a
óleo, curiosamente dois retratos dos pais desta médica-artista. “Dedico-me à pintura mais a sério há
uns três anos. Sempre gostei muito de desenhar
mas nunca me tinha aventurado nisto. Ainda cheguei a fazer uma exposição de desenhos quando era
miúda mas depois nunca mais”, revela.
Os retratos têm a ver com uma questão de gosto.
“Retratei os meus pais há uns anos, quando ainda
eram mais jovens, e resolvi trazer esse trabalho”.
Isabel Castro Santos Almeida exerce Medicina Geral
e Familiar no Centro de Saúde Soares dos Reis, em
Oliveira do Douro. “É preciso encontrar um escape
para o dia a dia, que
é muito cansativo e
preocupante. Quando
uma pessoa está na
pintura vive então
horas em que não
pensa em mais nada
que não seja a arte. É
uma actividade que
se sente mais do que
aquilo que se pensa”.
A médica artista revela
ainda que “ já experimentei outras actividades, como ballet,
ginástica, equitação...,
mas isto é bastante
mais repousante”.
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Sobre a Artemédica considera que “as pessoas ﬁcam
surpreendidas por verem muitos médicos a pintar.
Ou seja: os médicos têm outra faceta, talvez porque
precisem de dar o tal escape ao sentimento, não é?”

AS ONDAS
DO DESENHO
Com 12 anos já fazia aguarelas. Mais tarde dedicou-se também à psiquiatria mas nunca deixou a
arte, como actividade paralela. Jorge Manuel Mira
Coelho participou com três desenhos: “Onda de
Bailado”, “Onda de Feminilidade” e “Outonos”.
“A evolução do desenho dá-se cada vez com menos
traços até chegar àquilo que eu chamo ondas. Todo
o meu desenho é feito de uma linha só, de uma
continuidade”, revela o médico-artista. “Tenho um
estilo pessoal já de há muitos anos”.
“Outonos” é já uma variante. “É um desenho a lápis
e aguarela”- esclarece. “É uma tentativa de conciliar
o desenho com a pintura”.
Antigo director de serviço do Hospital Magalhães
Lemos e director do Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil do Porto, Jorge Mira Godinho dedicase essencialmente à escultura. “Já expus em anos
anteriores mas este ano não trouxe qualquer peça
porque elas são muito pesadas...”, confessou. “O ano
passado, por exemplo, trouxe 12 esculturas. Este
ano resolvi variar um pouco”, revelou este totalista
em participações na Artemédica.

PINTURA E JÓIAS
Júlia Maria Ribas
Santos é uma artista multifacetada. Participou
este ano na Artemédica com duas
pinturas em acrílico sobre tela e
com uma série de
jóias que atraíram
a curiosidade e
interesse dos visitantes.
Dedica-se há pintura há perto de nove anos
e conta já com várias exposições no currículo. “O critério com que escolho as telas para estes eventos parte
sempre da cor”, revela. Os
dois trabalhos “Sem Título”
que estiveram patentes nas instalações da SRNOM,
de 1 a 30 de Junho, apresentaram essas características. Numa das obras, que revelava uma mulher
num camarote de um teatro, “foi um dos poucos
exemplos em que eu tive realmente uma intenção
de expor uma determinada situação que me ﬁcou
na memória”, explica Júlio Maria Ribas. “Mas, na
maior parte das vezes, o meu trabalho é abstracto”.
É totalista de todas as edições da Artemédica e o
acrílico sobre tela da mulher no teatro foi uma das
suas últimas obras. “Gosto muito de pintar mas não
tenho formação”, confessa.
Ao nível das jóias, esta médica-artista diz que o trabalho que apresentou é muito pessoal e sentiu “uma
boa receptividade por parte das pessoas”.
Júlia Maria Ribas sublinha que não trabalha ouro nem
prata. “Faço o desenho inicial e depois a montagem
das peças também é feita por mim. Normalmente as
propostas que faço são à base de ouro e prata, além de
pérolas, pedras preciosas e semi-preciosas”, conclui.
Depois da Artemédica, Júlia Maria Ribas voltou-se
para exposições na Loja do Modelo de Serralves e
para o Hotel Quinta do Lago. ■
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ENCERRAMENTO DA ARTEMÉDICA
A EXPOSIÇÃO DE ARTE MÉDICA 2006 FECHOU
AS PORTAS NO DIA 30 DE JUNHO. NA CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO FOI ENTREGUE
UMA MEDALHA COMEMORATIVA AOS MÉDICOS QUE EXPUSERAM OS SEUS TRABALHOS.
SIMULTANEAMENTE FOI LANÇADO O LIVRO
“VIVER A VIDA COM ARTE” DA AUTORIA DE
ALICE ANDRADE, EUGÉNIA ASCENÇÃO E M.
TERESA RIBEIRA, E QUE FOI APRESENTADO
PELO DR. MÁRIO REIS. A ABRILHANTAR A CERIMÓNIA ESTEVE O GRUPO DE CLARINETES AD
LIBITUM QUE BRINDOU OS PRESENTES COM
MÚSICA DE EXCEPCIONAL QUALIDADE.

“VIVER A
VIDA COM ARTE”
UM LIVRO SOBRE
A VIAGEM
DA VIDA
“Viver a Vida com Arte” é um livro que junta poesia, quadros e
fotograﬁas e faz uma viagem ao
longo da vida. Ou, no dizer das
autoras, “uma viagem desde a
pré-concepção até à passagem,
porque para nós a morte é uma
passagem para outra dimensão
e não aquele terror com que fomos educados”.

A obra, apresentada no encerramento da Artemédica 2006, foi elaborada por Alice Andrade, Eugénia Ascensão e M. Teresa Ribeiro.
“É costume reunirmo-nos uma vez por semana no
ﬁnal de uma aula de pintura. Apercebemo-nos que
todas tínhamos material, desde poemas a quadros
e fotograﬁas, que gostaríamos de publicar. Entendemos então que, atendendo ao nosso grau de amizade
e interesses comuns, talvez fosse possível encontrar
um ﬁo que ligasse a nossa obra e a nossa maneira de
pensar”, explica Teresa Ribeiro.
Por isso mesmo este trio de médicas conseguiu arranjar uma história que as ligasse. E resolveram
fazer uma avaliação do que é a vida, com imagens
e poemas desde a pré-concepção (com fotograﬁas,
grafﬁtis, quadros), até à concepção, juventude, idade
madura e a tal “passagem” propriamente dita.
“Há uma evolução na história – revela Teresa Ribeiro
– ao longo de todos os períodos da vida. Está tudo
ilustrado com imagens, quadros e fotograﬁas alusivas que cada uma de nós tinha. Fizemos uma selecção de acordo com o tema que estávamos a seguir”.
Mesmo em dia de apresentação, a experiência parece ter sido gratiﬁcante, porque as autoras de “Vi-
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ver a Vida com Arte” já estavam a pensar
noutras iniciativas. “Ao fazermos este livro
veriﬁcámos que ainda sobrou muito material e muitas ideias. Mas este livro será
sempre especial, porque ao escolhermos os
quadros tivemos em conta aqueles que eram
mais pessoais e tinham alguma coisa do
nosso passado, do nosso presente e uma
mensagem para o futuro dos nossos ﬁlhos.
Uma mensagem de esperança no futuro, de
visão do passado, das memórias da infância
e do respeito pela idade madura. Há vários
quadros que abordam assuntos de reﬂexão
sobre a juventude, a idade madura, a doença. É uma mensagem de humanismo, no
sentido de que – se Deus quiser – desaparecemos antes dos nossos ﬁlhos mas gostávamos que eles vissem esse desaparecimento como
uma passagem para outra dimensão”.
Eugénia Ascensão, por outro lado, acrescenta que
“a vida não é feita só de dinheiro e grandes coisas.
É preciso reparar também nas pequenas coisas para
a pessoa ser feliz. Essas pequenas coisas é que nos
dão a felicidade. Este livro serve para as pessoas se
descontraírem e reﬂectirem também um pouco”,
conclui esta ginecologista.

“AD LIBITUM”
CLARINETES
COM GRANDE À VONTADE
“Ad Libitum” signiﬁca à vontade, livremente. E foi
dentro desta perspectiva que actuou o quarteto de
clarinetes que encerrou a Artemédica 2006. Numa
viagem por vários estilos, o grupo liderado por
Nuno Pinto encantou a plateia. “Juntos rimo-nos
muito e com vontade. Gostamos de nos divertir, no
palco e fora dele, sempre ad libitum”, conforme se
pode ler no folheto de promoção do espectáculo.
O agrupamento tem uma história curiosa: “Sou
professor na Escola Superior de Música do Porto

– revela Nuno Pinto – e os meus
três colegas foram meus alunos
em determinada altura. Um dia
alguém me pediu para fazer um
concerto, numa exposição de
som, imagem e luz, na Exponor.
Perguntaram-me se eu conseguia
arranjar um quarteto de clarinete.
Falei com eles, montámos um
programa simples, para tocar ao
longo de meia-hora. A partir daqui ganhámos-lhe o gosto e passamos a tocar juntos. Entretanto,
os restantes elementos do grupo
passaram também a ser professores, em diferentes escolas”.
Nuno Pinto (clarinete e requinta) é o líder do grupo, composto também por
José Ricardo Freitas (clarinete), Luís Felipe Santos (clarinete) e Tiago Abrantes (clarinete baixo).
“Mais tarde – revela o porta-voz do agrupamento
– tivemos a ideia de incluir a percussão”, a cargo
de Jean-François Lézé. “Foi quando começámos
a ouvir uns discos – continua – e a tocar algumas
músicas de ouvido. Não temos partituras na maior
parte das músicas, porque os arranjos foram feitos
de ouvido”, conﬁdencia.
Neste concerto que serviu de encerramento da Artemédica, o grupo mostrou um pouco do material que compõe um recente disco, “Contradanza”.
A viagem por vários estilos começou na música
de Carlos Azevedo (“Sun Flower”) e Rui Soares da
Costa (“Pentamorphosis”) e seguiu em direcção a
Stephen Sondheim (“Send In The Clowns”), que
é uma música de ﬁlme. Seguiu-se Astor Piazzola,
“Libertango”, música judaica (“Trinkt Briderlakh”),
música contemporânea de Jan Van Der Roost, “Arghulesques”, que se transformou depois um pouco
em música celta. Depois houve Chorinho, mais música de Carlos Paredes, “Danças Portuguesas n.º 1”,
música cubana, música norte-americana, ou seja,
um bocadinho de tudo, com forte componente de
música erudita. ■
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LIGAR A ORDEM DOS MÉDICOS À COMUNIDADE

ENCONTRO DE

CATARINAS

JUNTA MULHERES COM CANCRO DA MAMA

A Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRTRACÇÃO, O CENTRO DE CULTURA
NOM) e a Unidade de PatoloE CONGRESSOS DA SRNOM RECEBEU
gia Mamária do Hospital Pedro Hispano uniram-se para
O I ENCONTRO DE CATARINAS. AS
proporcionar uma tarde desDOENTES DA UNIDADE DE PATOLOcontraída a quase duas centeGIA MAMÁRIA DO HOSPITAL PEDRO
nas de mulheres com cancro
da mama. Este convite a um
HISPANO ESQUECERAM, POR UNS
grupo de doentes inseriu-se
MOMENTOS, OS PROBLEMAS E RECEnuma ideia que tem como ﬁm
BERAM MENSAGENS POSITIVAS. UMA
a aproximação das estruturas
que representam os médicos
DELAS, DE SIMONE DE OLIVEIRA.
e a comunidade, onde aqueles
nortemédico Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto
prestam o seu contributo.
Aproveitando o espectáculo
musical apresentado pelo grupo de teatro «Os Traquinas» [ver páginas 40-42], na tarde do dia 23 de
Junho, véspera de S. João, fez-se uma segunda exibição para as doentes com cancro da mama, permitindo esquecer a doença por algumas horas. Foi,
assim, o I Encontro de Catarinas que, de acordo com
a coordenadora daquela unidade, Dra.Manuela Dias,
serviu para ajudar a colocar de parte as ideias da
morte, do insucesso e da condenação. “Quisemos
transmitir uma mensagem positiva. Perante a doença, é preciso arregaçar as mangas, acreditar nos
tratamentos, colaborar e desdramatizar”, advogou.
O percurso destas mulheres, ninguém duvida, não
é fácil. O processo é complicado, os tratamentos são
morosos, mas é preciso ter em conta que a esperança
de sobrevivência é cada vez mais elevada. Foi isso
que Dra. Manuela Dias fez questão de transmitir, ao
lembrar que 85 por cento das doentes com cancro da
mama, ao ﬁnal de cinco anos, estão vivas. Mas para
esse factor, contribui também a vertente comportamental. Por isso, “quanto mais se sentirem apoiadas,
acarinhadas e informadas, e acreditarem na cura,

NUM AMBIENTE DE FESTA E DESCON-

também mais predispostas vão estar para colaborar”,
defende a médica.
O nome de «Catarinas» também não foi escolhido
ao acaso, apesar da coordenadora da Unidade de Patologia Mamária do Hospital Pedro Hispano alertar
que o nome cancro “não é para ser escondido, mas
sim enfrentado”. Mas como o momento era de descontracção, regressou-se ao período da adolescência
e das mudanças físicas do corpo que, muitas vezes, é alvo de algumas brincadeiras. “Normalmente,
quando as adolescentes começam a ter maminhas,
os mais velhos brincam, chamando-lhe as catarinas”,
explica.

MENSAGEM DE SIMONE DE
OLIVEIRA
Apesar deste ser o primeiro encontro, este tipo de
iniciativas são já comuns noutros países. A Dra. Manuela Dias recorda um congresso a que assistiu em
Inglaterra onde se promove este tipo de eventos, de
forma a informar, acarinhar e transmitir uma atitude
positiva perante a doença.
Em Portugal, um dos exemplos de força no combate
ao cancro da mama é Simone de Oliveira que apenas
não compareceu no encontro promovido na SRNOM,
por se encontrar no Luxemburgo. De qualquer das
formas, a cantora enviou uma mensagem de apoio:
“Quero mandar o maior e mais quente abraço de carinho, de ternura e de admiração. Pela força que têm,
pela lágrima escondida, pela gargalhada que devem
dar. Sabemos todas do que estamos a falar! Acreditar
é importante. Ter esperança, sempre! Pedir ajuda,
pois claro! Deixo a todos, médicos, enfermeiros, paramédicos, ajudantes um beijo de gratidão e respeito
pelo vosso trabalho e pela vossa entrega incondicional. Um dia destes estarei aí convosco”. ■
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TEATRO, SARDINHAS,
MARCHAS POPULARES, BAILARICO,
FOGO-DE-ARTIFÍCIO E MUITO MAIS...

S. JOÃO FOLIÃO
FOI NA SRNOM
O CHEIRO A MANJERICO E A SARDINHA ASSADA. A CASCATA E OS ARCOS ENFEITADOS
PARA AS MARCHAS POPULARES. O S. JOÃO
DESTE ANO CONTOU COM UMA FESTA EM
GRANDE NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS, COM MAIS DE
900 CONVIDADOS, NA QUAL NÃO FALTARAM AINDA AS TRAVESSURAS DO GRUPO
TEATRAL «OS TRAQUINAS» E A MAGIA DO
FOGO-DE-ARTIFÍCIO.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto
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Mais de 900 «foliões» juntaram-se na sede da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) para viver as alegrias de um S. João, santo
das folias e devassidões. Uma mega festa onde nada
foi esquecido: um espectáculo musical tipo revista
(apresentado pelo grupo de teatro «Os Traquinas»),
a tradicional marcha popular, (com os arcos enfeitados de cores garridas), a sardinha assada (e
outras entreténs gastronómicos de características
regionais), o bailarico (animado por um rancho
folclórico) e fogo-de-artifício.
O sucesso não podia ter sido maior. Apesar desta ter
sido a primeira edição de uma festa que tradicionalmente é passada na rua, a organização garante ter
superado todas as expectativas. “Foi um sucesso e
até ﬁcamos um pouco surpreendidos com a adesão”,
confessou Fátima Oliveira, a médica coordenadora
da iniciativa.
A ideia da festa de S. João na SRNOM, como explicou, nasceu tendo em conta a resposta “muito
positiva” que tem sido dada pelos médicos nos espectáculos promovidos por altura do Natal, altura

em que o grupo teatral
chega a realizar três sessões, num só dia, para
ir de encontro a todas
as inscrições. Com este
projecto consolidado, e
com uma sede da SRNOM “com óptimas
condições e espaços
para convívio e lazer”,
Fátima Oliveira considerou importante criar
mais um evento que
“pudesse chamar os
médicos a um local que é seu”. “É verdade que se
promovem várias actividades de índole cultural e
político, mas penso que continua a haver uma falta
de hábito dos médicos em usufruir do espaço”, aludiu. Nesse contexto, continuou, “quisemos promover uma iniciativa de carácter mais popular e,
por isso, apostámos em organizar uma festa de S.
João à maneira tradicional”. Daí, “a importância das
sardinhas, dos balões, das quadras populares e do
fogo-de-artifício”, enumerou, acrescentando que o
espectáculo teatral fez parte “de um início de festa
com graça política que estivesse relacionada com os
próprios médicos”.

“PRECISA-SE DE UM PATRONO”
O sinal de que a aposta estava ganha iniciou-se logo
às 19h30, altura em que a capacidade do Centro
de Cultura e Congressos simplesmente esgotou.
Tudo para ver a peça «Populares e Santos?», protagonizada por artistas que são médicos, enfermeiros,
auxiliares e administrativos ligados à área da saúde
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e que contou com a colaboração da actriz e encenadora Rosa Quiroga. Também, a curiosidade não
seria para menos, tendo em conta o anúncio em
letras garrafais que se lia na porta de entrada do
espaço: “Precisa-se de Santos/as populares patronos
dos médicos do Norte. Aceitam-se candidaturas até
ao dia 23 de Junho de 2006, mediante apresentação
de curriculum actualizado e autenticado”.

“SE O MINISTRO DA SAÚDE
FOSSE UM SANTO POPULAR...”
Depois de um início inusitado – com o Professor
Pitosga a confundir a sala com o aeroporto –, o
espectáculo começou. Com a Maria que vai com as
outras e a outra que vai com a Maria, os manjericos
e os alhos-porros, as quadras populares e as habituais vendedoras de rua. O ambiente estava criado
para entrarem os famosos Santos Populares: S. João,
Santo António e S. Pedro. Os três, com o apoio das
suas secretárias e das ajudantes das secretárias, seriam o júri para, então, escolher o patrono dos médicos do Norte. A escolha não se vislumbrava fácil,

tantas eram as candidaturas recebidas. Pelo
meio, algumas canções
populares, entoadas
pelo Grupo Coral «A
Onda» (sob a orientação do Professor Ramiro Lopes), arrecadaram os aplausos do
público que também
não resistiu a umas
boas risadas quando se
pronunciaram algumas
quadras populares, algumas delas bem mordazes e
dirigidas a Correia de Campos: “Se o ministro da
Saúde fosse um santo popular, talvez fosse colocado
com devoção num altar. Mas como não é??? Aceitam-se sugestões”.
De volta à selecção das candidaturas, aﬁnal acabou
por se descobrir que os três santos não passavam de
um embuste. O concurso foi impugnado, encerrado
e os médicos do Norte ﬁcaram sem patrono. Ficou,
contudo, a promessa de que, no próximo ano, novo
concurso será lançado... “Por minha iniciativa, esta
festa é para continuar, mas depende da abertura
do Conselho Regional do Norte que é a estrutura a
quem compete decidir”, assinalou Fátima Oliveira
convicta, contudo, de que o projecto terá seguimento: “Costumo dizer que se os médicos gostaram, então são os médicos que mandam”.
Da noite de S. João deste ano, seguiu-se o jantar e o
bailarico e a oportunidade de ainda dar um salto à
exposição «O Porto e a Tradição Popular», com fotograﬁas de António Pinto, imagens do «cascateiro»
Manuel da Silva Teixeira e ainda a famosa receita do
bolo de S. João. ■
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ATELIER DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA
CULMINOU EM MAIS UMA PEÇA
DE TEATRO INFANTIL

«UMA

GRANDE

CONFUSÃO»

OS PONTEIROS DO RELÓGIO MARCAVAM
11H00, MAS A AGITAÇÃO DOS PEQUENOS
ACTORES NOS «BASTIDORES» E OS LUGARES VAGOS NA PLATEIA INDICIAVAM QUE,
COMO EM QUALQUER GRANDE ESPECTÁCULO, UNS MINUTOS DE ATRASO SÃO BEMVINDOS. MAS DEPRESSA AS CADEIRAS COLOCADAS NO ESPAÇO VERDE DO CORETO,
NA SEDE DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS, SE ENCHERAM.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Pais, irmãos, avós... máquinas fotográﬁcas, de ﬁlmar... Tudo apostos para registar os momentos que
os «alunos» do Atelier de Expressão Dramática
promovido pela Comissão de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM se tornaram actores,
encarnando de corpo e alma as personagens que
eles próprios compuseram. “Foi um período muito
curto, para fazer uma peça teatral e construir as
personagens, mas também achámos que o facto de
terem agendada uma actuação, lhes deu um maior
sentido de responsabilidade”, realçou a actriz Ma-

riana Assunção. Seja como for, acrescentou, “elas
nunca vão esquecer este momento”.
Seis crianças, entre os oito e os dez anos, dedicaramse durante duas horas e meia por dia, durante uma
semana, a criar uma história e a construir as suas
próprias personagens. Resultado? «Uma grande
confusão», o nome da peça dirigida pela professora de teatro Mariana Assunção, composta por um
Porco-espinho cor-de-rosa, uma Ratazana verde,
uma Flor, uma Erva, o Sol e um Futebolista.
O problema é que todos padeciam de vários males, originados pelos constantes atentados à mãe
natureza e ao ambiente. O Sol perdia a energia e a
luz, dos espinhos do Porco apenas restavam dois, a
Flor murchava da tristeza causada pela saudade do
sol, a Erva estava amarela porque se alimentava de
uma terra «manchada» por químicos e produtos
genéticos e, a Ratazana verde, habituada a circular
por todo o lado, como esse era o seu fado, havia de
encontrar com eles uma solução para o que se estava a passar. O Futebolista que, ao mesmo tempo,
simbolizava o homem, reconheceu que todos os
problemas que afectam esta “bola” que é o nosso
planeta, eram causados por ele. Mas porque a mão
do homem também pode ajudar, foi o primeiro a
pugnar por uma solução: reciclar, cuidar das ﬂorestas, aumentar os espaços verdes, poupar água... A
lição estava dada e apreendida, para que, no ﬁnal, a
«Grande Confusão» seja substituída por um mundo
melhor e mais saudável.
A organização deste segundo Atelier de Expressão Dramática, como explicou a Dra. Maria Vitória
Rafael, coordenadora da iniciativa, surge “na continuidade do projecto de reorganização de estilos de
vida saudáveis e na prevenção de comportamentos
de risco para jovens adolescentes e adultos que a
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UM MUNDO MELHOR E
MAIS SAUDÁVEL
Comissão de Actividades Culturais e de Lazer vem
promovendo”. Depois da peça teatral realizada pela
altura do Natal, aproveitando sempre o período das
férias escolares, “este novo Atelier foi sonhado e
realizado nos jardins da Ordem, onde o imaginário dos jovens devaneia na elaboração da história
conduzida pela professora de teatro”, acrescentou.
Defendendo a importância deste tipo de iniciativas,
a Dra. Maria Vitória Rafael acentuou que “no Atelier

de Expressão Dramática os jovens vão aprendendo
a lidar melhor com a ansiedade e com os medos
sociais face ao grupo, face ao insucesso e ao ridículo tão frequentes neste período de desenvolvimento”. Por isso, “introduz-se jogos, brincadeiras,
falas, desenhos e textos que criam uma relação de
vinculação entre os pares e o orientador, onde as
exposições e verbalizações ajudam a transmitir segurança, assim como a modelagem de atitudes de
aproximação e a experimentação de papéis ajudam
os jovens a lidar melhor com os contextos ansiogeneos, integrando competências comportamentais e
cognitivas”. ■

PROMOVER ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS

D

entro do
projecto
de reorganização de estilos de vida
saudáveis e
na prevenção
de comportamentos de
r isco para
DRA MARIA
VITÓRIA RAFAEL
jovens adolescentes e
adultos, a Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer vem promovendo e organizando Ateliers de
Ocupação de Tempos Livres com
carácter lúdico e pedagógico nas
seguintes áreas: Atelier de Expressão Dramática, Atelier de Expressão
Plástica, Atelier de Gastronomia e
Atelier do Ambiente.
Neste Atelier de Expressão Dramática, a Professora de Teatro Mariana
Assunção desenrolou ao longo da

semana todo um trabalho de criatividade onde a escolha de personagens, a definição de papéis, a
delimitação de território e regras,
vão sendo delineadas ao longo da
uma história interactiva entre actores, protagonistas e meio envolvente. É neste crescer, na descoberta
constante dos espaços exteriores e
na descoberta de um novo mundo
interno, que cada um se exprime e
é invadido por vários afectos, emoções e comportamentos onde se vai
vinculando o espírito de grupo, por
vezes clivado pela competição não
só entre os 2 subsistemas – Raparigas/Rapazes, como pela emergência
de sentimentos de raiva, frustração,
medo, insegurança, tristeza, paixão
e outros, que vão ser apresentados
em críticas, ditos jocosos, calões e
comportamentos de marcada ansiedade, próprios de um crescer num
confronto com a autoridade, com a

liderança, com seus pares e consigo
próprio, até que são modificados
através de jogos, brincadeiras, falas e
textos, num entendimento melhor de
si, do outro e do mundo, com maior
discernimento na sua aprendizagem do saber viver, comunicar e ser.
É uma viagem de Personagens com
motivações diferentes que se vão
descobrindo ao longo da viagem e
redeﬁnindo papéis, protagonismos,
novos mapas, com novos caminhos e
com novas saídas para diversos destinos, ora com uns ora com outros.
Este Atelier de Expressão Dramática
inicia um dos caminhos a descobrir
no trajecto vivencial que cada um
irá percorrer através das máquinas
do tempo que são estas belas passagens de espaço e de tempo que
preservam o nosso património passado e ajudam a construir o futuro
na partilha e na contribuição com os
novos saberes.
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PARA UMA

HISTÓRIA MÉDICA PORTUENSE
COM O MESMO ESCANTILHÃO SINÓPTICO QUE
ME SERVIU PARA, NESTA REVISTA NORTEMÉDICO,
ESQUADRINHAR OS ARTIGOS ANTERIORES, VOU
DESTA VEZ TENTAR DESENHAR ALGUNS DOS TRILHOS QUE POSSAM CONDUZIR-NOS À COMPREENSÃO DE MAIS ESTES DOIS TEMAS QUE ESCOLHI
PARA VOS OFERECER: CURSOS DE FORMAÇÃO
Dr. A. S. Maia Gonçalves

E REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS.
INTROITO

E

stou convicto de que a esmagadora maioria dos jovens médicos (e se calhar também
dos menos jovens) desconhece a real história dos chamados, entre outros títulos,
Cursos de Aperfeiçoamento e Actualização PósGraduada promovidos pelos sucessivos Conselhos
Regionais do Porto da Ordem dos Médicos. E, no
entanto, é uma história bem digna e, por vários
motivos, merecedora de ser avivada e conhecida
de todos, muito especialmente dos médicos nortenhos, já que o Conselho Regional do Porto teve,
também nesta área, um protagonismo especial e
marcante, e que eu vou procurar realçar, mesmo
sabendo de antemão que, pelas numerosas lacunas que ainda não me foi possível preencher, este
não vai ﬁcar um trabalho acabado.
Esta história, para além dos seus méritos intrínsecos, virá ainda mais a propósito nos tempos que vão
correndo, quando tão profundas alterações têm
sido introduzidas na área das Carreiras Médicas e
da Formação Médica pós-graduada, sentenciando
esta e outras histórias, apesar de relativamente
recentes, a serem remetidas, a grande velocidade,
para as prateleiras duma Arqueologia Geral, assim
como aos clínicos médicos que porventura comunguem, no todo ou em parte, daquelas ideias, tão
prontamente ultrapassadas, a serem classiﬁcados
de umas espécies de Dinossauros, verdadeiros fósseis proﬁssionais médicos.

Por razões de espaço, ainda cheguei a pensar em
resumir o mais possível esta história, omitindo
alguns detalhes, mas não pode ser. Com aquelas lacunas, e essas hipotéticas amputações, os
leitores não conseguiriam compreender, e muito
menos aquilatar da real dimensão da verdadeira
epopeia que constituiu esta missão levada a cabo
pela OM e, em particular, pelos sucessivos Conselhos Regionais do Porto da Ordem dos Médicos, e
que constitui, aﬁnal, a grande razão de ser deste
meu esforço. Não incluir tudo quanto, apesar de
tudo, está disponível, com os números, as datas,
os temas, os nomes das pessoas intervenientes, assim como os das Instituições e Entidades Oﬁciais,
os tão numerosos, e muitas vezes esquecidos, ou
subestimados, Hospitais das Misericórdias, espalhadas pelas vilas e cidades das Províncias do Minho, do Douro e Trás-os-Montes, seria um crime
equiparável ao de amputar o rosto à Mona Lisa do
Leonardo. Que restaria após uma tal operação?!
Será maçador tanta minúcia?!... Poderá ser, mas
só para quem não disponha de receptores próprios
para estas coisas da Medicina e das Humanidades,
nem saiba, não goste ou não queira dar o valor a
quem verdadeiramente o possui.
Admito que quem, não dispondo daqueles sensores, só entenda de coisas materiais, palpáveis,
contabilizáveis, o que, aliás, parece constituírem
paradigmas actuais, não saiba atribuir o justo e
devido valor a tão numeroso exército de médicos e
médicas que, sem esperarem qualquer lucro, antes
pelo contrário, tão abnegadamente se dedicaram,
durante tantos anos, e em condições tão precárias
e desconfortáveis, a tão altruístas iniciativas.
Que estas minhas achegas, se não servirem para
mais nada, sirvam, ao menos, para que constem no
inventário gigante das coisas dispersas, perdidas,
ignoradas, esquecidas ou injustiçadas, e aos que
intentem de alguma forma denegrir os médicos, se
lhes esvazie o falso argumento de desconhecerem
histórias deste quilate.

Cursos de Aperfeiçoamento
OS PRIMEIROS PASSOS
Os médicos de outrora, corporativamente congregados na sua Ordem e concentrados em muito maior
número nas cidades de Lisboa, Coimbra e Porto,
sempre deram provas de possuírem um elevado sentido de solidariedade, preocupando-se com aqueles

seus colegas que, espalhados pelas terras do interior
do País, longe dos grandes centros de ensino e divulgação universitários, se encontravam em manifesta
desvantagem, tanto técnico-proﬁssional, como humanamente falando.
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FREITAS SIMÕES

Para combater e contrariar esses elevados “custos
da interioridade” que uma tal situação acarretava, já
em Maio de 1941, numa reunião do então Conselho
Geral, o médico Luís Quintela, como Delegado Portuense, havia apresentado uma proposta, que apesar
de ter sido aprovada, nunca chegou a ser efectivada.
Em face disso, no Conselho Geral de 1944/45 os
Delegados do Porto, A. Almeida Garrett e Mário
Cardia, apresentaram uma nova proposta em tudo
idêntica à de Luís Quintela.
Desta vez, o Conselho Geral decidiu escolher uma
Comissão para estudar a execução daquela então tão
enfaticamente chamada Obra de Aperfeiçoamento
Médico, que, já há algum tempo, arguíam, se fazia
em outros Países da Europa.
Dessa Comissão, presidida por Almeida Garrett,
faziam parte Diogo Furtado, Fernando da Fonseca, Hernâni Monteiro e José Aroso.
O trabalho desta Comissão colheu a aprovação do
Conselho Geral e este, em Junho de 1945, entregou
ao Governo uma extensa e pormenorizada “representação” contendo uma exposição detalhada do
que a Ordem pretendia: na qualidade de coordenadora do projecto, a Ordem dos Médicos solicitava
ao Governo a comparticipação de 350 contos/ano
(para iniciar em 1946) para assim subsidiar todas
as despesas da organização, assim como o apoio aos
custos dos médicos (num total de 90, sendo 30 em
cada Conselho Regional) que do interior do País,
durante cerca de 3 semanas, teriam que permanecer
nas cidades de Lisboa, Coimbra ou Porto, conforme
os casos.
Com tais exigências, não admira, pois, que também
essa proposta tivesse enfrentado, e a vários níveis, os
maiores obstáculos.
Em face de todas as diﬁculdades oﬁciais, no Conselho Regional (CR) do Porto, da presidência de
Adolfo Pinto Leite (1944/46), logo numa das suas
primeiras reuniões, foi aprovada, por unanimidade,
uma proposta do médico Luís Carvalhais, nos seguintes termos:

“Dada a impossibilidade de se conseguir em breve o
funcionamento da “Obra de Aperfeiçoamento Médico” e considerando que seria proveitoso para os
médicos obter o maior número de conhecimentos,
mormente em assuntos de reconhecida actualidade,
proponho que este Conselho Regional realize uma
série de Conferências que teriam um ﬁm tanto quanto
possível prático e de ensinamento.
Para inaugurar a primeira série de Conferências,
proponho que seja convidado o ilustre Bastonário
Freitas Simões, Professor na Faculdade de Medicina
de Lisboa”.
O então Bastonário Freitas Simões, de pronto aceitou o convite, e veio até à capital do Norte proferir
uma palestra na sede do CR, pelas 21h30 do dia
29 de Abril de 1944 (durante a II Guerra Mundial,
gosto de lembrar), sobre o tema “Tratamento do
Cancro do Colo do Útero”. Dentro do mesmo espírito, várias outras conferências se lhe seguiram.

OS TRÊS PRIMEIROS CURSOS,
NO MANDATO DE ERNESTO MORAIS
Posto que a grande “Obra Portuguesa de Aperfeiçoamento Médico-Sanitário” continuasse “na
gaveta” do Governo, a quem, na altura e naquela
concepção, competia a responsabilidade de garantir
tanto o âmbito nacional, como a regularidade e a
continuidade de uma tal “Obra”, o CR do Porto, sob
a lúcida Presidência de Ernesto Morais (1947/49),
que teve o talento de conseguir colher os apoios
plenos do Ministério, da Faculdade de Medicina
do Porto e de Amândio Tavares, o então Magnífico Reitor da Universidade do Porto, propôs-se
organizar, e organizou, o “I Curso de Repetição
e Actualização de Conhecimentos Médicos”, especialmente vocacionado para os colegas “da Província”, o qual se efectuou de 27 de Outubro a 8 de
Novembro de 1947.

ERNESTO MORAIS

48

CULTURA
Transcrevendo do Relatório do Conselho Geral do
ano de 1947, ﬁcamos a saber que: “A ele concorreram
várias representações: a Faculdade de Medicina, que
lhe abriu as portas e nele sempre esteve presente com
a companhia de seus Mestres; a Direcção Geral de
Saúde, que mandou 13 Sub-Delegados, com todos os
abonos possíveis; o Sub-Secretariado das Corporações que também enviou 10 médicos, dos que trabalham nos Serviços dele dependentes com um subsídio
para deslocação e alojamento.
Está em estudo, e brevemente vai começar, o Curso
de Lisboa, e no próximo ano espera-se que o ciclo se
feche com o Curso de Coimbra.”
Honra e glória, pois, para Ernesto Morais que, antes que qualquer outro, conseguiu concretizar o I
Curso de Repetição e Actualização de Conhecimentos Médicos.
Foi um êxito estrondoso, que se repetiu em 1948,
com o II, e em 1949, com o III Curso, todos realizados dentro do seu mandato.

Reuniam-se “religiosamente” uma vez por mês, na
residência de cada um dos médicos do grupo, rotativamente, a começar pelos mais antigos. Entre outros já tinham reunido nas residências de António
Barbosa Leão, Mesquita Mendes Moreira, José
Mendes Moreira, Bernardo Augusto Pereira Leite,
João Ferreira da Silva e Adriano Magalhães.

ATÉ AOS NOVOS ESTATUTOS
(1956)
Nos anos de 1950 e 1951, não houve Cursos de
Actualização.
Em Dezembro de 1952, o último ano do 1.º mandato
de Frazão Nazareth (1950/52), veriﬁcando-se existirem um interesse, vivacidade e participação intensos, realizou-se, de 9 a 12 do mesmo mês, o IV Curso.
As lições, teóricas e práticas, deste IV Curso, numa
fantástica e eloquente demonstração de espírito de
entreajuda institucional, distribuíram-se pelos múltiplos Hospitais e Clínicas da cidade, tendo à frente
os seus respectivos directores clínicos, desde: O
Hospital de Santo António, com os Professores e
os Assistentes tanto da Faculdade como do Hospital; O Hospital Conde Ferreira, com Vítor Ramos,
Gregório Pereira, Gomes de Araújo Filho, Azevedo
Fernandes e Pimentel das Neves; A Maternidade
Júlio Dinis, com A. Gonçalves de Azevedo; A Casa
de Saúde da Boavista, com João de Almeida; O
Instituto de Medicina Legal, com Francisco Coimbra; O Laboratório Nobre, com Ernesto Morais; O
Laboratório de Alberto Aguiar, com Corte Real; O
Dispensário de Higiene Social, com Mário Cardia,
e a Delegacia de Saúde do Porto, com Montalvão
Machado.
No V Curso, em 1953, a ilustrar o enorme êxito do
método, registou-se a inscrição do fenomenal número de 201 médicos. Mas, talvez, a marcar também
o início de um desfasamento entre a teoria e a realidade prática, apenas foram subsidiados 22 médicos.
Ainda que aparentemente à margem do título deste
trabalho, mas de modo algum desligados do Conselho Regional do Porto da OM, e ainda menos do
espírito que presidiu à instituição destes Cursos, não
quero deixar de apontar que, em Março de 1953,
nasceram os Serões Médico-Rurais do Concelho
de Paredes.

MESQUITA MENDES MOREIRA

A cerimónia era constituída sempre por três partes: uma primeira para comunicações clínicas; uma
segunda preenchida com uma exposição cultural
médica (habitualmente proferida por convidados) e
uma terceira parte de carácter lúdica, amena.
Como convidados palestrantes já tinham sido alguns Professores da Faculdade como Albano Ramos, Daniel Serrão, Melo Pestana, Sousa Pereira,
Gomes de Almeida, Álvaro Rodrigues.
Talvez por aquela já referida discrepância entre o
número de candidatos e os aceites, no ano seguinte,
no VI Curso, em 1954, só 70 médicos requereram a
inscrição, e apenas 23 foram subsidiados, enquanto
no VII Curso, em 1955, foram atribuídos subsídios
a 23 médicos, mas só compareceram 18, e dos restantes 5 faltosos, alguns nem justiﬁcação apresentaram para a sua ausência.
Com a aprovada nova revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos (em 21/6/1956) passou a estar
estatutariamente consignada a obrigação da Ordem
tanto na acção formativa proﬁssional, como cultural,
de todos os médicos inscritos.
Para cumprimento de tais desígnios foi instituída
uma Comissão encarregada da organização dos já
consagrados Cursos de Aperfeiçoamento MédicoSanitário. Essa Comissão era constituída por dois
membros do CR e mais três Delegados do Governo:
um do Ministério da Educação, um do Ministériodas Corporações e um do Sub-Secretariado da Assistência Social. Deste modo ﬁcaram para a historia,
como os primeiros delegados governamentais de tal
Comissão, os nomes dos médicos António Ferraz
Júnior, João de Melo Soares e José Cabral.
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Esta Comissão, pretendendo ir
ao encontro do melhor modelo,
começou por promover uns inquéritos junto dos interessados,
cujos resultados aconselharam
a que os Cursos de Aperfeiçoamento passassem a ter características diferentes, com tendência
para cursos de curta duração e
para a primazia dos debates em
mesa redonda, sobre temas fundamentalmente práticos, tão do
agrado dos “cursistas” inquiridos.
A “intromissão” das Especialidades nos programas dos cursos foi,
compreensivelmente, inevitável.

APÓS OS NOVOS
ESTATUTOS
(1956-1968)
No ano de 1956, o primeiro do 1º
mandato de Mendonça e Moura
(1956/1958) e o da constituição
daquela Comissão, não houve
disponibilidade de tempo para a
concretização de algum Curso.
Mas, em 1957, dentro da tradição já existente, realizou-se o
VIII Curso de Aperfeiçoamento
Médico-Sanitário (de 11 a 23 de
Março), o primeiro a ser orientado
pela Comissão prevista no novo
Estatuto da Ordem.
MENDONÇA E MOURA

No ano de 1958, o ano da criação do Ministério da
Saúde, assim como o do surgimento do que ﬁcou
conhecido pelo “Movimento dos Novos Médicos”,
o CR do Porto, não querendo que as verbas disponíveis para o prosseguimento desta actividade cultural
se perdessem, decidiu organizar o IX e o X Cursos.
O êxito destas manifestações culturais ﬁcou coroado
com a visita do Ministro da Saúde à Secção Regional
do Porto e com a sua presença na presidência da
Sessão de Encerramento do X Curso de Aperfeiçoamento, onde fez aﬁrmações muito gratas a toda a
Classe Médica.
Por motivos alheios à vontade do CR do Porto, não foi
possível organizar o Curso referente ao ano de 1959.
No ano de 1960, durante o 2º mandato de A. Mendonça (1959/1961) realizaram-se, outra vez, dois
Cursos no mesmo ano: o XI e o XII Cursos de
Aperfeiçoamento.

Com o XI Curso, de 10 dias de duração, promoveram-se, pela primeira vez, Sessões de Trabalho, com a duração de 3 horas, que decorreram
em diversos Serviços Hospitalares ou na sede do
CR, e que constaram de exposições teóricas e demonstrações práticas, no total de 39 horas. A este
número ainda se deve juntar 10 horas de lições
teóricas, a passagem de um ﬁlme comentado sobre
cirurgia cardíaca e ainda a frequência dos Serviços
de Urgência do Hospital Santo António. Este Curso
foi frequentado por 27 médicos dos quais 26 receberam subsídio.
Quanto ao XII Curso, cujo programa foi distribuído por 12 dias, constou de 24 Sessões de Trabalho
(incluindo 10 Sessões de Trabalho das Especialidades de Estomatologia, Dermato-Venereologia, Oftalmologia, ORL e Urologia) num total de 72 horas,
além de 11 horas de Lições Teóricas e a frequência
do Serviço de Urgência do Hospital Santo António.
Este Curso foi frequentado por 28 médicos, dos
quais 26 foram subsidiados.
Ainda durante o mesmo ano de 1960, foram inaugurados, entre nós, os apelidados “Cursos de Pequena Duração”:
• “Fim de semana Pediátrico” – Com a duração
de 2 dias, frequentado por 14 médicos subsidiados,
além de vários outros sem subsídio. Com lições
teóricas e apresentação de casos clínicos que decorreram no Hospital Maria Pia e no Hospital S. João.
• “Curso Abreviado de Nutrição Aplicada” – Com
a duração de 2 dias, frequentado por 15 médicos,
dos quais 10 subsidiados. Realizado na Delegação
do Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge,
e que constou de 5 sessões com exposição teórica
do assunto seguida de discussão.
• “Simposium Psiquiátrico para Clínicos Gerais”
– Com a duração de 2 dias e frequentado por 11
médicos, todos subsidiados. Realizado na sede do
CR, constando de 6 sessões de apresentação teórica
seguida de discussão livre. (NB.: Esta deve ter sido a
primeira vez em que os Clínicos Gerais foram especialmente contemplados nestas programações).
• “Curso Abreviado de Pneumotisiologia” – Com
a duração de 3 dias, frequentado por 25 médicos,
todos subsidiados. Realizado em diversos estabelecimentos do IANT e na sede do CR, constou de 6
sessões, duas das quais com carácter prático, com
observação de doentes internados e da Consulta
Externa.
Aproveitando a oportunidade de vir a Lisboa o Dr.
Cara, Chefe do Serviço de Reanimação da Assistência Publica de Paris, o CR conseguiu que o ilustre
médico realizasse no Porto, no Hospital de S. João,
uma conferência versando o tema “Reanimação
Respiratória em Cirurgia”.
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No ano de 1961, último ano do 2º, e nesta matéria,
tão profícuo mandato de Mendonça e Moura, realizaram-se:
• O XIII Curso de Aperfeiçoamento Médico Sanitário (o último a aparecer mencionado com esta
numeração e este título), em Novembro, com a duração de 12 dias e a participação de 31 médicos, todos
subsidiados;
• Dois Cursos de Curta Duração: um de Anestesiologia (5 dias de duração, com 4 médicos, todos
subsidiados), e outro de Pediatria frequentado por
18 médicos, todos subsidiados, durante 2 dias.

JOSÉ GARRETT

Em 1962, o Conselho
Regional do Porto da
OM, da Presidência de
José Garrett (1962/64)
que, para não fugir aos
habituais atrasos, só
tomara posse em 2 de
Agosto, ainda assim
promoveu a realização
de uma sessão, em 18
de Outubro, sobre “Recuperação Funcional”
orientada pela colega
Adelaide do Carmo
Fernandes.
Ainda em finais de
1962, conseguiram organizar uma série de
duas sessões sobre o
tema “Reanimação”,
orientadas por Pedro
Ruella Torres, com a
colaboração dos colegas Manuel da Silva Araújo,
Luís Llamas, Victor Blanc, Levi Guerra, Armando
Pinheiro e Fernando Cerqueira Magro.
Pelo exposto, terão sido as primeiras saídas de entre-muros da cidade, dando, assim, início a uma
nova etapa deste tão rico historial: a 1a das sessões
realizou-se em Penaﬁel, em 23 de Novembro; a 2a
em Barcelos, em 14 de Dezembro.
No ano seguinte, 1963, entusiasmados com o acolhimento recebido, realizaram mais dois Cursos
Abreviados: o primeiro sobre Temas Pediátricos e
o segundo sobre Ortopedia e Traumatologia.
O dos Temas Pediátricos, sob a orientação de Fonseca e Castro, teve a colaboração dos colegas Américo Rola, António Crucho Dias, Armando H. Tavares, Carlos Areias, Carlos Cidrais Rodrigues, José
Aires Pereira, José Lopes dos Santos e Manuel Sousa
Machado, foi apresentado na Póvoa de Lanhoso, a 1
de Fevereiro, em Ponte do Lima, a 15 de Fevereiro,
na Régua, em 22 de Fevereiro, em Mirandela, a 1 de
Março, e em Paredes a 8 de Março.
O outro, sobre Ortopedia e Traumatologia, teve a
orientação de Carlos Lima e Luís Carvalhais, e nele
colaboraram Ângelo Soares, Artur Barbosa, Asdrúbal Mendes, Estevão Samagaio, Eurico Sena Lopes,

J. Espregueira Mendes, Mário Almeida, Mário Vieira
Coelho e Vasco Costa e Almeida, e foi levado a efeito
em Vila Real, a 15 de Março, em V. Nova de Famalicão, a 22 de Março, em Viana do Castelo, em 29
de Março, em Paços de Ferreira, a 5 de Abril, e em
Moncorvo a 19 de Abril.
Para além destes Cursos que chamaremos de Itinerantes, o CR, ainda em 1963, tomou a iniciativa de
promover dois Cursos Abreviados de Aperfeiçoamento que decorreram na sede do CR e destinados,
particularmente, e pela segunda vez, aos Clínicos
Gerais. Destes dois Cursos Abreviados, o primeiro,
sobre Terapêutica com Fármacos Psico-Activos,
realizou-se a 11 de Maio e foi constituído por duas
lições: a primeira a cargo de J. Reuse, Catedrático de
Farmacologia da Universidade Livre de Bruxelas; e
a segunda proferida por Barahona Fernandes, da
Faculdade de Medicina de Lisboa. O segundo destes
Cursos Abreviados para Clínicos Gerais incidiu sobre “Perturbações da Circulação Periférica” e desenrolou-se em três lições, dadas no dia 1 de Junho:
a primeira por aquele mesmo Prof. Reuse (Bases
Fisiológicas da Medicação Vaso-Dilatadora); a
segunda por J. Cid dos Santos, da Faculdade de
Medicina de Lisboa (Isquemia Aguda); a terceira
por A. Sousa Pereira da Faculdade de Medicina do
Porto (Alguns Aspectos do Diagnóstico e Tratamento dos Aneurismas Arterio-Venosos).
Nem o Dr. Géza de Leszel, Director Cultural da Sociedade Brasileira de Geriatria e Cardiologia do Rio
de Janeiro, de passagem, em visita pela Europa, escapou à “fúria mobilizadora” do CR de José Garrett,
pois foi também convidado a proferir, na sede da
Secção Regional, duas conferências: uma a 29 de Junho e outra a 1 de Julho, tratando, respectivamente,
de: “Aspectos Metabólicos da Arteriosclerose”
e “Proﬁlaxia e Tratamento da Arteriosclerose
Coronária”.
Com tamanha capacidade organizativa e resultados
tão frutuosos, não se estranha que no 3.º e último
ano do mandato de José Garrett, o seu activíssimo
CR tenha prosseguido com o mesmo modelo de
Cursos Abreviados.
Assim, logo nos começos do ano de 1964, entre 24
de Janeiro e 21 de Fevereiro, realizaram um sobre
“Reumatologia”. Com a orientação de Ferraz Júnior
e Carlos Lima, e a colaboração dos colegas Luís Rêgo,
António Vaz, Mário Almeida, Emílio Peres, M. Vieira
Coelho, Ângelo Soares, António Torres, Asdrúbal
Mendes e Leopoldo Carvalhais, lá foram até Braga,
em 24 de Janeiro, Lamego, em 31 de Janeiro, Bragança, em 7 de Fevereiro, Viana do Castelo, em 14
de Fevereiro, e Amarante em 21 de Fevereiro.
De seguida, entre 29 de Fevereiro e 4 de Abril, promoveram um novo Curso Abreviado, desta vez sobre
o tema “Perturbações da Irrigação Coronária”, sob
a orientação de M. Cerqueira Gomes, e com a colaboração de Silva Meireles, Pedro Barbosa, J. Pereira
Leite, Luís Cerqueira Gomes, Lopes Pimenta e Pedro
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Rodrigues. Com tal missão foram a Guimarães, em
29 de Fevereiro, a Chaves, em 7 de Março, Macedo
de Cavaleiros, em 14 de Março, Valença, em 21 de
Março e Espinho, em 4 de Abril.
Sem hiatos nem parança, entre 17 de Abril e 15 de
Maio levaram a cabo um terceiro Curso, este sobre
“Temas de Obstetrícia”, orientado por A. Gonçalves de Azevedo e com a colaboração de Rolando
Van Zeller, Paulo Sarmento, Francisco de Almeida,
António de Pereira, Agathão Lança, Amadeu Lemos
e Silva Carvalho.
Foram recebidos em Famalicão, em 17 de Abril, em
Viana do Castelo, em 24 de Abril, em Felgueiras,
em 1 de Maio, na Régua, em 8 de Maio, e em Mirandela, em 15 de Maio.
Ainda a convite do Conselho Regional da Presidência de José Garrett, o Prof. H. Tuchmann-Duplessis, Catedrático da Faculdade de Medicina de Paris,
proferiu, na sede do mesmo CR, três lições (em 3, 4
e 5 de Fevereiro) subordinadas aos temas “Malformações Congénitas. Suas Causas e Correlações
Neuro-Endocrínicas no Feto Humano”.
Igual convite fez o mesmo CR, em 6 de Abril, ao
Prof. Joseph Trueta, Catedrático de Ortopedia da
Universidade de Oxónia, que proferiu uma Conferência intitulada “Escolioses. Suas Causas e Tratamento”.
No ano de 1965, já no mandato de R. Van Zeller
(1965/67) o CR do Porto resolveu patrocinar e conceder um subsídio a um Curso de Prótese Completa, regido pelo Prof. Alberto Coll, de Madrid,
organizado pelo Serviço de Estomatologia do Hospital S. João, cujo Director era Esteves Pereira, e de
colaboração com a Sociedade Portuguesa de Estomatologia. Frequentaram-no 18 médicos.
Ainda durante o mandato de R. Van Zeller, foram
organizados três Cursos Abreviados e Itinerantes:
• Um de Obstetrícia, que foi levado até Vila da
Feira, Amarante, Arouca, Lamego e Valença,
tendo tido como prelectores: Gonçalves de Azevedo,
J. Silva Carvalho, António Pereira, Paulo Sarmento,
Francisco de Almeida, Rolando Van Zeller, Agathão
Lança, Amadeu Lemos e L. Pereira Leite;
• Um de Ortopedia, que decorreu em Mirandela,
Vila Real, Monção e Bragança e teve como orientadores e prelectores: Carlos Lima, Luís Carvalhais,
Asdrúbal Mendes, Luís de Carvalho, Pacheco Viana,
Vieira Braga e José de Oliveira;
• Um de Pediatria, efectuado em Valença, Moncorvo, Vila da Feira, Macedo de Cavaleiros e Lamego, tendo como orientadores e prelectores: Fonseca e Castro, Carlos Areias, Carlos Amaral, Aires
Pereira, Crucho Dias, Morais Santos, Telmo Arez,
Augusto Costa, Lopes dos Santos, Barata da Rocha e
Armando Tavares.

Para o que a esta história interessa, e para servir de
charneira nesta minha exposição, escolhi, com base
em mais que um argumento, o ano de 1968:
• O ano de 1968 foi ano de eleições na Ordem dos
Médicos. Aqui no Porto ganhou a lista de J. Silva
Meireles; em Lisboa, para Bastonário, foi eleito
Miller Guerra, o aureolado Neurologista, um dos
relatores do famoso e decisivo Relatório das Carreiras Médicas, cuja
doutrina a OM, em
Assembleia Geral
de 17/7/1961, havia
adoptado oficialmente como sua.
Futuro deputado
(em 1969) à Assembleia da República,
foi um dos elementos da também famosa Ala Liberal;
• No ano de 1968,
em 27 de Setembro,
MILLER GUERRA
o novo Chefe do
Governo, Marcelo Caetano, nomeou para Ministro
da Saúde e Assistência, pela primeira vez na história,
um médico: Lopo de Carvalho Cancela de Abreu,
prestigiado Tisiologista que até então ocupara a Direcção do IANT. Acalentou-se então a esperança de
que a sintonia entre o Chefe do Governo, o Ministro
da Saúde e o Bastonário, iria ﬁnalmente funcionar
a favor da Classe Médica, que até então sempre se
sentira desconsiderada pelo Poder Central.
• Ainda em 1968, em Dezembro, o Ministro Cancela
de Abreu, que já impressionara pela positiva quando
decidiu ir visitar a OM em Lisboa, veio também ao
Porto visitar o Conselho Regional, onde foi entusiasticamente recebido por todos os seus membros.
Aqui, por entre os discursos proferidos, o Ministro deixou bem expresso que recebera instruções
para “trabalhar depressa”, o que deixava implícita
a consciência de que se estava atrasado. De facto…
(continua) ■
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3 LIVROS, 3 DISCOS
3 LIVROS
ILÍADA
HOMERO (Edição Cotovia)

ODISSEIA
HOMERO (Edição Cotovia)

ESPERA DE DEUS
Simone Weil (Assírio e Alvim)

Poema épico grego,
narra uma série de
acontecimentos ocorridos durante o décimo e último ano da
guerra de Tróia. A Ilíada, traduzida para
português por Frederico Lourenço, inﬂuenciou fortemente a
cultura clássica, sendo estudada e discutida
na Grécia (onde era parte da educação básica) e, posteriormente, no Império Romano.
A obra descreve a ira do herói e semideus
Aquiles, ﬁlho de Peleu e Tétis. A ira é provocada por uma disputa entre Aquiles e Agamémnon, comandante dos aqueus, que teve
como desfecho a morte do herói troiano,
Heitor.
Páris, ﬁlho de Príamo (rei de Tróia), raptou Helena, esposa de Menelau. Para vingar
a afronta forma-se então uma confederação grega, sob as ordens de Agamémnom,
irmão de Menelau. Os chefes gregos cercam Tróia durante dez anos e, após diversos
episódios heróicos, conquistam-na e incendeiam-na.

Enquanto a Ilíada é a
representação da vida
guerreira, a Odisseia
pode ser encarada
como a representação
da vida doméstica, salteada de narrações de
viagens e aventuras. A
história é centrada em
Ulisses e seus companheiros, no ﬁlho Telémaco e na mulher
Penélope. Ulisses, rei de Ítaca, é esperado
durante anos após a Guerra de Tróia. Penélope, assediada por vários pretendentes,
promete escolher um deles quando acabar
um tapete, que tece durante o dia e desfaz à
noite. Telémaco passa por muitas aventuras
à procura do pai, que tem o regresso diﬁcultado por vários obstáculos: tempestades,
magos, sereias, etc. Ulisses chega a Ítaca 20
anos depois, disfarçado de mendigo. Mata
os pretendentes da mulher, até que, por ﬁm,
se revela a ela e ao ﬁlho.
Homero é, cronologicamente, o primeiro
poeta europeu. A linguagem de Ilíada e
Odisseia, além de estar na base da unidade
idiomática grega, expressa as virtudes e os
desejos mais nobres: a honra, o patriotismo,
a coragem, o amor, a amizade, a ﬁdelidade
e a hospitalidade. Não se sabe, ao certo, o
ano de nascimento ou da morte de Homero.
Pensa-se que terá vivido entre os séculos IX
e VIII a.C. A obra, atribuída a Homero, foi
composta e transmitida oralmente. Apesar
das grandes divergências entre estudiosos
literários, quanto à efectiva existência do
poeta e teorias de múltipla autoria pelas diferenças estilísticas das obras, a verdade é
que são marcas literárias mundiais.

Simone Weil foi professora, empregada fabril, sindicalista e ﬁlósofa. Reﬂectiu sobre
temas que vão desde
a Filosoﬁa à Ciência,
da Política ao Social. A
Religião foi, portanto,
mais uma área da sua
atenção. Nasceu em Paris em 1909 e morreu num sanatório inglês, aos 34 anos.
Curiosamente, teve o seu primeiro contacto
com o cristianismo em Portugal, aos 26
anos. Durante umas férias com os pais, em
Viana do Castelo, assistiu a uma procissão
de velas que as mulheres dos pescadores realizavam à volta dos barcos, perto da Póvoa
de Varzim. A experiência marcou-a profundamente. José M. Pacheco Gonçalves disse,
na apresentação de Espera de Deus, que Simone Weil compreendeu que “a religião de
Cristo cruciﬁcado é a religião universal de
todos os homens e mulheres, de todos os
tempos e condições, marcados pelo ferro
em brasa da desventura”.
“Espera de Deus” reúne textos de Simone
Weil e contém um conjunto de cartas escritas ao padre e amigo Joseph-Marie Perrin,
entre as quais “Cartas de Despedida”, dirigidas ao mesmo religioso antes de seguir
viagem para Nova Iorque. Também se pode
ler “Escritos” e um “Apêndice”, constituído
por cartas escritas a Gustave Thibon, pensador católico a quem ela conﬁou os seus
cadernos, em Maio de 1942. Weil confessou
a Thibon o que em muitas outras páginas
já aludia: os seus pensamentos sobre os Sacramentos. É frequente encontrá-la descrita
como a ﬁlósofa judia que mais se aproximou do cristianismo.
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AS SUGESTÕES DE MANUEL ANTÓNIO PINA
MANUEL ANTÓNIO PINA RECEBEU RECENTEMENTE O PRÉMIO DE POESIA DA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE ESCRITORES/CTT. LICENCIADO EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE COIMBRA,
FOI JORNALISTA DO JORNAL DE NOTÍCIAS DURANTE 30 ANOS.
NASCEU NO SABUGAL EM 1943 MAS ESCOLHEU A CIDADE DO PORTO COMO MORADA. RECEBEU
O PRIMEIRO PRÉMIO EM 1978 COM “AQUELE QUE QUER MORRER”, DA CASA DE IMPRENSA.
DEPOIS VIERAM MAIS UMA DEZENA DE PRÉMIOS. A SUA OBRA, QUE ESTÁ FUNDAMENTALMENTE
VOCACIONADA PARA A POESIA E A LITERATURA INFANTO-JUVENIL, ESTÁ TRADUZIDA EM FRANÇA,
EUA, HOLANDA, ESPANHA, ALEMANHA, RÚSSIA, DINAMARCA, CROÁCIA E BULGÁRIA.

nortemédico

Texto Rui Martins

SONATA Nº 2, OPUS 35
FRÉDÉRIC FRANÇOIS CHOPIN

JACQUES BREL
“BEST OF”

A Sonata n.º 2,
Opus 25, foi publicada em 1840.
“A ideia de lhe
chamar sonata é
um capricho, senão mesmo uma
piada...” afirmou
o crítico e compositor Robert Schumann. De facto, a
obra foi construída em torno de uma marcha fúnebre composta em 1837 e que se
transformou no terceiro e quarto movimentos da obra deﬁnitiva retomada dois anos
depois. Permanece, apesar de tudo, como a
obra-prima protótipo da sonata romântica
para piano.
Frédéric François Chopin nasceu em Zelazowa Wola, na Polónia, em 22 de Fevereiro
de 1810. Morreu, em Paris, em Outubro de
1849. Saiu de Varsóvia pouco antes da Polónia capitular perante os russos, em 1830,
para nunca mais regressar. Numa Paris
avessa à ditadura czarista, a aristocracia e os
círculos intelectuais abriram-lhe as portas.
Nunca foi adepto das grandes salas de concerto para público anónimo. É nas Polonesas, Mazurcas e Valsas que se distingue o
toque polaco, embora nas Valsas já esteja
presente também o toque parisiense. Criou
um novo estilo ao piano e deixou curtas peças poéticas como impressão digital.
Tanto os Estudos (escritos para resolver
certos problemas de piano, comparáveis às
obras didácticas de Bach), como os Nocturnos (pequenas peças poéticas), tiveram
precursores e modelos. As suas inovações
harmónicas inﬂuenciaram Liszt, Wagner e
Scriabin.

“Ne Me Quitte
Pas”, “La Dernière Valse”, “La
Bohème” e “La
Vie en Rose” são
alguns dos maiores sucessos mas
Manuel António
Pina elege ‘Jef’ e
‘Fernand’ como
os seus temas favoritos. Cantor, compositor, actor e realizador, Jacques Brel foi uma das personalidades mais marcantes do mundo artístico
europeu do século XX.
Rompeu com dois estereótipos: primeiro,
em letras de um lirismo e elaboração complexa, colocou melodias explosivas, contagiantes, que arrebataram o ouvinte na primeira audição; depois destruiu o conceito
de cantor “parado”. Em palco, Brel foi um
actor musical. Cada interpretação foi uma
pequena peça de teatro.
Depois de 15 anos e mais de 20 milhões de
discos vendidos abandonou a carreira musical e lançou-se no cinema. Desiludido com
a reacção da crítica nos dois ﬁlmes que dirigiu lançou-se numa solitária volta ao mundo
num veleiro que, entretanto, adquirira. No
ﬁnal da viagem, na década de 70, instalouse numa casa simples nas Ilhas Marquesas,
onde também viveu o pintor Paul Gauguin.
Voltou à Europa apenas uma vez para gravar o que seria o seu último disco. Corria
o ano de 1977 e o trabalho foi um sucesso.
Na altura, já sofria de um cancro no pulmão
que nunca conseguiu curar. Morreu um ano
depois, com 49 anos.

3 DISCOS
THELONIOUS MONK &
JOHN COLTRANE
LIVE AT CARNEGIE HALL
SÉRIE “THE STORY OF JAZZ’

Em Setembro do ano passado, a EMI lançou
uma gravação inédita de Thelonious Monk
e John Coltrane num espectáculo de 1957,
no Carnegie Hall, em Nova Iorque (com
Ahmed Abdul-Malik no contrabaixo e Shadow Wilson na bateria). O registo, feito pela
“Voz da América” para uma transmissão
de rádio, nunca efectuada, foi encontrado
no início de 2005 na Biblioteca do Congresso norte-americano, em Washington.
Um clássico que documenta uma das bandas mais importantes da história da música.
Um grupo de vida curta e pouco gravado.
Thelonious Monk ficou conhecido pelas
suas improvisações. “Round About Midnight” e “Straight No Chaser” são as composições mais conhecidas. Era um pianista difícil
de acompanhar. Poucos bateristas e contrabaixistas foram capazes de ultrapassar as armadilhas que escondia em cada compasso.
Nasceu a 10 de Outubro de 1917 na Carolina do Norte, sendo reconhecido como
um dos criadores do estilo bebop. Tocou
em bandas com Dizzy Gillespie e Coleman
Hawkins mas foi como solista e líder de pequenos conjuntos que se destacou. A sua inﬂuência fez-se sentir em géneros bem longínquos do jazz. Prova disso é a homenagem
que lhe foi prestada pelo grupo Portishead.

LAZER
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POUSADA

BARÃO FORRESTER
É SINÓNIMO DE VINDIMAS
HÁ UMA POUSADA CHARME EM ALIJÓ QUE
NÃO SE RECOMENDA A QUEM ESTÁ DE DIETA.
TUDO POR CULPA DA GASTRONOMIA E DO
VINHO, QUE SÃO AS GRANDES ESPECIALIDADES. QUEM ENTRA NA “BARÃO DE FORRESTER”, SITUADA A 35 QUILÓMETROS DE VILA
REAL, PERCEBE LOGO ONDE FOI PARAR. HÁ
VÁRIOS PRÉMIOS DE CULINÁRIA EXPOSTOS E
DIZEM QUE NINGUÉM SAI DE LÁ INSATISFEITO
COM AS IGUARIAS. E TAMBÉM NÃO É DIFÍCIL PERCEBER QUE O VINHO CIRCULA COM
FACILIDADE NO “CORAÇÃO” DO DOURO.
QUEM QUISER UM CURSO INTENSIVO DE
VITIVINICULTURA, É FÁCIL, PODE IR VISITAR AS QUINTAS DESTA REGIÃO DURIENSE,
APRECIAR OU PARTICIPAR ACTIVAMENTE
NAS VINDIMAS, VER COMO OS VINHOS SÃO
FEITOS. MAS CUIDADO, ISTO PODE DESPERTAR A VONTADE DE BEBER. POR ISSO, QUEM
ESTIVER EM REGIME ALIMENTAR, O MELHOR
É FUGIR DE ALIJÓ. PARA BEM LONGE.
nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto
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IR A ALIJÓ PARA VER
OU AJUDAR A PISAR A UVA...
Alijó está rodeada de quintas famosas. Quem quiser
visitá-las, principalmente na altura das vindimas,
pode ajudar a pisar as uvas na Quinta do Passadouro (Vale de Mendiz) ou na Quinta do Portal
(Sabrosa). A Pousada Barão de Forrester organiza
também visitas à Quinta do Panascal (Valença do
Douro), onde é possível assistir-se às vindimas.
É explicado o modo como o vinho é feito e é também possível participar em diversas provas, como
na Quinta do Portal. Os visitantes podem até dar
o seu contributo para a análise dos vinhos, com a
ajuda de um engenheiro.
A Pousada Barão de Forrester está situada no concelho de Alijó, no coração do Douro, entre Pinhão e
Régua. É desta região que saem os melhores vinhos

rada uma das melhores da zona do Pinhão/Tua”.
António Pascoal explica que “o Barão de Forrester
foi o primeiro a desenhar o mapa desta região, antes
do Marquês de Pombal fazer as demarcações do
Douro”, enquanto nos mostra esse mesmo mapa
que está exposto numa das salas principais.
Esta é a explicação para o nome desta Pousada em
Alijó, em homenagem ao Barão de Forrester (18091862), o inglês que ﬁcou célebre pelas suas reformas em defesa do Vinho do Porto. O seu código de
armas está exposto à entrada da Pousada, junto à
recepção.
Inicialmente, em 1942, o empreendimento era uma
estalagem. Pertenceu aos Rufinos, uma família
inﬂuente na região. Depois, a casa foi entregue à
Câmara Municipal. Em 1981 passou para a EnaturEmpresa Nacional de Turismo, integrando a Rede
das Pousadas de Portugal. Mais recentemente, em
1996, a Pousada foi alvo de obras de ampliação, sob
a orientação do arquitecto
José Luís Teixeira Pinto, que
lhe deu o toque pitoresco
que ainda hoje conserva. No
interior, há muitas obras de
arte sempre com as vindimas como imagem de fundo.
O que é normal numa região
onde muitos fazem questão de ter uma pequenina
vinha em casa, no quintal.
Tradicionalmente as pessoas
guardam religiosamente
uma pipa na cave e gostam
de dar a provar a pomada, a
quem as visita.

PIQUENIQUES
NAS VINHAS

do Porto. Como nos diz António Pascoal, representante do empreendimento, “temos aqui a Quinta
do Noval, a Romaneira, a Quinta do Portal (que é
intermédia) e Malvedos (da Grahms), por exemplo.
A Ofﬂey era do tio do Barão de Forrester, o primeiro
dono da Quinta da Boavista, aquela que é conside-

A Pousada Barão de Forrester organiza passeios por
trilhos com visitas à Quinta
do Portal e à Quinta do Passadouro. São caminhadas de
ida e volta com uma mochila
para piqueniques no meio
das vinhas, à beira rio. Tudo
em Alijó tem uma forte relação com a vinha. São coisas
indissociáveis. “É isso que faz com que esta zona seja
património da humanidade”, diz António Pascoal.
“Temos aqui miradouros fantásticos, como S. Salvador do Mundo e Galafura”, revela-nos alguém da
Pousada. “Pode apreciar-se uma boa percentagem
de vinhas, montes e, claro, o Douro. Às vezes con-
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segue-se apanhar sítios onde a
mão humana ainda não tocou.
E, logo ao lado, podemos ver
uma zona com vinhas e o Rio
Douro. Consegue ter-se várias
coisas distintas num só sítio. É
muito bonito se for visto num
dia em que haja alternância entre sol e nuvens. Até parecem
paisagens diferentes”, revela.

COMO CHEGAR
A Pousada Barão de Forrester está situada em Alijó,
que ﬁca a 35 quilómetros de Vila Real. Quem viajar
desde o Porto tem que percorrer 159 quilómetros.
Deve circular pela A4, que vai até Amarante. Começa então o IP4, onde se passa por Vila Real. Cerca
de 25 quilómetros mais à frente há uma saída que
indica Vila Pouca de Aguiar/Alijó. Pouco depois de
deixar o IP4 está-se logo em Pópulo, onde tem a indicação para se seguir para Alijó. É uma estrada com
perto de 10 quilómetros. No início o percurso ainda
é antigo mas depois entra-se numa via remodelada,
que nos leva rápida e comodamente ao destino.
Em Alijó não surgem muitas dúvidas, porque há
boas indicações para a Pousada Barão de Forrester.
Está situada junto a uma das principais rotundas,
no centro da vila.

VINHOS DO DOURO
E CARNE DE CAÇA
A carta dos vinhos é para Alijó uma mais valia.
Há de tudo sobre o Douro e Trás Os Montes. António Pascoal, da Pousada Barão Forrester, explica
que existem “os vinhos médios, bons e muito bons,
como é o caso do Barca Velha.”
Os “Três Bagos Grande Escolha 2001” (tinto) é uma
das sugestões de António Pascoal, para quem o difícil é escolher, dada a grande variedade e qualidade
da oferta. Mas deve sempre referenciar-se um vinho
monocasta como o “Tinta Roriz (Quinta do Portal),
mais os vinhos médios muito agradáveis, como o
Quinta dos Aciprestes, que está muito bom, e o
Porca de Murça Reserva (branco e tinto)”.

O representante da Pousada Barão de
Forrester revela que “temos uma carta
de vinhos muito equilibrada, com
grande variedade ao nível do Douro
e Trás Os Montes, a diversos preços.
Há vinhos que levam um bocadinho
de moscatel, que lhes dá um sabor um
pouco mais adocicado. E existe depois
outra série de vinhos monocastas, para
outro tipo de clientes. Para quem vem
pela primeira vez, para quem vem para
experimentar vinhos, deve começar pelos médios,
aprendendo a saboreá-los, tendo em conta os diversos tipos e as diversas castas. A partir daí, começa a
subir um bocadinho...”
Ao nível do Vinho do Porto, a oferta é também
muito rica e variada. Desde um Quinta da Romaneira de 40 anos, até um Pousada 1987, ou Taylors
1992, ou Niepoort Petres de 1994. Já para não falar
no Champalimaud 1989 (0,375 l) ou um Champalimaud 1995 (0,75 l).
Claro que os vinhos moscatel são também uma
especialidade da zona, com o Favaios 1980, Alijó
Campeão ou um Portal Moscatel, a serem uns condignos representantes.

COZINHA REGIONAL
A cozinha regional de Alijó é fértil em carne de
caça. Há uma perdiz em Vinho do Porto que é uma
especialidade. Coelho em vinha d’alhos também sai
muito bem, assim como naco de javali com castanhas e vinho generoso. E não faltam as conhecidas
alheiras de caça, com grelos salteados.
Em alternativa à carne de caça, a região é fértil em
lombo de vitela barrosã, neste caso laminada e com
risotto de tomate. O borrego grelhado com migas
verdes é igualmente muito apreciado.
Também há peixe e a principal sugestão vai para o
polvo na grelha. Os ﬁletes de pescada gratinados com
espinafres são também uma especialidade, além do
bacalhau à Barão de Forrester, com pão de centeio
e cebolada, um dos pratos que também já foi premiado e reconhecido a nível nacional. Também não
falta um apetitoso prato de camarão frito em alho...
Ao nível das sobremesas, há uma grande diversidade de queijos e muita doçaria regional.
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ROTA DO VINHO
DO PORTO E
A SERRA DO
MARÃO

Muito perto de Alijó está situada Vila Real, cidade
com um comércio bastante activo e que pode também ser um ponto de visita. Isto sem perder de
vista a exploração de todo o vale do Douro e a rota
do Vinho do Porto.
Existe uma aldeia chamada Bisalhães e que é conhecida pela loiça de barro preto. Há também o
Solar de Mateus, que apresenta uma arquitectura
barroca e jardins muito bonitos, de um acentuado
romantismo. Aliás, o rótulo do Vinho Mateus retrata exactamente a fachada deste solar.
A sul de Vila Real encontra-se exactamente aquilo
que se espera: muitas vinhas, ao longo das margens
escarpadas do Douro. A época das vindimas é a

altura ideal para fazer este percurso, porque se pode apreciar
a azáfama dos trabalhadores
na apanha da uva. O triângulo
formado pelo Peso da Régua,
Sabrosa e Alijó merece uma
atenção especial, até porque
existem muitas casas do século
XV, além de vinhas com vista
sobre o Rio Pinhão.
A imponente Serra do Marão
alberga localidades ricas na
produção de vinho, como Mesão Frio e Murça. Trata-se de
um cordão montanhoso que
entra pelo Alto-Minho, constituindo uma barreira geográﬁca
com inﬂuência na ecologia regional. Durante o
Inverno, fortes nevões impedem o acesso ao topo
da montanha.
Chaves está situada a norte de Vila Real, sendo
uma cidade também conhecida pelas suas águas
termais, que proliferam desde os tempos dos romanos.
Mais perto de Alijó está Sanﬁns do Douro, com um
trabalho importante ao nível da tanoaria. Na freguesia de Franzilhal, António dos Santos Pereira é
bastante conhecido pelo fabrico de pipos grandes.
Mesmo na freguesia de Sanﬁns do Douro, destaque
para o artesanato ao nível de tanoaria e ferraria, a
cargo de Manuel Augusto Sobrinho.
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PESCA E CAÇA
A Pousada do Barão de Forrester ﬁca situada na
secular vila de Alijó, em plena região demarcada
do Douro. Pelo meio estão situadas quintas famosas, com vinhas em socalcos
e que dão origem ao Vinho do
Porto.
Durante as vindimas é o local ideal para conhecer todo
o processo do vinho mais famoso do Mundo.
A Pousada tem 21 quartos, todos duplos, ar condicionado,
piscina, court de ténis e uma
importante envolvente paisagística. É também um local
privilegiado para a prática da pesca (nos rios Douro
e Tua). A caça, principalmente ao coelho, perdiz e
javali, é também uma actividade muito em voga na
zona. Há vários jogos náuticos possíveis, além de
diversos passeios pedestres e de bicicletas. Existe
ainda um campo para a prática de tiro nas imediações, além de um ginásio. A pousada organiza
igualmente visitas às quintas e passeios de barco.
Os preços oscilam entre os 105 euros no Inverno,
na época baixa, e os 150, em Agosto, na época alta.
Qualquer contacto pode ser estabelecido através do
telefone 259 959 215 (fax 259 959 304), pelo e-mail
recepcao.barao@pousadas.pt”, ou através do Site
“http://www.pousadas.pt/”.

COMBOIO A VAPOR
No roteiro turístico, a Pousada Barão de Forrester organiza aos sábados, de Maio a Outubro, viagens no célebre comboio histórico a vapor. Pode ser
desde a Régua, com partida ao início da tarde e com
passagem pelo Pinhão e chegada a Tua, pouco mais
de uma hora depois. Aí as pessoas têm oportunidade de se recomporem da paisagem deslumbrante

dos socalcos vinhateiros, juntamente com o pitoresco que é viajar num comboio a vapor, que nos
traz de volta à Régua, com chegada ao ﬁm de uma
tarde inesquecível.
Quem já conhece o comboio a vapor pode optar pelo
comboio de linha estreita, que faz a ligação Tua e
Mirandela, também ida e volta. Tudo começa de manhã, por volta das 10 h. O almoço é em Mirandela e
a chegada a Tua regista-se também ao ﬁm da tarde.
Se, por acaso, preferir conhecer o concelho de Alijó
noutra altura do ano, então poderá fazer a Rota
das Amendoeiras em Flor. Há circuitos rodoviários
entre Fevereiro e Março. Existem três percursos
alternativos: o primeiro faz Alijó, Tua, Carrazeda
de Ansiães, Vila Flor, Alfandega da Fé, Macedo de
Cavaleiros, Mirandela, Murça e regresso a Alijó. Há
alturas do ano em que esta região é muito procurada por causa da cereja, que tem uma qualidade
muito acima da média.
Existe um percurso alternativo, que atravessa Alijó,
Tua, S. João da Pesqueira, Vila Nova de Foz de Côa,
Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Alfandega
da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Murça e
volta a Alijó.
Finalmente, quem preferir pode optar por circuito
desde Alijó, Pinhão, S. João da Pesqueira, Penedono, Freixo de Numão, Vila Nova de Foz de Côa,
Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Tua e consequente
regresso a Alijó.
Quem preferir passeios de barco, tudo é possível
desde Pinhão e Tua, com embarcações a sairem de
manhã ou à tarde.

VISITAR QUINTAS E
MIRADOUROS
A época das vindimas é pródiga nas visitas às famosas quintas da região. Nalguns casos a Pousada Barão de Forrester dá uma ajuda e reserva um acesso
que pode levar as pessoas a assistir à apanha da uva.
Podem até ajudar a pisar...
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Existem diversas quintas para desfrutar. Desde a
Quinta do Panascal (Valença do Douro), Quinta
do Portal (Sabrosa), Quinta de la Rosa (Gouvães
do Douro), até à Quinta do Passadouro (Vale de
Mendiz), por exemplo. Há também cooperativas
para ver, como a de Alijó, naturalmente, Favaios (a 3 km) e
Sanﬁns do Douro (a 8 km).
Esta zona também é fértil ao
nível de paisagens deslumbrantes. Em Fisgas de Ermelo
(Vila Real), no Parque Nacional do Alvão, pode deliciar-se
com a possibilidade de tirar
fotos inesquecíveis. Os montes
de encostas cobertas de vinhas
em socalcos, onde se produz o
Vinho do Porto, são verdejantes no Verão e em tons dourados e avermelhados no Outono.
Há também diversos miradouros na região, que podem ser
visitados. Pode começar pelo
Miradouro de Casal de Loivos,
seguir depois para S. Leonardo
Galafura (Régua), S. Salvador do
Mundo (S. João da Pesqueira), Nossa Senhora da
Piedade (Sanﬁns do Douro) e Nossa Senhora da
Cunha (Alijó).
Ao nível de monumentos, Alijó orgulha-se de uma
imponente Igreja Matriz do séc. XVIII, além de um
conhecido pelourinho. Muito perto de Alijó está
Sanﬁns do Douro, com o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. No Pinhão é interessante o conjunto de bonitos azulejos alusivos ao Douro e à vida
local, situados na Estação dos Caminhos de Ferro.
Existe também na zona um monumento nacional
conhecido por Anta da Fonte Coberta.
Em Vila Real não se deve perder o Santuário Arqueológico de Panóias, além do Palácio de Mateus e do
Museu de Numismática e Arqueologia.
Vale a pena explorar o concelho de Alijó e visitar

também diversas aldeias típicas, como as de Peraﬁta, Amieiro e Sanﬁns do Douro.
Embora tenha recebido o seu primeiro foral em
1226, Alijó tem vestígios humanos muito antigos.
Existem no concelho inúmeros castros romanos e
monumentos pré-históricos, particularmente notados em Carlão (pinturas rupestres de Pala Pinta) ou
em Vila Chã (anta da Fonte Coberta).

FESTIVIDADES
As Festas de Alijó, de 14 a 16 de Agosto, são bastante conhecidas e muito concorridas. Em Sanﬁns
do Douro, as comemorações são de 7 a 9 de Agosto
e, em Favaios, o povo sai à rua entre 31 de Julho e 2
de Agosto. Neste local, não deve perder a oportunidade de provar a especialidade local, o doce vinho
de moscatel...
Para além das “obrigatórias” visitas às quintas, a
Rica Artesanal de Pão, a 5 km, costuma também ser
muito interessante. Existem outros lugares de culto
na região, como a Anta da Fonte Coberta (Alijó),
a Estação Ferroviária de Pinhão e o Santuário de
Nossa Senhora da Piedade, a 7 km.

O GRANIZO
Alijó foi um dos quatro concelhos afectados pela intempestiva queda de granizo em Junho. Juntamente
com Sabrosa, S. João da Pesqueira e Tabuaço, Alijó
não escapou à violência da intempérie, que afectou
2 500 hectares de vinhas.
António Pascoal, da Pousada Barão de Forrester,
considera que isso afecta uma parte signiﬁcativa das
vindimas de 2006. “Há sítios onde caiu realmente
muito granizo e estragou a vinha. Foi um prejuízo
grave, principalmente para os pequenos vitivinicultores. Creio que alguns perderam mesmo tudo.
Tinham pequenas parcelas de terra, com vinhas de
muita qualidade, mas este ano não vão poder tirar
partido do seu trabalho”. ■
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TAILÂNDIA
Um teatro de

contrastes culturais
e sensuais
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A CULTURA É MILENAR, AS PAISAGENS EXUBERANTES E A CONFUSÃO COSMOPOLITA DE
BANGUECOQUE CONTRASTA COM A NATUREZA SELVAGEM DO NORTE E O EXOTISMO
DAS PRAIAS, A SUL. SEM QUERER CAIR NO
LUGAR COMUM, É A VIAGEM DE SONHO...
A REPETIR.
nortemédico

Texto e Fotograﬁa Patrícia Gonçalves

Estamos no antigo Reino do Sião, em pleno sudeste
asiático, onde a característica dos «olhos em bico»
bem poderia ser, apenas e só, uma marca de expressão física milenar: a simpatia. Já houve quem
lhe chamasse “a terra dos sorrisos” e nem um furioso Tsunami parece ter abalado os tailandeses na
arte de bem receber os turistas. Inspiração budista?
Talvez, mas é difícil para qualquer ocidental não
retribuir o carinho.
Partindo sem expectativas nesta viagem à aventura,
a passagem por Banguecoque é uma pequena surpresa. O vai e vem frenético de automóveis, motas,
autocarros e aﬁns, as longas ﬁlas de trânsito com-

provam que estamos na capital, numa cidade que
partilha o mesmo número de habitantes de Portugal
inteiro. Ao sabor do calor, fervilha a ordem (deles)
misturada com o caos, o cheiro de gasolina queimada com os intensos odores da comida vendida
nas barraquinhas de rua. Olhamos para a direita,
sem saber que primeiro temos de ter atenção à esquerda para atravessar a rua, porque aqui, numa
metrópole já algo ocidentalizada, a circulação automóvel faz-se à inglesa.
Mas aproveitar Banguecoque é, sobretudo, descobrir os seus sumptuosos palácios e templos budistas. Diferentes de tudo o que poderia imaginar,
imanam uma riqueza histórica e cultural, mas também uma tranquilidade e serenidade, que nos faz
parar no tempo e esquecer a confusão de há pouco.
Entramos noutro mundo. No mundo dos «wats»,
assim lhe chamam os tailandeses, locais turísticos
para nós, mas onde a meditação é sagrada.
O Grande Palácio serve de local de descanso para
o Buda de Esmeralda, colocado numa redoma de
vidro em cima de um altar dourado. Tem apenas 66
centímetros de altura e 48 de largura, mas Wat Prah
Kaeo é o templo mais sagrado do país. Seguindo
pelo Grande Palácio percebe-se a mistura dos estilos oriental e ocidental, com uma série de construções imponentes e ﬁguras decorativas desenhadas
em pormenor. Todas elas têm um signiﬁcado.

OS FAMOSOS TUK-TUK
Wat Pho e Wat Arun também são imperdíveis. O
segundo é conhecido como o Templo do Amanhecer, desenhado de forma a simbolizar a cosmologia
hindu-budista e do qual se tem uma perspectiva soberba a partir do passeio pelo rio Chao Phraya que
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MASSAGEM A NÃO FALHAR
De volta a um dos mais antigos templo de Banguecoque, Wat Pho é ainda um conhecido centro de
medicina tradicional. Por isso, o local não podia ser
mais apropriado para experimentar as verdadeiras massagens tailandesas. A escolha é variada no
tempo (30 ou 60 minutos) e no local (pés ou corpo
inteiro). Mas cuidado. Se pensa que vai relaxar de
imediato, enganou-se. As mãos das terapeutas podem ser pequeninas, mas a força depositada em
cada um dos pontos do corpo provoca alguma dor
que simplesmente é compensada 10 minutos após a
conclusão da massagem. Nesse momento, o corpo
parece desprender-se da alma e voltamos a estar
prontos para nova caminhada pelas ruas de Banguecoque.

CORES EXÓTICAS NO
MERCADO FLUTUANTE
Foram aproximadamente 100 quilómetros, agora
numa carrinha van, até chegar ao Mercado Flutuante. O lugar não podia ser mais diferente de tudo
o que tinha visto até hoje. E nem o Mercado do Bolhão ou a Feira da Vandoma podem ter semelhante
comparação. Por um labirinto estreito, pequenos
barcos de madeira são manobrados, sobretudo, por
mulheres. Elas, com os seus chapéus de palha, conduzem-nos pelos imensos canais, repletos de bancas
com todos os produtos que se possa imaginar. Mas
acabam por ser os produtos frescos, a fruta exótica,
os legumes enormes e as especiarias picantes que
chamam a nossa atenção. Propõe-se ainda a venda
de bananas, ou até um prato de comida, cozinhada
graças à garrafa de gás que se encontra mesmo dentro do barco.

NO CORAÇÃO DE LANNA THAI

atravessa a capital da Tailândia. Caracterizado por
«torres», as centenas de degraus íngremes representam as diﬁculdades em alcançar os níveis mais
elevados da existência. A entrada está, contudo,
vedada a um comum mortal do ocidente e, por isso,
não pudemos subir.
Já Wat Pho é o local ideal para terminar um dia
cansativo, durante o qual os passeios aos locais de
interesse “têm” de ser intercalados com visitas repentinas a lojas de fatos feitos por encomenda, sempre a pedido dos motoristas dos famosos tuk-tuk
[veículos de três rodas, com lugar para dois passageiros] que, com isso, ganham senhas de gasolina
e nos fazem crer que diminuem ao preço viagem...
A simpatia tem destas coisas, e não conseguimos
dizer que não.

Uma hora e meia de viagem de avião transportanos para o lar de muitas minorias étnicas e uma
rica mistura de diferentes culturas. É no Norte que
encontramos Chiang Mai, outrora a capital do reino
Lanna, hoje a segunda cidade mais importante da
Tailândia.
Se já ﬁcamos encantados com os templos de Banguecoque, em Chiang Mai é difícil não encontrar
um a cada virar da esquina: apesar de 45 vezes mais
pequena, tem quase tantos wats como a capital.
O Wat Doi Kong Mu, situado a 1601 metros de
altitude, no topo de uma colina a oeste da cidade,
proporciona uma vista panorâmica sobre Chiang
Mai e arredores, para além de ser um dos templos
mais venerados do Norte. Lá chegado pode optar:
subir os 304 degraus que o conduzem até à entrada
do templo ou, simplesmente, apanhar o teleférico.
Chamada muitas vezes «A Rosa do Norte», é difícil
não resistir às excelentes oportunidades de compra
oferecidas nos diversos mercados. Mas, atenção. Regatear os preços é obrigatório e já uma tradição.
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alto surge alguns quilómetros à frente,
numa bela cascata natural onde é possível o grupo refrescar-se. Simplesmente divinal.
O «traking» termina com mais duas
aventuras: um rafting numa canoa de
bambu e um belo passeio em cima de
elefantes.

A MAGIA DO
TRIÂNGULO
DOURADO
À DESCOBERTA DA
NATUREZA
Para os mais aventureiros, a região
proporciona ainda a possibilidade
de fazer um «traking» pela ﬂoresta.
De mochila às costas, entrámos pelo
imenso matagal, à descoberta de folhas de árvore que sabem a maçã, ou
de ninhos de tarântulas que os olhos
habituados do guia vão descobrindo. O caminho
não é fácil, apesar de no momento da compra da
viagem se fazer crer o contrário. O melhor é ir preparado com calçado e roupa adequados, até porque
é imprevisível quando é que pode chover.
As subidas e descidas, conduzem-nos até uma aldeia
Karen. É aqui que passámos a noite, sem electricidade e um quarto-de-banho onde o chuveiro é um
recipiente que utilizamos para deitar água (fria) pela
cabeça a baixo. Mas o sacrifício vale a pena, quando
a noite cai e os diferentes sons dos animais nocturnos ecoam no silêncio da imensa ﬂoresta. À luz das
velas, mantém-se uma conversa agradável com os
companheiros desta jornada e com o guia, apenas
interrompida pelo cenário lindíssimo que, de um
momento para o outro, rodeou a aldeia... As centenas de pirilampos quase que iluminam o caminho.
Depois de uma noite dormida sobre estacas de madeira e sob um mosquiteiro e após um pequeno-almoço reforçado, com torradas, leite, café e ananás,
segue-se o segundo dia de caminhada. O momento

A estada em Chiang Mai permite
uma visita ao extremo Norte do país,
viajando de avião, ou simplesmente
numa carrinha van. Conhecida por
Triângulo Dourado – o ponto de encontro entre a Tailândia, a Birmânia
e o Laos –, esta é uma zona historicamente associada à produção de ópio e
da heroína. Não é, porém, necessário
recorrer a eles para dizer que as vistas
são soberbas. Ainda temos a oportunidade de atravessar de barco para o território do Laos, onde um mercado faz as delícias dos
turistas, sobretudo pelos baixos preços praticados.
Do Triângulo Dourado seguimos para Mae Sai. A
cidade mais a Norte da Tailândia está separada da
Birmânia apenas através de uma ponte. Todos os
dias a cidade alvoroça-se com os comerciantes do
país vizinho, que vêm negociar os seus produtos,
desde jóias e artigos de jade, às falsiﬁcações de marcas internacionalmente reconhecidas.
Em Chiang Rai é possível encontrar as famosas pedras preciosas da Tailândia a preços mais acessíveis.
Mas é preciso ter cuidado com as imitações.
É também nesta zona, mais a Norte da Tailândia,
que encontramos outra das tribos das colinas. O
povo Akha ainda procura manter um modo de vida
tradicional, com as suas vestes caracterizadas por
um toucado decorado em prata ou, cada vez mais,
em alumínio, usado pelas mulheres. Mas só se deixam fotografar a troco de dinheiro, uma recompensa, alegam, pelo facto de cada fotograﬁa lhes
retirar um pouco da vida.
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para assistir ao mais belo pôr-de-sol que se consiga
idealizar: o sol reﬂectido na água, escondido pela
montanha, sob um céu cor de fogo. Ao Nang pode
ser ainda um óptimo ponto de partida para excursões às ilhas vizinhas de Ko Poda (onde é possível
encontrar macacos atrevidos, dispostos a roubar-lhe
alguma comida que tenha na mochila), ou Chiken
Island (devido ao seu formato em galinha). Garantese que não se arrepende. A água é tão transparente
que até se consegue ver a sombra dos barcos espelhada na areia do fundo do mar!

PHI PHI: UM SONHO REAL

PARA OS
AMANTES DO SOL
Tailândia é, também, sinónimo
de sol, praia e águas cristalinas.
Podemos garantir que é verdade. A estreita península do
Sul da Tailândia é, ainda, rica
em montanhas cobertas de vegetação e diversas ilhas espalhadas no mar Andaman.
A primeira paragem, directamente de um voo de Banguecoque, é na praia de
Ao Nang, a 18 quilómetros da cidade de Krabi. A
baía idílica é já um destino popular, mas ainda menos conhecido que Phuket. Melhor assim. A praia
quase deserta, rodeada de penhascos, é o local ideal

Ao Nang, ou Krabi, é também a zona ideal para uma
viagem até às famosas ilhas Phi Phi. Diariamente,
um barco faz um percurso de aproximadamente 40
quilómetros para o paraíso. É impossível ﬁcar indiferente e quase que se poderia dizer que o melhor
era terminar este périplo de sonho neste local, onde
não existem estradas asfaltadas, porque também
não são necessários automóveis, onde a vida no seu
estado selvagem ainda é uma marca inconfundível.
Na verdade, as Ko Phi Phi são duas ilhas separadas:
Phi Phi Don, com duas partes ligadas por um istmo
de areia de um quilómetro apenas, e Phi Phi Ley que
permanece desabitada e intocada.
Do nosso bungalow, em plena encosta da montanha, rodeado de árvores e vegetação, onde os
pássaros pousam no beiral da varanda, abrimos as
enormes janelas para entrarmos num cenário de
um ﬁlme, onde a produção se encarregou de colocar as cores nos seus lugares e produzir os brilhos
devidos. Mas, aﬁnal, não é um ﬁlme. É um cenário
capaz de nos deixar ﬁcar, durante horas, de olhos
ﬁxados, para que a memória traiçoeira consiga registar, quase como uma câmara fotográﬁca, aquele
momento para sempre... A mistura do verde da ﬂorestação, com o azul esverdiado do mar e, lá ao
longe, as Phi Phi Ley... Melhor, era impossível. Calor
q.b., água a 29 graus, paisagem espectacular e ainda
uma panóplia de restaurantes com as iguarias do
mar (lagosta, camarões tigres, mexilhões gigantes,
peixes das mais variedades). E ainda a possibilidade
de subir ao point view – é verdade que custa, mas
todos os degraus valem a pena –, onde é possível
ter uma vista sobre grande parte da ilha e assistir
a mais um pôr-de-sol, desta vez no mar... Simplesmente fantástico.
Com um barco à disposição – dois casais não pagarão mais do que 25 euros –, pode explorar-se os
locais menos procurados pelos turistas e encontrar
areais praticamente desertos. É possível, também,
visitar os lugares «secretos» das Phi Phi Ley, nadar
numa baía rodeada por rochedos gigantescos, que
nos fazem sentir dentro de uma lagoa, de tão calma
é a água do mar, ou ver a mágica baía onde foi rodado o ﬁlme «A Praia», com Leonardo Di Caprio.
Mas para ali pisar terra ﬁrme, avisa-se, tem de se
pagar cerca de quatro euros por pessoa. Alegadamente, para ajudar os locais a limpar o areal.
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A GRANDIOSIDADE
DA BAÍA DE
PHANGNGA
A despedida das Phi Phi é dolorosa. Mas é tempo de rumar
até Phuket, um dos destinos
mais turísticos da Tailândia. O
aconselhável é fugir à agitação
de Patong, o local mais popular.
Mesmo ao lado, as praias de Kata e Karon são igualmente bonitas e mais calmas.
Mas são as excursões, as actividades mais atractivas nesta estância balnear. A começar pela Baía de
Phangnga, quase impossível de descrever, quer por
palavras, quer por imagens fotográﬁcas. São 400
quilómetros quadrados, num cenário grandioso
resultante das formações rochosas em forma de
torre, que se elevam, nas águas calmas, até aos 350
metros. É, sem dúvida, o vestígio mais fabuloso

das outroras imponentes montanhas Tenasserim,
cordilheira que atravessa a Tailândia e a China. É
exactamente nesta baía que existe a possibilidade
de parar noutro local encantado, pela curiosidade
de um íngreme rochedo que se «desprendeu» da
ilha de Ko Khao Phing Kan. A praia ﬁcou célebre
após a ﬁlmagem do ﬁlme de «007 O Homem da
Pistola Dourada» e, por isso, passou também a ser
conhecida como a ilha de James Bond.
Num paraíso mais privado, a ilha de Khai provoca
emoções à primeira vista. Um enorme «aquário» rodeia a praia e nem é preciso um pedaço de pão para
nos deslumbrarmos com a diversidade de peixes
coloridos que nos rodeiam, mal pisamos a água. É,
juntamente com toda a zona do mar de Andaman,
um dos locais mais apreciados pelos mergulhadores, proﬁssionais ou simples amadores.
Tantas experiências depois, é necessário regressar a
casa. Não sem menos de 600 fotograﬁas, uma mala
cheia de recordações e o sentimento de que, um dia,
é para regressar... Com certeza. ■

GUIA DO VIAJANTE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para estadas inferiores a 30 dias, os
cidadãos portugueses não necessitam
de visto, apenas de passaporte com
validade superior a seis meses e
bilhete de regresso.
CLIMA
Existem três estações, a quente, a
das chuvas e a fria. Mas está sempre
muito calor, até porque os níveis de
humidade estão quase sempre acima
dos 70 por cento. As temperaturas na
estação quente (de Março a meados
de Junho) variam entre os 27 e os 35

graus centígrados; na estação das
chuvas (de Junho a Outubro), entre
os 24 e os 32, e na estação fria (de
Novembro a Fevereiro), entre os 18
e os 32, sendo menor a humidade.

MELHOR ÉPOCA PARA IR
A partir de 1 de Maio inicia-se a
época baixa. Os preços descem para
menos de metade e é mais fácil fugir
às multidões. No entanto, os meses
de Novembro e Dezembro podem
ser os mais agradáveis ao nível das
condições atmosféricas.

DIFERENÇA HORÁRIA
Mais seis horas no Verão e sete
no Inverno que em Portugal
Continental.
MOEDA
A moeda tailandesa é o bath. Um
euro equivale a cerca de 47 baths.
TAXAS DE AEROPORTO:
À saída do país, paga-se cerca de
500 baths por pessoa.
IDIOMA: Tailandês.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. Na sequência de queixas apresentadas junto do CRN
por um grupo de médicos do Centro de Saúde de Felgueiras, foi efectuada uma visita aquele Centro de Saúde pelos
Dr. José Pedro Moreira da Silva e Dra. Fátima Oliveira. O
Relatório dessa visita consta do documento 1 e foi enviado ao Presidente do Conselho de Administração da
ARS do Norte/Sub-Região de Saúde do Porto, à Direcção,
à Coordenadora Médica e aos Médicos do CS de Felgueiras e à Direcção do Colégio de Medicina Geral e Familiar.
2. O CRN tomou conhecimento da carta enviada a todos
os médicos do Hospital de S. João pelo seu Director Clínico relativa ao consumo de medicamentos e produtos
farmacêuticos, na sequência do qual emitiu o comunicado que consta do documento 2 e que foi enviado a
todos os médicos da SRNOM.
2. ESTATUTOS DA ORDEM DOS MÉDICOS
1. O CRN recebeu do Prof. António Gentil Martins os
comentários às propostas de alteração dos estatutos da
Ordem dos Médicos elaboradas pela SRNOM que se
reproduzem no documento 3.
3. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. O CRN recebeu do CNE o Regulamento da prova de
comunicação médica aprovado em 18 de Abril passado e
que se transcreve como documento 4.
2. O CRN tomou conhecimento do ofício enviado pelo
bastonário da OM ao Secretário-Geral do Ministério da
Saúde sobre o exercício autónomo da prática médica que
consta do documento 5. Em consequência, decidiu solicitar à consultora jurídica da SRNOM um Parecer sobre
o assunto (documento 6), o qual foi aprovado, tendo
sido decidida a sua divulgação nesta revista e o envio por
mailing aos médicos internos.
3. O CRN tomou conhecimento da Circular Normativa n.º 31 do Ministério da Saúde, de 29/05/2006,
sobre “Avaliação Curricular dos Clínicos Gerais”
(documento 7), tendo decidido enviar ao Presidente
da OM, com conhecimento ao Presidente da Direcção
do Colégio de Medicina Geral e Familiar, a carta que se
transcreve como documento 8.
4. O CRN recebeu da Associação Nacional de Estudantes de Medicina documentos com a tomada de posição
daquela Associação sobre o novo Regulamento do Internato Médico (Portaria 183/2006) e sobre a Lei n.º
74/2006 (que aprova o novo regime jurídico dos graus e
diplomas do ensino superior), os quais podem ser consultados no portal www.nortemedico.pt.

4. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. A SRNOM, em colaboração com a Sociedade Portuguesa
de Gestão de Saúde, organizou no passado dia 17 de Maio
uma reunião subordinada ao tema “Gestão em Saúde”.
2. O CRN tomou conhecimento da Circular Normativa
n.º 06 de 03/05/2006 do Ministério da Saúde sobre
contratos administrativos de provimento nos Hospitais
E.P.E. (documento 9) e decidiu pedir Parecer sobre a
mesma à consultora jurídica da SRNOM, o qual se publica como documento 10.
3. Conjuntamente com a Associação Portuguesa de Engenharia de Saúde, o Departamento de Formação da SRNOM organizou no passado dia 29 de Junho um debate
sobre “O Médico e os Seguros de Saúde – Que oportunidades e desaﬁos”. O destaque deste evento consta das
páginas 14 a 17 desta revista.
5. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1. O CRN reuniu com o Conselho Distrital de Braga no
passado dia 2 de Maio, tendo-se feito representar pelos
Drs. José Pedro Moreira da Silva, António Gomes da
Silva e Maria de Fátima Oliveira.
2. O CRN enviou um ofício a todos os Conselhos Distritais a recordar que dispõem da revista nortemédico para
divulgar as suas actividades.
B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. O CRN aprovou uma adenda ao Protocolo de Cooperação com a Universidade Fernando Pessoa (existente
desde 4 de Maio de 2001), na qual se estabelece que a
SRNOM colaborará com aquela Universidade no âmbito
da parceria institucional que vai estabelecer com o Canal 2 da RTP.
2. O CRN congratulou-se com a decisão do Presidente da
Mesa da Assembleia Regional de convocar, com carácter
extraordinário, no passado 13 de Junho, a referida Assembleia para analisar o chamado “Compromisso para a
Saúde” celebrado entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias. Sobre este assunto, o CRN promoveu
posteriormente, a 13 de Julho, um Conferência de Imprensa, o que se destaca nas páginas 12 e 13 desta revista.
3. O CRN tomou conhecimento do acórdão proferido
pelo Tribunal da Relação de Lisboa que, em síntese, indeferiu os recursos apresentados pelo Ministério Público
e pela ANF mantendo, assim, a decisão do Tribunal de
Instrução Criminal de Lisboa de não pronúncia (seja,
arquivamento) dos membros do anterior CRNOM pelo
imputado crime de difamação através de meio de comunicação social e de um crime de ofensa a pessoa colectiva. Na sequência desta decisão do Tribunal, o CRN
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promoveu uma Conferência de Imprensa, que se destaca
nas páginas 7 a 9 desta revista.
4. O CRN decidiu nomear o Dr. José Pedro Moreira da Silva
para integrar o Conselho Nacional do Internato Médico
(CNIM) e o Dr. Miguel Guimarães para integrar o CRIM.
5. O CRN foi convidado a estar representado no Conselho Económico e Social de Vila Nova de Gaia, tendo sido
indicado para o efeito o Dr. José Pedro Moreira da Silva.
A tomada de posse foi no passado dia 21 de Junho.
C – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. O CRN recebeu do CNE o Comunicado sobre o registo na ERS que se transcreve como documento 11.
2. O CRN fez-se representar pela Dra. Maria de Fátima
Oliveira na reunião de trabalho promovida pela Missão
para os Cuidados de Saúde Primários com o CNE da OM.
3. O CRN recebeu cópia do Protocolo assinado em 18 de
Abril de 2006 entre o banco Espírito Santo, S.A. e a Ordem dos Médicos e que estabelece os princípios gerais da
oferta exclusiva de produtos e serviços bancários por parte
daquele Banco aos membros da OM, o qual foi divulgado.
D – RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS CONSULTIVOS

1. O CRN recebeu do Coordenador da Comissão Regional Consultiva para o Serviço Nacional de Saúde
uma proposta de inquérito relativo às disposições do
Decreto-Lei 233/2005, o qual aprovou enviar a todos
os Directores de Serviço dos hospitais públicos portugueses. A carta de apresentação e os resultados desse

inquérito constam do documento 12. Os resultados
foram enviados ao Senhor Ministro da Saúde e ao Bastonário da OM.
2. O CRN tomou conhecimento das reuniões promovidas pela Comissão Regional Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde relativas à organização e articulação
de rede de serviços das especialidades, subespecialidades e competência médicas na Região Norte, tendo
recebido do Coordenador dessa Comissão, Dr. Miguel
Leão, os documentos 13 a 19 referentes às reuniões
sobre as especialidades de Patologia Clínica, Doenças
Infecciosas, Medicina Física e Reabilitação, Pneumologia e Imunoalergologia, Medicina Interna, Medicina Intensiva e Emergência Médica e Psiquiatria e Psiquiatria
da Infância e Adolescência, respectivamente, os quais
decidiu enviar para o bastonário da OM, Ministro da
Saúde e Colégios das respectivas especialidades.
E – RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1. O CRN nomeou os Colegas Dr. António Gomes da
Silva (Coordenador), Dra. Manuela Dias, Dra. Marlene
Lemos, Dra. Ana Aroso e Dr. Sodré Borges para integrarem o Grupo de Coordenação da Cooperação com
Países Lusófonos.
F – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. Em reunião de 8 de Junho passado, o CRN decidiu
nomear o Dr. Miguel Guimarães como Director de Centro de Cultura e Congressos.

CENTRO DE SAÚDE FELGUEIRAS
RELATÓRIO DE VISITA DO CRNOM
Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração da
Administração Regional de Saúde do Norte
C.c./ Sub-Região de Saúde do Porto / Direcção do CS de Felgueiras /
Coordenadora Médica do CS de Felgueiras / Direcção do Colégio de
Medicina Geral e Familiar / Médicos do CS de Felgueiras

ASSUNTO: CENTRO SAÚDE DE FELGUEIRAS
DOCUMENTO 1
(19-05-06)

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
representado pela Dra. Fátima Oliveira e Dr. J. Pedro
Moreira da Silva visitou o Centro de Saúde de Felgueiras
no âmbito de queixas apresentadas junto deste Conselho por médicos do Centro de Saúde e relativas ao
funcionamento e confusão entre consultas de recurso e
SAP e interferências da Direcção do Centro de Saúde no
plano da decisão médica:
1) Pudemos constatar que o Centro de Saúde tem uma
consulta de recurso/reforço que funciona até às 23 h
o que não está de acordo com as normas de funcionamento de tais consultas.
2) Veriﬁcamos que o transporte de doentes urgentes e
agudos é feito para esta consulta, sem que previamente
este Centro de Saúde fosse apetrechado com meios humanos e materiais para receber estes doentes, nem tão pouco

este tipo de consulta é compatível com esse atendimento.
3) Veriﬁcamos que há falta de orientação superior relativa ao correcto encaminhamento destes doentes, assim
como na referenciação dos doentes para áreas convencionadas com o Serviço Público.
4) Veriﬁcamos que houve interferência da Direcção,
não médica, em decisões que cabe exclusivamente a
médicos devidamente habilitados para o fazer.
Alertamos por isso a Administração Regional de Saúde
do Norte para a necessidade de reformular as orientações que norteiam o funcionamento destes serviços devendo as normas de referenciação serem claras e explicadas a quem de direito e que os médicos do Centro de
Saúde não devem ser responsabilizados por situações
que ocorram enquanto não se produzirem as alterações
e correcções pertinentes.
Deverá o Director do Centro de Saúde ser alertado para
a não interferência nas decisões médicas para as quais
não tem competência.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional do Norte
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PROTOCOLOS TERAPÊUTICOS
COMUNICADO DO CRN ENVIADO AOS MÉDICOS DA SRNOM

DOCUMENTO 2

O Conselho Regional tem conhecimento de que estão
em aplicação ou em preparação nas unidades públicas
de saúde, protocolos terapêuticos visando a reformulação (e a redução) dos medicamentos disponíveis nas
referidas unidades.
Sem querer, de momento, discutir as opções técnicas
que estão na base de tais medidas, e sendo óbvio que
existem motivos económicos para as mesmas, entende
o CR salientar que tais protocolos podem ter como consequência a limitação da liberdade de prescrição dos
médicos com eventual prejuízo directo para os doentes.
Sendo certo que os órgãos de administração das unidades de saúde tem legitimidade jurídica formal para deﬁnir tais protocolos, designadamente através das respectivas direcções clínicas (ou equivalente), também é certo
que é dever de cada médico prestar aos seus doentes os
melhores cuidados de saúde ao seu alcance.
Assim sendo a criação de limitações nas opções terapêuticas disponíveis e o eventual prejuízo que daí advier para os
doentes deve imputado aos respectivos autores materiais.
No caso de ser impossível aplicar as opções terapêuticas
que se revelem mais adequadas de acordo com o estado
da arte, em consequência das medidas acima referidas, o
Conselho Regional recomenda a todos os médicos que:

a) Deverão informar o doentes das opções diagnosticas e terapêuticas mais recomendáveis à sua situação
clínica, de preferência por escrito, exarando expressamente nessa informação que estão impossibilitados de
agir de acordo com o estado da arte, em consequência
de uma decisão dos órgãos de administração da instituição em que prestam serviço
b) Deverão exarar no processo clínico de cada doente,
as situações de restrição à liberdade de prescrição exercida de acordo com o estado da arte
c) Deverão dar conhecimento, por escrito, da situação
concreta, a todos os responsáveis hierárquicos
A adopção das práticas referidas nas alíneas anteriores
será a única forma dos médicos se auto protegerem de
eventuais situações litigantes envolvendo responsabilidade civil, disciplinar ou penal.
Convém relembrar que segundo o Despacho no
13885/2004 de 25 de Junho é obrigatória a utilização
do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos
(FHNM) pelos prescritores nos Hospitais integrados no
Serviço Nacional de Saúde.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional do Norte

REVISÃO DOS ESTATUTOS DA ORDEM DOS MÉDICOS
COMENTÁRIOS DO PROF. ANTÓNIO GENTIL MARTINS ÀS
PROPOSTAS DA SRNOM
Ex.mo Senhor
Dr. José Pedro Moreira da Silva

DOCUMENTO 3
(10-04-06)

Junto lhe envio os meus comentários ao Documento
recebido dessa SRN da OM e referente a eventuais alterações aos Esttutos da OM.
Ponto Prévio: Consideramos, nas actuais circunstâncias, errada por inoportuna, a tentativa de proceder a
alterações ao Estatuto da Ordem dos Médicos. O importante é que esse Estatuto, lei do País, seja integralmente defendido e cumprido, o que nem sempre tem
acontecido.
Discordamos abertamente do Clausulado dos Pontos
9 e 10.
Ponto 9 – Não há que existir exame de Admissão à Ordem: Ele só, se justiﬁcaria se as Faculdades de Medicina
fossem reconhecidas como incompetentes, o que neste
momento me recuso admitir. Se vierem a surgir outras
Faculdades (e as que temos são já mais que suﬁcientes
por padrões internacionais), apenas será necessário que a
Ordem lhes reconheça, ou não, idoneidade. E se esta não
for concedida, previamente à sua abertura, face às condições de ensino, nomeadamente Currículo, Docentes,
apoios Institucionais, etc., (lembremos o que aconteceu
no caso da Medicina Dentária), essa Faculdade não deverá ser oﬁcialmente aceite pelo Ministério da Educação.
E se essa incapacidade só se vier a veriﬁcar mais, tarde,
ela deverá cessar, de imediato, a sua actividade docente.
Ponto 10 – Não há que haver a categoria de Médicos Estagiários, sem autonomia, a poder apenas exercer Medicina Tutelada. Aliás não nos consta que tal regra exista na
União Europeia, e esteja ao abrigo das Directivas Europeias
actuais, em matéria do reconhecimento dos Diplomas.
Ponto 13 – Considerando que a Ordem dos Médicos

tem carácter nacional não deverão existir Referendos
Regionais (e se assim fosse, porque não também Distritais...) mas apenas Referendos Nacionais, condicionados
aos 5% dos Médicos do país e sem a limitação de menos
de 2/3 de uma qualquer região. E se um Referendo
Regional, por absurdo, a existir, entrasse em conﬂito
com um Referendo Nacional, sobre a mesma matéria?
Não compliquemos as coisas mais do que o necessário!
Ponto 14 – Não se vê qualquer justiﬁcação para que,
qualquer Médico devidamente inscrito e no pleno gozo
dos seus direitos, seja impedido de ser Presidente da
Ordem ou de ser Membro dos Conselhos Regionais
(como se pretende em relação aos titulares de Órgão Directivo de Estabelecimento de Ensino Médico)
Ponto 15 – Não se vê qualquer vantagem na realização de duas voltas, para a eleição do Presidente. Só
atrasa e encarece todo o Processo. Qual a vantagem?
Ponto 16 – Embora a mudança de nome seja indiferente,
não consideramos justiﬁcado que os Colégios passem a
ter representação directa no Conselho Geral/Plenário de
Conselhos Regionais, já que eles são Órgãos Consultivos do CNE, e nomeados por este. Aliás é clara violação
do actual Estatuto a eleição dos Colégios, já que a aprovação pelo CNE é mera pró-forma. Será interessante
comparar a constituição da maioria dos Colégios, constituídos (como antigamente e cumprindo o Estatuto),
por escolha do CNE e os constituídos através de eleições
(isto já sem considerar os eventuais conﬂitos de interesses, em casos de discordância: o que se respeitará? A
decisão do CNE ou a da Assembleia do Colégio? Temos
no entanto a ideia de que, apesar de considerarmos esta
eleição demagógica e populista, qualquer candidato a
Presidente da Ordem ou de qualquer Conselho Regional, que neste momento a contrarie, terá grandes probabilidades de, por isso, perder as eleições. E é pena...!

69

Ponto 17 – Confessamos não compreender o objectivo, da alínea f): ...”obter dados relativos à informação de saúde quando para tal solicitado por
cidadão...” Que dados? Que situações? Queixas?
Ponto 18 – Excluir a alínea d) (ver ponto 16).
Ponto 19 – Se se deseja consagrar a representação proporcional nos órgãos disciplinares e ﬁscalizadores de contas
de âmbito nacional, então com mais razão isso deve ser
feito no executivo, o CNE, que passaria ter, além do Presidente, 1 Representante Regional por cada 4.000 médicos
ou fracção (4 Sul, 3 Norte, 2 Centro). Ou há coerência...
Ponto 21 – Excluo totalmente a proposta, no sentido eleitoral proposto. Considero indispensável (actualmente, por escolha do CNE) já que este
deve ter o direito a escolher os seus “Conselheiros”.
Ponto 22 – A ﬁlosoﬁa actual, mesmo em outros Países da
União Europeia, está errada! Não se é “obrigatoriamente”
Especialista só porque se fez estágio durante um certo
tempo (4 a 6 anos). Por outro lado um exame em que praticamente ninguém chumba, não tem validade real. Mas
falhar o exame pode signiﬁcar desemprego, desqualiﬁcação e quando se tem mais de 30 anos e família constituída
pode ser trágico.... Assim, há que separar a possibilidade
de continuar nos Serviços Públicos (como Assistente Hospitalar), em Medicina sempre tutelada ( pelos responsáveis
dos Serviços), mesmo que não se tenha atingido o nível
exigido para um verdadeiro Especialista (com total autonomia e capacidade técnica). Por isso são imperiosos os
Exames à Ordem para aquisição do Título de Especialista.
Só quem não quiser ver (ou tiver outras razões...) é que
pode considerar que o tempo para adquirir o nível cientíﬁco e técnico que um Especialista deve possuir (para não
enganar os Doentes com falsas expectativas) é idêntico
para uma Pessoa trabalhando num excelente Serviço e é in-

teligente, ao daquele que trabalha num Serviço limitado
e é ele também mais limitado intelectualmente. (Este
último, até talvez nunca atinja aquele nível (verdadeiro
Especialista), embora o seu trabalho, honesto, motivado
e cumpridor, o tome indispensável em qualquer Serviço.
Ponto 24 – Pensamos ser um bom princípio que os cargos
na Ordem não sejam remunerados, pois a Ordem vive do
trabalho, livre e voluntário, de uma multidão de Colegas.
Pensamos ser errado entrar no caminho de um “Sindicalismo excessivo” e que , logicamente, poderia ser muito
mais alargado... Aliás seria bom concretizar melhor e
não referir apenas “direitos correspondentes aos dos
Dirigentes Sindicais”. Que tempo de licença? Durante
todo o tempo do exercício de funções? E porquê só o
Presidente da Ordem e os Presidentes dos Conselhos
Regionais, e não todos os Membros dos Conselhos, Regionais e Distritais? E a entidade privada (quando trabalhadores por conta de outrem) também teria de suportar
os encargos de dirigentes da OM?
Enquanto Presidente da Ordem (considerando o aumento real de encargos pessoais por essa função e trabalho) e embora nunca aceitando que isso se me aplicasse,
propus (e penso ter sido aceite ), que os futuros Presidentes tivessem a sua conta do telefone paga pela Ordem,
bem como um subsídio de gasolina, caso usassem carro
próprio (só assim sendo possível um Médico, digno mas
de poucos recursos ﬁnanceiros, aceitar tal cargo).
E é importante que não seja o dinheiro a limitar a candidatura aos mais altos cargos da Ordem dos Médicos.
António Gentil Martins
O.M. 7442

PROVA DE COMUNICAÇÃO MÉDICA
REGULAMENTO APROVADO PELO CNE DA OM
Artigo 1.º – Objectivo
De acordo com a alínea 2 do artigo 37.º da Portaria n.º
183/2006, a prova de comunicação médica visa avaliar a
capacidade de compreensão e comunicação médica dos
candidatos ao exame de ingresso no internato médico.
DOCUMENTO 4
(18-04-06)

Artigo 2.º – Natureza
A prova de comunicação médica, conforme a publicitação
do seu aviso de abertura, é constituída por projecção em
multimédia de uma história clínica real ou teatralizada,
seguida de registo escrito, pelo candidato, da anamnese
o das respostas às questões elaboradas por escrito. Após
a entrega dos registos, o candidato será entrevistado pelo
júri da realização das provas.
Artigo 3.º – Âmbito
Os candidatos ao exame de ingresso ao internato médico
são obrigatoriamente submetidos à prova de comunicação
médica, ﬁcando no entanto dispensados da realização
desta prova os médicos licenciados por universidade em
que o ensino tenha sido ministrado em língua portuguesa.
Artigo 4.º – Realização da prova
1 – A prova de comunicação médica realiza-se nos meses
de Setembro e Outubro, cabendo a sua organização e co-

ordenação a um Júri Nacional nomeado pelo Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.
2 – A prova referida no número anterior realiza-se nas
sedes das Secções Regionais do Norte, Centro e Sul da
Ordem dos Médicos e, no caso das Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira, nas respectivas sedes Distritais da Ordem.
3 – Para os efeitos previstos no número 1 do presente artigo e no número dois do artigo 6.º, o Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos nomeará cinco médicos que constituirão o Júri Nacional, sendo três elementos efectivos e dois suplentes, a quem cabe entre si a escolha do presidente. As decisões são tomadas por maioria.
4 – O Júri Nacional nomeará os cinco médicos que
constituirão cada Júri Regional, sendo três elementos
efectivos e dois suplentes, a quem cabe entre si a escolha
do presidente. As decisões são tomadas por maioria.
5 – Cada Júri Regional, caso o número de candidatos a
prestar provas na respectiva área exceda sensivelmente
o número de 15, poderá cooptar de entre os médicos
inscritos na respectiva Secção Regional, o número necessário de elementos para que Júri funcione em tantas
secções quantas as necessárias com o número de três
elementos por secção.
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Artigo 5.º – Publicitação
O processo de candidatura à realização da prova de
comunicação médica é aberto por aviso publicado no
Diário da República e aﬁxado por edital em cada uma
das Secções Regionais da Ordem dos Médicos, do qual
constarão os seguintes elementos:
a) Datas e locais de realização da prova;
b) Forma, prazo e local de apresentação das candidaturas à prova;
c) Documentos e requisitos para a instrução da candidatura;
d) Indicação da forma ou locais de divulgação das listas
de admissão e classiﬁcação dos candidatos;
e) Forma e duração da prova;
f) Outros elementos julgados necessários ou úteis para
melhor esclarecimento dos interessados.
Artigo 6.º – Admissão de candidaturas
1 – A admissão dos candidatos à prova de comunicação
médica é da competência do Júri e consta de listas a
aﬁxar nos locais indicados no aviso previsto no artigo
5.º do presente Regulamento.
2 – Os candidatos excluídos podem recorrer, no prazo
de 5 dias úteis, para o Júri Nacional.
3 – Os recursos são decididos nos 10 dias úteis seguintes e, sempre que lhes seja dado provimento, são
efectuadas as correspondentes alterações às listas de
candidatos.
Artigo 7.º – Do júri
1– Ao Júri Nacional competirá, para além das competências já mencionadas no número 1 do artigo 4.º e número 2 do artigo 6.º, a elaboração dos suportes prova.
2 – Aos Júris Regionais competirá o acompanhamento
da prova e a avaliação directa dos candidatos.
3 – Cada júri é constituído pela forma prevista nos números 4 e 5 do artigo 4.º do presente Regulamento.
4 – Em caso de impedimento de qualquer elemento, o
mesmo será substituído por um dos elementos suplentes.
5 – Ao júri compete avaliar a capacidade de comunicação médica, conforme deﬁnido no artigo 1.º deste
Regulamento.
Artigo 8.º – Da prova
1 – A prova:
a) Deve ser realizada nos locais estabelecidos no número 2 do artigo 4.º do presente Regulamento.
b) Constará de duas partes, a primeira com a duração
máxima de sessenta minutos e a segunda com a duração máxima de trinta minutos:

l) 1.ª parte – prova escrita baseada na visualização de
um suporte multimédia, de acordo o artigo 2.º deste Regulamento, realizada sem o recurso a quaisquer outros
elementos, designadamente dicionários;
ll) 2.ª parte – entrevista com o Júri Regional durante a
qual decorrerá uma discussão relativa à compreensão
da história clínica do doente.
2 – Não devem ser avaliados a formalização de diagnósticos nem os conhecimentos teóricos, formais ou técnicos, incidindo a prova, apenas, sobre a capacidade de
compreensão do doente e de comunicação entre pares.
Artigo 9.º – Realização da prova
1 – Aos diversos Júris Regionais constituídos serão antecipadamente entregues pelo Júri Nacional nas Secções
Regionais respectivas os seguintes documentos:
a) Suporte para registo escrito da anamnese colhida, em
papel timbrado da Ordem dos Médicos;
b) Documento comprovativo das classiﬁcações que vierem a ser obtidas nas provas, assinado pelo Júri Regional;
c) Envelopes timbrados da Ordem dos Médicos;
d) Suporte multimédia com o relato da história clínica.
2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de preenchidos, serão remetidos pelo Júri Regional,
em envelope selado, ao Júri Nacional, no dia imediato
ao da realização da prova.
Artigo 10.º – Resultado da prova
1 – Os candidatos são classiﬁcados em Apto e Não apto.
2 – Os candidatos que obtenham a classiﬁcação de Não
apto não são admitidos ao concurso de ingresso no
internato médico.
Artigo 11.º – Divulgação das listas
1 – Os resultados da prova de comunicação médica
dos candidatos constam de listas a aﬁxar em locais
divulgados no aviso previsto no artigo 5.º do presente
Regulamento, num prazo de sete dias úteis sobre a data
da realização das últimas provas.
2 – Os candidatos não admitidos podem recorrer dessa
decisão para o Júri Nacional no prazo de cinco dias
úteis a contar da data da aﬁxação das respectivas listas.
3 – Os recursos apresentados são decididos nos cinco
dias úteis seguintes e, sempre que lhes seja dado provimento, são efectuadas as correspondentes alterações à
lista de candidatos.
Artigo 12.º – Homologação do resultado da prova
Findo o prazo para as reclamações ou após a respectiva
decisão, os resultados da prova de comunicação médica
são homologados pelo Júri Nacional.

EXERCÍCIO AUTÓNOMO DE MEDICINA
CARTA DO BASTONÁRIO DA OM ENVIADA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Exmo. Senhor Dr. Rui Gonçalves
M.I. Secretário Geral Ministério da Saúde

DOCUMENTO 5

Acuso a recepção e agradeço o V. ofício com a ref.ª
SGMS/SGAMH 900 998 0000.
Como V. Exa. aﬁrma, e bem, a Directiva Comunitária
2005/36/CE, de 7 de Setembro, veio reiterar os requisitos já exigidos em anteriores Directivas e Recomendações para o exercício da proﬁssão de médico.
Assim, como refere o art. 31.º n.º 1, al. b), c) e d) da
Directiva 93/16/CEE, modiﬁcado pelo disposto no art.º
14.º, al. 13) da Directiva 2001/19/CE, o médico, para
trabalhar nas unidades que garantam os cuidados de
saúde disponibilizados às populações em termos de segurança social, necessita de uma formação de dois anos

(93/16/CEE) ou três anos (2001/19/CE) após a formação universitária completa de 6 anos (ou 5500 horas).
Trata-se, como compreenderá, de garantir que o médico,
para além dos conhecimentos teóricos e práticos que o
ensino universitário assegura, possua o necessário treino
e capacidade de decisão autónoma, adquiridos através
do seu trabalho enquanto proﬁssional de medicina.
Em Portugal, atentas as características do Sistema de
Saúde, não se compreende que qualquer médico, sem
deter dois (três) anos de prática proﬁssional após a licenciatura completa de seis anos (5500 horas), possa encontrar local de trabalho que não o de integrado numa
equipa e enquadrado por um seu colega mais experiente.
Acresce que a Ordem dos Médicos defende que o exercício de medicina em Portugal seja realizado exclusi-
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vamente de forma especializada, atento o facto de no
nosso país a Medicina Geral e Familiar ser uma especialidade e não ser imaginável o retrocesso que constituiria
o seu exercício por médicos indiferenciados.
Assim, é intenção da Ordem dos Médicos, com o objectivo manifesto de defender o interesse público, manter,
se não alargar, o período de exercício não autónomo da
prática médica após a licenciatura.
Tal entendimento unicamente obriga os médicos recém
licenciados a integrarem-se em equipas, nada obstando
à prática com dignidade da sua proﬁssão ou a assumir o
estatuto que lhes é próprio de proﬁssionais da medicina

devidamente licenciados.
A Ordem dos Médicos aceita, de momento, que tal autonomia seja concedida nos termos do Decreto-Lei n.º
203/2004, de 18 de Agosto, após dois anos de frequência de qualquer um dos internatos médicos em que o
ano comum é parte integrante e não dissociável.
Esperando ter contribuído para a clariﬁcação e um correcto entendimento do conceito de autonomia peço a V.
Exa. que aceite os meus melhores cumprimentos,
O Presidente
Dr. Pedro M. H. Nunes

PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM, ENVIADO AOS
MÉDICOS INTERNOS
DOCUMENTO 6
(30-05-06)

Assunto: Exercício autónomo da Medicina
Nos termos do disposto no artigo 2.º do Decreto lei n.º
203/2004, de 18 de Agosto “após a licenciatura em Medicina, inicia se o internato médico, que corresponde
a um processo único de formação médica especializada, teórica e prática, tendo como objectivo habilitar
o médico ao exercício tecnicamente diferenciado na
respectiva área proﬁssional de especialização” (n.º 1)
sendo que, nos termos do n.º 2 da mesma norma “sem
prejuízo do disposto no número anterior, o exercício
autónomo da medicina é reconhecido a partir de dois
anos de formação.” (o sublinhado é nosso).
Deste modo resulta claramente do diploma que deﬁne o
regime jurídico da formação médica após a licenciatura
em Medicina, com vista à especialização, e que estabelece os princípios gerais a que deve obedecer o respectivo processo, que o exercício autónomo da medicina
apenas é reconhecido após a frequência de dois anos de
formação médica.
De referir que tal princípio de modo algum é posto em
causa pela Portaria n.º 183/2006, de 22 de Fevereiro, e
que aprova o novo Regulamento do Internato Médico em
desenvolvimento ao Decreto lei citado, pois atenta até a
natureza meramente regulamentar desta portaria, sempre esta se encontra estritamente subordinada ao decreto
lei que visa regulamentar e que, em relação àquela, detém uma posição jurídica e hierarquicamente superior.
A questão que nos é colocada é a de saber se os médicos
não autónomos podem – mesmo que integrados em equipas de urgência – prescrever e dar altas nas instituições
hospitalares ou nas unidades de medicina geral e familiar.
A resposta que se nos aﬁgura ser a única possível é de
que tais actos não podem ser praticados por aqueles
médicos (não autónomos).
Na verdade, e sendo certo que o conceito de autonomia
médica não é novo no nosso ordenamento jurídico – cabendo apenas recordar que já Decreto lei 128/92, de 04
de Julho, a ele fazia alusão no n.º 3 do artigo 2.º dispondo
que o internato geral era “condição necessária para o
exercício livre e autónomo da proﬁssão médica e para
o acesso a processo de formação diferenciado” –, sempre caberá indagar o que se pretendeu consagrar com
a previsão de que o exercício autónomo da medicina
apenas é reconhecido a partir de 2 anos de formação.
A não autonomia signiﬁca que, para a prática dos actos
próprios da proﬁssão – nos quais se incluem claramente

os actos de prescrição e de concessão de alta –, o médico
só goza de autonomia, seja, de capacidade de decisão
própria e sem necessidade de intervenção de quenquer
que seja, ao ﬁm de dois anos de formação.
Antes de decorridos esses dois anos, nenhum daqueles
actos poderá ser praticado pelo médico não autónomo já
que é o próprio legislador a restringir a autonomia deste.
Deste modo, o conceito de autonomia apenas pode ser
interpretado (de resto em consonância com as Directivas Comunitárias 93/16/CEE e 2001/19/CE), como
signiﬁcando independência.
Até ao termo dos 2 anos, o médico não possui independência para praticar de forma autónoma (seja, de per si
e sem intervenção de um outro médico autónomo), os
actos próprios da proﬁssão e que impliquem decisões
(médicas), pois que até ao termo desses dois anos o
médico está, ainda, a adquirir o necessário treino e
capacidade para decisão autónoma médica.
Deste modo, durante esses dois anos o princípio da
liberdade de exercício da proﬁssão médica sofre uma
restrição em função do interesse público de protecção
da saúde dos utentes, de modo que as decisões médicas
apenas podem ser tomadas por médicos que possuam
– para além da sua formação académica em meio universitário hospitalar –, experiência e formação proﬁssional adequada.
Quanto à questão de saber se os médicos não autónomos podem ou não ser titulares de vinhetas médicas,
dir-se-á que não faz sentido que o sejam.
Na verdade, a maioria – senão a totalidade – dos documentos emitidos pelos médicos nos quais são apostas
vinhetas expressam actos médicos autónomos (como
é o caso, do atestado médico / documento de baixa, a
prescrição de medicamentos...).
É claro que uma vinheta também pode ser aposta num
simples documento que ateste a presença de um doente
numa consulta.
No entanto, e como de facto a obrigatoriedade de aposição de vinhetas médicas, existe em relação a actos
médicos para os quais estes carecem de autonomia, não
vemos necessidade de que as mesmas sejam fornecidas
aos internos durante os primeiros dois anos da sua
formação.
Este, s.m.o., o nosso entendimento,
Inês Folhadela
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AVALIAÇÃO CURRICULAR DOS CLÍNICOS GERAIS
CIRCULAR INFORMATIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Secretaria-Geral
Circular Informativa N.º 31
Para conhecimento de todos os serviços e estabelecimentos dependentes do Ministério da Saúde
Assunto: Avaliação curricular dos clínicos gerais
DOCUMENTO 7
(29-05-06)

Tendo dado entrada nesta Secretaria Geral vários pedidos de avaliação curricular formulados por clínicos
gerais ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º, do Decreto Lei
n.º 73/90, de 6 de Março, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 29/91, de 11 de Janeiro, e encontrando-se a
decorrer o processo de constituição das três Comissões
de Avaliação Curricular, informa-se o seguinte:
1. Os clínicos gerais que reúnam as condições legalmente exigidas poderão, durante o mês de Junho do

corrente ano, requerer ao Secretário-Geral do Ministério da Saúde a sua avaliação, ao abrigo da legislação acima mencionada, juntando ao requerimento três
exemplares do curriculum vitae e uma declaração comprovativa do tempo de serviço detido.
2. Os órgãos de gestão dos estabelecimentos e serviços
de saúde deverão promover a divulgação desta Circular
Informativa, de forma a que todos os clínicos gerais que
reúnam as necessárias condições possam requerer a
referida avaliação curricular.
3. Para qualquer esclarecimento poderá contactar com
Dr.ª Laurinda Dias ou Manuel Salgueiro.
Secretário Geral
(Rui Gonçalves)

CARTA DO CRNOM AO PRESIDENTE DO CNE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Exmo. Senhor Dr. Pedro Nunes
Presidente do CNE da OM
DOCUMENTO 8
(27-06-06)

C/.: Conhecimento ao Presidente da Direcção do Colégio de Medicina Geral e Familiar
O Conselho Regional do Norte na sua reunião de 22 de
Junho tomou conhecimento da Circular Informativa
que se anexa.
Relativamente a esta circular o Conselho Regional do
Noite decidiu informar V. Exa. do seguinte:
1. A Ordem confere títulos de especialista, situação

ainda reforçada pelo novo Regulamento do Internato
2. A Ordem não tem sido ouvida neste processo
3. Não está contemplado de forma expressa a presença
de elementos da Ordem dos Médicos nessa avaliação
4. Salientamos que sem os pressupostos acima anunciados estes Colegas não podem intitular-se especialistas
em Medicina Geral e Familiar
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional do Norte

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PROVIMENTO
NOS HOSPITAIS E.P.E
CIRCULAR NORMATIVA N.º 06 DE 03/05/2006
Para conhecimento de todos os serviços e estabelecimentos dependentes do Ministério da Saúde
Assunto: Contratos administrativos de provimento
- Hospitais E.P.E..
DOCUMENTO 9
(03-05-2006)

1. O Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro,
veio determinar que o regime jurídico de emprego, no
âmbito dos hospitais com natureza de entidade pública
empresarial (E.P.E.), é o “...regime de contrato de trabalho, de acordo com o Código do Trabalho...” (cfr. n.º 1
do artigo 14.º).
2. Da aplicação deste regime apenas ﬁcou excluído o
pessoal que, à data da entrada em vigor do referido
diploma, estivesse provido, mediante relação jurídica
de emprego público, em lugar de quadro das unidades de saúde transformadas em E.P.E., assim como o
pessoal que, naquela data, se encontrasse em regime
de contrato administrativo de provimento, consubstanciando-se esta situação na manutenção do respectivo
estatuto jurídico (cfr. n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 233/2005).
3. De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 112/98,
de 24 de Abril, é admissível a prorrogação de contratos
administrativos de provimento dos médicos que o requeiram, após a conclusão do internato médico, para
efeitos de colocação em estabelecimento ou serviço de
saúde identiﬁcado como carenciado, na sequência da

publicação do despacho previsto no artigo 3.º do mencionado diploma.
4. O contrato administrativo de provimento, que confere a qualidade de agente administrativo, com sujeição
ao regime jurídico da função pública (cfr. artigos 14.º
e 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro)
adequa-se, pelas suas características, ao sector público
administrativo, pelo que a sua utilização nos hospitais
E.P.E. deve ser concretamente delimitada e revestir natureza transitória.
5. Nestes termos, determina-se:
a) Serão apenas tidos em conta, com vista à identiﬁcação
dos serviços carenciados, para efeitos de prorrogação de
contratos administrativos de provimento ao abrigo do
disposto no Decreto-Lei n.º 112/98, de 24 de Abril, os
estabelecimentos do sector público administrativo.
b) Transitoriamente, consideram-se em 2006 elegíveis
para integrar o despacho que identiﬁca os estabelecimentos considerados como carenciados, para efeitos
de prorrogação de contrato administrativo de provimento, o Centro Hospitalar do Baixo Alentejo E.P.E. e o
Centro Hospitalar do Nordeste E.P.E., atendendo à sua
recente transformação em entidade pública empresarial
e respectiva localização geográﬁca caracterizada pela
extrema interioridade.
O Secretário-Geral
(Rui Gonçalves)
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PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM
Assunto: Circular Normativa n.º 06 de 03/05/2006

DOCUMENTO 10
(23-05-2006)

Apreciado o teor da circular normativa em epígrafe referenciada, informamos nada ter a opor ao seu conteúdo.
Na verdade, quer a qualidade de funcionário público,
quer a qualidade de agente da função pública se adequa e prende com o sector público administrativo do
Estado.
Ora, os hospitais E.P.E. não integram o sector público
administrativo mas sim o sector público empresarial
do Estado, razão pela qual a forma de contratação dos
seus trabalhadores é através do contrato individual de
trabalho.
Daí que, efectivamente, a colocação ao abrigo da legislação, comummente denominada, de “carenciados” não
se adequa aos hospitais E.P.E., já que aquela colocação

pressupõe a manutenção de um vínculo (ainda que precário) de agente da administração pública.
Salientamos porém que, enquanto a duração dos contratos de “carenciados” não terminar, os médicos mantém os direitos inerentes ao contrato de provimento
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 15.º do DL
233/2005.
Este, s.m.o, o nosso entendimento,
Inês Folhadela

REGISTO NA ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE
COMUNICADO DO CNE DA ORDEM DOS MÉDICOS

DOCUMENTO 11
(31-05-2006)

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é um organismo
de génese e desenvolvimento assaz polémico e objecto
de fundamentadas e pertinentes dúvidas e críticas por
parte da Ordem dos Médicos (OM), prevalecendo uma
profunda imprecisão jurídica quanto ao seu futuro âmbito de intervenção e respectivas implicações.
Em face desta indeﬁnição, sem previsão temporal para
a sua resolução deﬁnitiva, não faz sentido manter o
prazo de 30 de Junho como limite para o registo das entidades que a isso estão obrigadas, conforme a Portaria
38/2006 de 6 de Janeiro, pelo que a Ordem considera

normalmente expectável e inquestionavelmente curial
que seja suspenso o prazo de inscrição. Entretanto,
enquanto não for publicado pelo Governo o enquadramento jurídico ﬁnal, o Conselho Nacional Executivo
da OM, conforme já anteriormente anunciara, reitera a
recomendação pública a todos os seus associados que
exerçam proﬁssão liberal para que não se registem na
ERS até ao último dia do prazo.
O Presidente
Dr. Pedro M. H. Nunes

TRANSFORMAÇÃO DE HOSPITAIS SA EM ENTIDADES
PÚBLICAS EMPRESARIAIS
INQUÉRITO RELATIVO A DISPOSIÇÕES DO DECRETO-LEI 233/2005

DOCUMENTO 12

1 – TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO INQUÉRITO

jecto sobre o qual o Senhor Presidente da Ordem
dos Médicos se pronunciou:

Ex.mo(a) Colega

1 – A cessação das comissões de serviço dos titulares dos cargos de direcção e cheﬁa e nomeação dos
novos titulares nos termos previstos no Código de
Trabalho (artigo 21.º, n.º 2).
Esta disposição, sem prever qualquer critério para o
nomeação dos novos titulares, nomeadamente qualquer grau de carreira, permite que os Conselhos de
Administração procedam à nomeação para os lugares
de direcção e cheﬁa de proﬁssionais estranhos à instituição ou sem consideração por qualquer grau de
diferenciação dos mesmos. Acresce, naturalmente, que
semelhante disposição levanta a questão do interesse
da realização de concursos de graduação ou de provimento para chefes de serviço, para além da progressão
salarial a eles inerentes.

Como é do seu conhecimento, foi publicado em Dezembro de 2005, o Decreto-Lei 233/2005 pelo qual os
anteriores Hospitais SA são transformados em Entidades Públicas Empresariais, regime este também agora
tornado extensivo aos Hospitais de Santa Maria e São
João.
O Senhor Presidente da Ordem dos Médicos considerou “existirem vários aspectos positivos” no
projecto submetido à apreciação da Ordem dos Médicos, existindo “alguns aspectos de pormenor” que
mereceriam debate com o Ministério da Saúde (citação adaptada).
Certo é que o referido Decreto prevê, tal como o pro-
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2 – Que compete aos Ministros da Saúde e das Finanças “autorizar cedências de exploração de serviços
hospitalares” (artigo 10.º, alínea g)
Esta disposição, sem restrições, implica a cedência de
exploração de serviços clínicos a quaisquer entidades,
nomeadamente privadas, levando a coexistência na
mesma unidade de serviços públicos e privados.

QUESTÃO B – cedências de exploração de serviços
clínicos hospitalares a entidades estranhas ao hospital.

Para simples análise de opinião gostaríamos que o Colega respondesse ao inquérito seguinte, usando o envelope RSF que se anexa.

4 – RESULTADOS:

Antecipadamente grato pela colaboração do Ex.mo Colega, peço-lhe que aceite os meus melhores cumprimentos
O Coordenador da Comissão Regional Consultiva para
o Serviço Nacional de Saúde
(Dr. Miguel Leão)
2 – POPULAÇÃO INQUIRIDA: directores dos serviços de todos os hospitais do Serviço Nacional
de Saúde, de acordo com a Anuário de 2005 do
Ministério da Saúde
3 – QUESTÕES FORMULADAS
Concordo/Discordo com:
QUESTÃO A – a cessação das comissões de serviço
dos titulares dos cargos de direcção e cheﬁa e nomeação dos novos titulares nos termos previstos no Código
de Trabalho.

Serviço.....................................................................................
Hospital..................................................................................
Nome.......................................................................................
Cédula Proﬁssional ..............................................................

Total de inquéritos enviados: 1462
Total de respostas: 284
1) Concordo com A e Concordo com B: 12
(Norte: 1 • Centro: 3 • Sul: 8)
2) Concordo com A e Discordo com B: 29
(Norte: 11 • Centro: 6 • Sul: 12)
3) Discordo com A e Concordo com B: 31
(Norte: 5 • Centro: 6 • Sul: 20)
4) Discordo com A e Discordo com B: 201
(Norte: 55 • Centro: 56 • Sul: 90)
Outras respostas: 6
Sem resposta: 6
Concordo com A: 41.
Discordo com A: 232.
Concordo com B: 43.
Discordo com B: 230.

REUNIÕES DA COMISSÃO REGIONAL CONSULTIVA PARA
O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
Ex.mo Senhor,
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
No âmbito das reuniões promovidas por esta Comissão relativas à organização e articulação da rede de serviços das
especialidades, subespecialidades e competências na Região Norte, passo a relatar as conclusões obtidas na reunião
destinada à(s) especialidade(s) de:

PATOLOGIA CLÍNICA

DOCUMENTO 13

a) Foi identiﬁcada a suﬁciência de especialistas nesta
área e o excesso de serviços de patologia clínica no Serviço Nacional de Saúde;
b) Foi identiﬁcado o facto dos directores dos serviços
de patologia clínica dos Hospitais que tinham estatuto
de sociedades anónimas não serem obrigatoriamente
médicos patologistas clínicos;
c) Foi identiﬁcada a fusão de laboratórios de patologia
clínica através da compra por entidades bem como o
risco de concentração monopolista dos laboratórios de
patologia clínica (o que se traduz numericamente na
existência de menos de 15 laboratórios “independentes”
num total de cerca de 120, dos quais 90 são dirigidos
por farmacêuticos);
d) Foi identiﬁcada a necessidade da criação de uma disciplina de semiótica laboratorial nos cursos de medicina
como forma de proporcionar atitudes e conhecimentos
que permitam a comunicação entre a medicina clínica
e a medicina laboratorial, bem como a importância da
formação médica contínua através da realização, em
larga escala, de acções de formação clínico-laboratonais;
e) Foram identiﬁcados como problemas na área convencionada: o aumento de IVA nos reagentes, a diminuição
de tabela de preços no montante de 5% e o risco de celebração de convenções baseada apenas no critério preço;
f) Foi constatada a disponibilidade de alguns dos presen-

tes em concorrerem a eventuais contratos de exploração
de serviços de patologia clínica dos Hospitais EPE, desde
que libertos de compromissos assumidos por aqueles
Hospitais no que se refere a pessoal e aparelhagem;
Foram ainda identiﬁcados três problemas a que esta
Comissão atribui particular importância:
a) O primeiro, relacionado com a realização de análises
clínicas nas farmácias de oﬁcina, o que não obstante o
alerta do Colégio de Patologia Clínica, não terá merecido
resposta do Senhor Presidente da Ordem dos Médicos;
b) O segundo, o facto de em diversos hospitais, nomeadamente no Hospital de Viana do Castelo e da Feira não
estar a ser cumprido o Manual de Boas Práticas em Patologia Clínica (objecto de publicação em Portaria) que
impõe a validação de resultados por um médico patologista clínico, tal como também decorre de uma recomendação da UEMS;
c) A situação problemática dos laboratórios convencionados com contratos com a ULS de Matosinhos,
resultante da decisão do Conselho da Administração
daquela Unidade em restringir a liberdade de escolha
dos doentes, impondo a realização de meios complementares de diagnóstico do âmbito da Patologia Clínica
no Hospital Pedro Hispano, à revelia dos acordos previamente existentes.

75

DOENÇAS INFECCIOSAS

DOCUMENTO 14

a) Foi identiﬁcada a carência de especialistas;
b) Foi genericamente considerada negativa a integração
do Hospital Joaquim Urbano no Hospital de Santo António atendendo à:
– existência de um programa assistencial de qualidade,
em regime de ambulatório, a 200 toxicodependentes;
– existência de hospitais temáticos semelhantes na região sul (Hospital do Barreiro);
– existência de uma boa relação custo/benefício no tratamento ambulatório dos doentes adstritos ao Hospital Joaquim Urbano;
– déﬁce de número de camas disponíveis no Hospital de Santo António (35) face ao número de camas
consideradas necessárias à integração das áreas de
internamento (55);
– à situação de pioneirismo do Hospital Joaquim Urbano em programas continuados de “toma assistida”
para os doentes toxicodependentes.
c) Foi identiﬁcada a necessidade de proceder a uma
revisão do programa de formação do internato da especialidade, adequando às doenças emergentes, aos
problemas levantados pelo bio-terrorismo e pela necessidade de controlo das situações de infecção hospitalar

d) Foi identiﬁcada a importância dos especialistas em
Infecciologia nas Comissões de Infecção Hospitalar
e nas consultorias das Administrações Regionais de
Saúde
e) Foi defendida a criação de uma sub-especialidade/
competência em SIDA, como forma de reduzir o risco
de intervenções terapêuticas inadequadas e também a
criação de centros de excelência em SIDA que assegurem a educação médica contínua;
f) Foi identiﬁcada a necessidade de rever a Rede de
Referenciação Hospitalar em Infecciologia, ainda que
esta continue a servir como documento de referência no
âmbito da especialidade (documento anexo);
g) Foi identiﬁcada a necessidade de não limitar a prática
proﬁssional da especialidade à SIDA bem como lacunas
de formação de internos no Hospital de S. João, devido
ao escasso número de doentes internados com outras
patologias.
Face ao exposto, esta Comissão tem como posição consensual que a integração do Hospital Joaquim Urbano
no Hospital de Santo António não apresenta os indispensáveis fundamentos técnicos e até económicos.

MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
a) Foi identiﬁcado o funcionamento defeituoso da rede
referenciação hospitalar em MFR;

DOCUMENTO 15

b) Foi identiﬁcada como negativa a escassez de unidades
de internamento e de camas para doentes necessitando
de internamentos prolongados (doentes com patologia
vertebromedular e traumatismos craneoencefálicos);
c) Os internamentos disponíveis (Hospital de Santo
António e Hospital de S. Marcos) e a inexistência de
internamento no Hospital de S. João implicam o não
cumprimento da rede de referenciação teoricamente
existente, levando a que o Hospital Pedro Hispano recorra frequentemente ao Hospital de Santo António e ao
Centro de Reabilitação de Alcoitão;
d) Foi identiﬁcada a escassez de unidades convencionadas no distrito de Vila Real (Chaves) resultando em
listas de espera de 4 anos, resultante de uma situação
de concentração de tipo monopolista naquela distrito e
que deveria merecer a intervenção da Entidade Reguladora da Saúde;
e) Foi identiﬁcada a necessidade de liberalização das
convenções como forma de obviar a estrangulamentos assistenciais como o referido em c), aumentando o
acesso aos cuidados de MFR e diminuindo os custos,
considerados astronómicos, no transporte de doentes;
f) Foi identiﬁcada como desnecessária a existência de
serviços de internamento em hospitais para doentes
agudos quando se trate de situações com tempos longos
de internamento;

g) Foi identiﬁcada como negativa a colocação de técnicos de ﬁsioterapia nas unidades de saúde (nomeadamente na ULS de Matosinhos) bem como a prestação de
cuidados domiciliários por estes técnicos sem orientação técnica por médicos especialistas em MFR, práticas
estas que já são comuns na zona sul do País;
h) Foi identiﬁcada como absolutamente prioritária a
deﬁnição de acto médico, tal como este consta da deﬁnição aprovada recentemente pela UEMS e pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e como
paradoxal a existência de não médicos como sócios da
Associação de Médicos Fisiatras;
i) Foi considerada como absolutamente prioritária a
construção do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Norte, independentemente da sua localização
geográﬁca;
j) Foi considerada como relevante e positiva a existência
de um médico especialista em MFR no projecto de criação de Unidades de Cuidados Continuados;
l) Foi identiﬁcado como preocupante o facto das companhias de seguros não contemplarem, na maioria das
apólices, o pagamento de cuidados especializados em
MFR.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

PNEUMOLOGIA E IMUNOALERGOLOGIA

DOCUMENTO 16

a) Foi identiﬁcada a inexistência de rede de referenciação hospitalar em Pneumologia;
b) Foi identiﬁcada a absoluta desorganização dos Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDPs) no contexto
dos serviços assistenciais da especialidade devido a:
– ausência de coordenação técnica efectiva por um
pneumologista na maioria dos CDPs;
– ausência de pneumologistas nos CDPs, em regime de
colocação ou consultoria, nomeadamente devido ao
processo de extinção de lugares para especialistas de
Pneumologia nos CDPs;
– dependência administrativa da ARS, sem interligação
adequada com os serviços de pneumologia;
c) Foi identiﬁcada a carência de pneumologistas e de
internos da especialidade, nomeadamente nos hospitais distritais, face às diﬁculdades dos IPOs assumirem
integralmente a terapêutica dos doentes com neoplasia
pulmonar;
d) Foi identiﬁcada a necessidade de centros de referência em patologia do sono, nomeadamente tendo em
atenção à necessidade de apoio de neuroﬁsiologistas,
tendo, designadamente por comparação, a existência
de referenciação adequada no caso da broncologia de
intervenção;
e) Foi identiﬁcada a importância do projecto GINA no
âmbito da comunicação com a especialidade de Medicina Geral e Familiar;
f) Foi considerada discutível a integração dos serviços
de pneumologia nos serviços de medicina;
g) Foi identiﬁcada a necessidade de uma rede de cuidados continuados nomeadamente devido à relevância
epidemiológica da DPOC;

h) Foi identiﬁcada a necessidade de promover a prescrição, de acordo com o estado da arte, da oxigenoterapia
domiciliária;
i) Foi identiﬁcada a ausência de comparticipação pela
Sub-Região de Saúde do Porto da oxigenoterapia líquida;
j) Foram identiﬁcadas diferenças signiﬁcativa nas Tabelas de GDHs entre exames endoscópicos enquadrados
na especialidade de Pneumologia e exames endoscópicos enquadrados na especialidade de Gastroenterologia, em desfavor da primeira;
l) Foi identiﬁcada a existência de um plano de referenciação para a especialidade de Imunoalergologia desde
o ano de 2001, que não tem sido aplicado;
m) Foi identiﬁcada como negativa a inexistência de
um serviço de Imunoalergologia no Hospital de Santo
António, apesar da sua existência constar no plano de
referenciação anteriormente referido;
n) Foi identiﬁcada a escassez de Imunoalergologistas;
o) Foi identiﬁcada a diferente valorização na tabela de
GDHs dos mesmos actos, quando praticados por Pneumologistas ou por Imunoalergologistas;
p) Foi identiﬁcada a necessidade da criação de unidades
de cuidados respiratórios intermédios nos hospitais
com quadro de pneumologia.
De todos estes aspectos, a Comissão entende como particularmente preocupante a situação dos CDPs, tendo
em atenção que a incidência de tuberculose no concelho do Porto, e particularmente em algumas freguesias,
é a maior na União Europeia.

MEDICINA INTERNA

DOCUMENTO 17

a) Foram identiﬁcados como adequados os actuais mecanismos de referenciação no âmbito da especialidade;
b) Foi considerado como relevante o papel futuro da
Medicina Interna, como especialidade integradora e
face ao crescimento exponencial do conhecimento médico;
c) Foi apontada como necessária a concentração de serviços de urgência no âmbito da especialidade;
d) Foi considerado necessário dar cumprimento às recomendações da Direcção do Colégio de Medicina Interna relativamente aos serviços de urgência, oportunamente publicadas na Revista da Ordem dos Médicos;
e) Foi considerada negativa a proliferação de subespecialidades em áreas aﬁns à Medicina Interna, sendo
considerada como alternativa positiva a criação de competências;
f) Foi especiﬁcamente considerada negativa a criação
da sub-especialidade de Hepatologia visto ter sido
apontado o risco de criação de limitações à liberdade de
prescrição por especialistas em Medicina Interna;
g) Foi defendida a extinção de sub-especialidades em
que não haja admissão de novos sub-especialistas durante um período de 2-3 anos;
h) Foi considerado como altamente negativo o facto do
Programa de Formação do Internato de Especialidade
de Medicina Interna aguardar publicação há cerca de
dois anos;
i) Foi identiﬁcada a escassez de internos de especialidade de Medicina Interna;

j) Foi defendida a criação de troncos comuns nas especialidades médicas, tendo em conta as disposições
constantes do Regulamento do Internato Médico;
k) Foi identiﬁcada a necessidade de promover a articulação entre as especialidades de Medicina Interna e
de Medicina Geral e Familiar, nomeadamente através
da partilha atempada de informação clínica por via
electrónica e da existência de consultorias mútuas de
ambas as especialidades nos Centros de Saúde e Unidades Hospitalares;
l) Foi identiﬁcada a importância e papel liderante da
Medicina Interna no âmbito dos cuidados continuados
e nas equipas de assistência domiciliária;
m) Foi identiﬁcada a necessidade da presença de especialistas de Medicina Interna nos serviços de urgência,
pela sua visão integradora do doente e tendo em conta
que os protocolos de triagem em aplicação e as equipas
de emergência/urgência designadas por proﬁssionalizadas não substituem aquela especialidade;
n) Foi identiﬁcada a necessidade de certiﬁcação de serviços do ponto de vista assistencial e não apenas formativo;
o) Foi considerado negativo o modelo jurídico dos Hospitais E.P.E. para a Medicina Interna respectiva carreira;
p) Foi considerada necessário contemplar, do ponto de
vista ﬁnanceiro, o valor da formação pré e pós-graduada nos contratos-programa dos Hospitais E.P.E.
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MEDICINA INTENSIVA E EMERGÊNCIA MÉDICA

DOCUMENTO 18

a) Foi entendido pelos presentes que ambas as especialidades partilham um largo espaço de intervenção clínica,
na medida em que as duas se centram na medicina do
doente crítico, para além de ambas ocuparem as áreas da
emergência médica;
b) As metodologias utilizadas por ambas estão pensadas
para o “objecto” que as liga: o doente crítico. Porém, quer
uma, quer outra, carecem de ampla reestruturação ao
nível da organização dos serviços;
c) Trata-se de uma área multidisciplinar, que não se esgota nas especialidades médicas, carecendo portanto de
cuidados organizativos especiais;
d) Nesse sentido, foi explicitada a necessidade de agregar
outros saberes emergentes em diversas especialidades
médicas;
e) A “medicina do doente crítico” tem merecido forte
preocupação da Ordem dos Médicos, merecendo um
estudo mais aprofundado a questão da “competência”
(trata-se duma área transversal a diversas especialidades) e a questão da integração numa só especialidade;
f) Ainda dentro deste capítulo foi questionada a relação
da medicina do doente crítico com outras organizações;

g) Foi igualmente problematizada a relação funcional
entre a medicina intensiva e a emergência médica;
h) Identiﬁcada a necessidade de criação de núcleos duros
que se dediquem à formação e que discutam as questões
relacionadas com a titulação e creditação.
i) Nesse sentido, foi vivamente questionada a problemática das carreiras. O estudo destas deve contemplar
quatro aspectos: formação; onde se faz; curriculum;
como se avalia.
A Comissão identiﬁcou como pontos mais preocupantes
os seguintes:
1. Indeﬁnição nas fronteiras organizativas não só entre
ambas as especialidades, mas também com outras áreas
de intervenção médica e não médica;
2. Criação de núcleos duros que se dediquem à formação
médica e que discutam as questões relacionadas com a
titulação e creditação;
3. A questão da carreira médica nesta área de intervenção clínica. Focar a atenção nestes quatro pontos: formação; onde se faz; curriculum; como se avalia.

PSIQUIATRIA E PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

DOCUMENTO 19

a) Foi identiﬁcada a precariedade da rede de referenciação,
agravada nos últimos anos por mudanças de orientação
organizacional no âmbito da política de Saúde Mental;
b) Essa precariedade organizativa atinge com particular
acutilância os limites etários e até clínicos das duas especialidades tratadas (Psiquiatria e Psiquiatria da Infância
e Adolescência) quer no campo dos serviços de urgência,
quer no ambulatório;
c) Foi entendido como muito problemática a carência de
unidades de evolução prolongada, assim como a referenciação/ligação às diversas instituições da rede pública;
d) Foi abordada a área da Psiquiatria Forense. Neste
campo foi analisado o mérito ou demérito da lei muito
discutida e publicada nos anos 90. Tal lei, que regula os
Internamentos Compulsivos (muito polémica no seu
início) tem-se mostrado útil, carecendo apenas de ajustamentos formais no sentido de se lhe retirar a carga
“policial” sobretudo aquando da operacionalização do
internamento;
e) Ainda dentro do mesmo âmbito, foi lamentado o pedido excessivo de exames médico forenses pelos tribunais, muitos deles sem qualquer fundamento para tal;
f) Foi tocada a questão da avaliação dos serviços e, a
este respeito, os psiquiatras presentes manifestaram o
desejo de que tal avaliação deverá ser sempre técnica
(talvez através duma comissão para o efeito constituída)
e nunca política (por exemplo não mudarem os agentes
mais responsáveis sempre que mudam os governos);
g) Foi abordada a necessidade urgente de revisão da rede
de referenciação, nalguns casos tão indeﬁnida quanto
mesmo inexistente;
h) Questão discutida com muita vivacidade: Droga e
toxicodependência. Foi manifestado pelos presentes a
necessidade de integração destes serviços na orgânica
geral do Serviço Nacional de Saúde, isto é nas ARS. Foi
enfaticamente referida a necessidade de revisão urgente

do estatuto dos médicos dos CATS quanto à colaboração
destes clínicos nos serviços de urgência. A este propósito
os presentes exprimiram o desejo da sua integração imediata nas urgências metropolitanas tal como acontece
com os médicos de alcoologia. Tal medida permitiria um
encurtamento dos tempos de espera;
i) Acções que implementem e dinamizem as urgências metropolitanas foram consideradas globalmente positivas;
j) Referida a necessidade de se desenvolver mais a psiquiatria de ligação, promovendo uma maior articulação
dos serviços de psiquiatria e saúde mental com os hospitais e centros de saúde. Implementar nestes ou nos
próprios serviços de psiquiatria clínicas de decanoato
e uma ligação mais estreita com os médicos de família e
outros técnicos de saúde;
k) Foi expressa a ideia das famílias de acolhimento. Tal
recurso muito aliviaria os serviços, com grande proveito
também para os pacientes;
l) Discutida com vivacidade foi a questão da gerontopsiquiatria particularmente no que respeita à escassez de
camas para internamento;
m) Referida a necessidade da organização de um novo
Plano de Saúde Mental.
A Comissão identiﬁcou como pontos mais preocupantes
os seguintes:
1. Indeﬁnição nas fronteiras etárias e até clínicas entre a
psiquiatria de adultos e a pedopsiquiatria;
2. Indeﬁnição e, em muitos casos até ausência, de linhas
claras na rede de referenciação;
3. Escassez de recursos logísticos, para os doentes de
evolução prolongada;
4. Inclusão dos médicos dos CATS nas urgências metropolitanas;
5. Criação duma comissão independente para avaliação
isenta dos serviços.
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
05 Abril Reunião de Médicos
12 Abril Reunião da Sociedade
Portuguesa de Tabacologia
17 Abril Reunião da Comissão
Científica do Congresso de
Gastrenterologia

Olga Ferreira – Exposição Artemédica 2006

10 Junho Reunião da Direcção da
Sociedade Portuguesa do Acidente
Vascular Cerebral
14 Junho Reunião sobre
EPE – Prof. Belmiro Patrício

18 Abril Conferência para
Esclarecimento dos Médicos/
Entidade Reguladora da Saúde

21 Junho Reunião de Médicos
Espanhóis para esclarecimentos
Sócio-Profissionais

22 Abril Reunião da Direcção
da Sociedade Portuguesa de
Gastrenterologia

21 Junho Reunião do Programa
de Doutoramento GABBA IPATIMUP

26 Abril XXXV Reunião da
SPEM/ICBAS

03 Julho Palestra por
Dermatologista Americano (Master
2006)

Concertos
30 Abril e 01 Maio Audições
de Cantores Líricos Portugueses,
organizado pelo Círculo
Portuense de Ópera
05 e 06 Maio Master Class
de Piano, orientado pela Prof.ª
Nataliya Unru e orientado para
alunos com idades a partir dos
6 anos
06 Maio Concerto de
Encerramento do Master Class
de Piano

05, 12, 19, 26 Julho Reunião da
Comissão Regional Consultiva para
o Serviço Nacional de Saúde

10 Maio Espectáculo Musical
para Comemoração do Dia
Mundial do Lúpus, promovido
pela Associação de Doentes com
Lúpus, com a actuação de uma
Tuna Académica e a Orquestra
Orff

08 e 09 Julho Reunião da
Sociedade Portuguesa do Acidente
Vascular Cerebral

21 e 28 Maio, 04 e 11 Junho
Concertos de Câmara, integrados
no “Ciclo da Primavera”

14 Julho Reunião da Comissão
Organizadora do IV Curso
Nacional de Endoscopia Digestiva

10 Junho Concerto de
Violino, integrado no “Ciclo da
Primavera”

04 e 05 Maio Reunião da Secção
de Pneumologia da Sociedade
Portuguesa de Pediatria

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM

18 Maio Teste Escrito/ Urologia
para Médicos de Medicina Geral e
Familiar

27 Maio Curso de Formação sobre
Desenvolvimento Profissional
Contínuo e Creditação – SRNOM /
Ordem dos Médicos de Ponte Vedra

17 Junho Concerto dos
Laureados do Concurso
Nacional de Guitarra do
Conservatório de Música do
Porto

28 Abril Reunião da Associação
Portuguesa de Deficientes
03 Maio Reunião da Comissão
Científica do XXVI Congresso
Nacional de Gastrenterologia e
Endoscopia Digestiva

Concerto “Clarinetes Ad Libitum” – Encerramento
da Artemédica 2006

09 Junho Reunião da
“Medi T” – Medicina do Trabalho

03, 10, 17, 24 e 31 Maio
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde

19 e 20 Maio Curso de
Introdução à Comunicação e
Metodologia Científica
20 Maio Curso de Diagnóstico
Maxilo-facial
23 Maio Realização de Provas
Públicas para Concurso de
Provimento para Chefe de Serviço
de Pediatria da Carreira Médica
Hospitalar
24 Maio Reunião do Serviço de
Bioética da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto

13 Junho Assembleia Regional
Extraordinária
18 Junho Comemoração do Dia do
Médico e entrega do Prémio Daniel
Serrão
29 Junho Reunião sobre
“O Médico e os Seguros de
Saúde – Que oportunidades
e desafios?”, organizada pelo
Departamento de Formação
da SRNOM e pela Associação
Portuguesa da Engenharia da Saúde

26 Maio Reunião InterHospitalar do Norte

ACTIVIDADES
DE CULTURA E LAZER

30, 31 Maio e 01 Junho
Acto Eleitoral dos Colégios das
Especialidades

Exposições

31 Maio Esclarecimentos
Jurídicos sobre o Regulamento do
Internato Médico
01, 02 e 03 Junho Reunião de
Epidemiologistas Europeus
07, 14, 21 e 28 Junho Reunião
da Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde

De 03 a 15 Maio Exposição de
pintura do Arq. Eurico Alexandrino
e de Amélia Alexandrino
De 06 a 28 Maio Exposição de
pintura do artista plástico Orlando
Pompeu, organizada pela Galeria d’
Arte 46
De 01 a 30 Junho Exposição de
Arte Médica 2006

30 Junho Concerto de
Clarinetes AD LIBITUM
04 Julho Concerto de
Encerramento do Ano Lectivo
da Academia de Musica de Costa
Cabral
15 Julho Concerto de Piano de
Nuno Cernadas e Filipe Pinto,
ambos finalistas do Curso de
Piano do Conservatório de
Música do Porto
20 Julho Concerto “Ensemble,
Solistas de Berlim”

Concertos de música ”Ciclo de Primavera”
(21 e 28 de Maio; 4 e 11 de Junho de 2006)

79

VAI ACONTECER...
Outros Eventos

REUNIÕES CIENTÍFICAS

23 Junho Convívio “Lanche das
Catarinas” – A SRNOM, em
colaboração com a Unidade de
Patologia Mamária do Hospital
Pedro Hispano, proporcionou
uma festa/convívio de S. João
para as doentes em tratamento
naquele hospital

06, 13, 20, 27 Setembro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde

23 Junho Noite de S. João na
SRNOM – Espectáculo musical,
tipo revista, “Populares e
Santos?”, apresentado pelo grupo
de teatro “Os Traquinas”, com
a colaboração da actriz Rosa
Quiroga e do Grupo Coral “A
Onda”, sob a orientação do Prof.
Ramiro Lopes. Marcha de S.
João, Churrasco e Sardinhada,
Fogo de Artifício, actuação da
Tuna Académica da Universidade
Fernando Pessoa, as Tricanas
– Rancho Folclórico de Póvoa do
Varzim e a banda “BossaNossa”
30 Junho Lançamento do Livro
“Viver a Vida com Arte” de Alice
Andrade, Eugénia Ascensão e M.
Teresa Ribeiro
02 Julho Realização do Leilão
“Transformar Ideias em Tijolos”,
organizado pelo Espaço T
– Associação para Apoio à
Integração Social e Comunitária,
no Auditório de Centro de
Cultura e Congressos
03 a 07 Julho Atelier de
Expressão Dramática, orientado
pela Prof.ª Maria Assunção
Moreira

04, 11, 18, 25, 30 Outubro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde
13 Outubro Reunião da
Associação dos Familiares
e Amigos dos Anorécticos e
Bulímicos
19 a 21 Outubro Reunião
da Sociedade Portuguesa de
Neurocirurgia
26 a 28 Outubro Curso de PósGraduação em Aconselhamento
Genético
08, 15, 22, 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
21 Setembro Conferência sobre
o papel da Informática na Saúde
21 a 23 Setembro Curso de
Pós-Graduação em Gestão de
Unidades de Saúde (1º Semestre)
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica

12 a 14 Outubro Curso de
Pós-Graduação em Gestão de
Unidades de Saúde (1º Semestre)
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica
17 Outubro Atribuição do
Prémio Corino de Andrade
18 Outubro Conferência sobre
a “Temática das Hepatites”Conselho Distrital do Porto
04 Novembro Curso de
Pós-Graduação em Gestão de
Unidades de Saúde (1º Semestre)
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica
23 a 25 Novembro Curso de
Pós-Graduação em Gestão de
Unidades de Saúde (1º Semestre)
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica
14 a 16 Dezembro Curso de
Pós-Graduação em Gestão de
Unidades de Saúde (1º Semestre)
SRNOM/Universidade Católica
ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
Exposições
De 03 a 27 Agosto Exposição de
Relógios de Sol de Arq. Luís Filipe
Marques Pinto, nos Jardins da
sede da SRNOM
De 03 a 27 Agosto Exposição de
Pintura de Pedro Miguel Ribeiro
Madureira
De 08 a 22 Setembro
Exposição Pintura - Colectiva
de Graciete Pinheiro e Félix
Rodrigues
De 28 Setembro a 28
Outubro Exposição de Arte
Contemporânea, organizada pelo
escultor Rogério Abreu
De 28 Setembro a 29 Outubro
Exposição de pintura a óleo do
artista plástico, escultor e escritor
Mestre Taveira da Cruz
De 02 Novembro a 02
Dezembro Exposição de Arte
Brasileira
De 05 Dezembro a 15 de
Janeiro Exposição de Arte de
Teresa Almeida
De 07 Dezembro a 31
Dezembro Exposição de Pintura
em Seda Natural de Isabel Soares

RECITAL DE VIOLINO E PIANO – GERARDO RIBEIRO E LUÍS PIPA
(10 de Junho de 2006)
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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.

GINÁSIOS

ARTE & DECORAÇÃO

Associação de Ginástica do Norte

Cores Livres - Espaço de Arte e Molduras

CLASSIFICADOS

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

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).

SOPEAM
SOCIEDADE
PORTUGUESA
DE ESCRITORES E ARTISTAS
MÉDICOS

PROTOCOLO OM / CP

Vem de longe a propensão dos
médicos para a escrita!
INFORME-SE,
COLABORE, ADIRA!
«Para reunir e divulgar os médicos, com obra
feita e provas dadas, chamaram a si alguns colegas a tarefa de criar uma associação que nos
tornasse conhecidos. Assim surgiu, em 1969,
a então chamada “SOPEM”, mais tarde transformada em “SOPEAM”, tendo como primeiro
Presidente Barahona Fernandes e primeiro
Vice-presidente Fernando Namora.»
Dr. Luís Lourenço,
Presidente da SOPEAM.
SOPEAM
Sociedade Portuguesa de Escritores
e Artistas Médicos
Av. Almirante Gago Coutinho, 151
1749-084 Lisboa
e-mail: sopeam@sopeam.pt
http://www.sopeam.pt

Descontos nas viagens
de comboio

até

15%

Encontra-se em vigor desde o passado dia
15 de Junho um Protocolo que estabelece
condições mais favoráveis na aquisição
de bilhetes em viagens nos comboios Alfa
Pendular e Intercidades para os médicos
inscritos na OM. De acordo com o referido Protocolo “o preço de cada viagem,
em Classe Conforto ou 1ª Classe, tem
uma redução de 15% relativamente aos
preços das tabelas em vigor na CP”. Consulte o texto integral deste Protocolo em
www.nortemedico.pt/.

ANTÓNIO MENDES MOREIRA

Rectiﬁcação:
No último número desta revista nortemédico, página 12, são referidos os nomes dos
Colegas do Norte que, em 25 de Março passado, no cerimónia de encerramento do XII
Congresso Nacional de Medicina, foram
agraciados com a medalha da Ordem dos
Médicos. Por lapso, dessa lista não constava o nome do Dr. António Mendes Moreira. Com o nosso pedido de desculpas e
agradecendo o “alerta” que teve a gentileza
de nos enviar, aqui ﬁca a devida menção.

