REVISTA DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS / JULHO - SETEMBRO 2006 / ANO 8 - Nº 3

DIRECTOR

José Pedro Moreira da Silva

DESTAQUE

EDITOR

Miguel Guimarães
CONSELHO EDITORIAL

Alfredo Soares
Anabela Rodrigues Correia
António Araújo
António Gomes da Silva
António Santa Comba
Cláudio Rebelo
Eugénia Parreira
Fátima Carvalho
Fátima Oliveira
José Manuel Fraga
Lurdes Gandra
Manuela Dias
Margarida Faria
Maria José Machado Vaz
Marlene Lemos
SECRETÁRIO

José Maria Moreira
PROPRIEDADE E ADMINISTRAÇÃO

Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Rua Delﬁm Maia, 405 – 4200-256 Porto
Telefone 225070100
Telefax 225502547
REGISTO

Inst. da Comunicação Social, n.º 123481
DEPÓSITO -LEGAL

145698/06

2 Editorial
José Pedro Moreira da Silva, presidente do CRNOM

n.º

PERIODICIDADE

Trimestral

4 Bastonário subscreve projecto-lei do Bloco de Esquerda que

atribui novas competências à ERS

Conselho Regional do Norte manifestou publicamente a sua discordância

ENTREVISTA
6 Política de utilização de medicamentos no H. S. João
Nortemédico foi ouvir defensores e críticos das medidas tomadas pela Administração

NOTÍCIAS
14 Prémio Corino de Andrade
APIFARMA foi a instituição distinguida em 2006

ARTIGOS
16 Conselho Nacional do Médico Interno

Estrutura renovada apresenta programa para os próximos três anos

18 Secção Distrital de Braga
Resumo de actividades e realizações previstas para o futuro próximo
20 In Memoriam - Dr. Ferreira de Abreu
Por José Manuel Pavão

CULTURA
22 Nuno Sernadas e Filipe Pinto
Jovens pianistas interpretaram obras de compositores famosos
22 Ensemble de Solistas de Berlim
Noite mágica, com obras de Mozart e Ravel
24 Ambra Vespasiani, Ettore Nova e Evgueni Levitan
Grande ﬁguras da música internacional estiveram no Centro de Cultura e Congressos
24 Grupo “Presença de Coimbra”
O canto e a guitarra da cidade do Mondego

TIRAGEM

25 «Nem muito simples... Nem muito complicado»
Comissão de Actividades Culturais e de Lazer repôs peça apresentada em Março

REDACÇÃO, COMPOSIÇÃO E MONTAGEM

26 «PresenteArte»
Grande exposição de arte contemporânea

13.000 exemplares
MEDESIGN
Edições e Design de Comunicação, Lda
Rua Gonçalo Cristóvão, 347 - s/217
4000-270 Porto
Telefone 222001479
Telefax 222001490
medesign@medesign.pt
www.medesign.pt
IMPRESSÃO

INOVA - Artes Gráﬁcas

30 Intercâmbio Portugal - Brasil
Exposição de pintura e escultura juntou artistas dos dois países
34 Teresa Almeida
O vidro como suporte preferencial da pintura e matéria-prima da escultura,
até 15 de Janeiro no Centro de Cultura e Congressos
36 Para uma história médica portuense - Cursos de

Aperfeiçoamento (conclusão) e Revista(s) da Ordem
A. S. Maia Gonçalves

42 3 livros, 3 discos
As sugestões de Richard Zimler

LAZER
44 Pousada de S. Bartolomeu, em Bragança
Quartos com vista para um castelo
52 Turquia
Onde a Europa acaba e começa o fascinante Oriente

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
58 Actividades desenvolvidas pela SRNOM

CAPA: NUNO ALMEIDA

70 Agenda do Centro de Cultura e Congressos
72 Benefícios Sociais e Classiﬁcados

http://nortemedico.pt

2

nortemédico

EDITORIAL

É PRECISO MUDAR DE VIDA

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente da SRNOM

Escrevo este editorial com o propósito de analisar
as expectativas que foram criadas, bem como as
questões mais prementes que afectam o sector da
saúde; o que foi feito e quais os principais desaﬁos
para os proﬁssionais da saúde, bem como aquilo
que devem esperar os portugueses. Durante o
Congresso que se realizou no Porto no início do
ano ﬁzemos um balanço das três décadas do SNS
e das profundas alterações que se perspectivam,
as quais, sendo necessárias, ainda não são conhecidas na sua totalidade. Esperava-se que se conseguisse perceber as mudanças que vão afectando
todo o sector, e que estão a ser promovidas pelo
Governo.
Uma das questões importantes é saber se, efectivamente, o Estado tem capacidade para assegurar
cuidados de saúde aos portugueses e delimitar
os sectores que devem ser gratuitos ou comparticipados e os que devem pertencer à esfera
individual. Temos de saber se temos saúde tendencialmente gratuita para todos, conforme está
escrito na Constituição ou se, de facto, algumas
pessoas terão de pagar mais. Mas o que é a saúde?
É toda, algumas partes, é a assistência básica, os
cuidados especiais?
Temos de delimitar, com precisão, o que é que o
Estado pode proporcionar aos portugueses com o
dinheiro que é descontado para o SNS. Existem
sectores importantes que têm de ser assegurados
pelo Estado; por outro lado, existem cuidados
de saúde que, independentemente da capacidade
ﬁnanceira de cada um, podem ser assegurados
pelos próprios. Temos áreas onde os seguros de
saúde podem perfeitamente actuar, existindo
uma partilha de responsabilidades entre aqueles
e o Estado de forma a encontrarmos um ponto de
equilíbrio. Neste momento, a principal questão é
perceber o que podemos dar aos portugueses e
aquilo que deve ser pago, e se o deve ser por todos
ou apenas por alguns.

A concentração de recursos é uma das questões que mais nos tem preocupado – e também
a opinião pública – e passa pela concentração de
proﬁssionais e serviços em algumas instalações de
saúde, tendo como consequência directa o fecho
de outros estabelecimentos. Mas é preferível que
existam menos locais a prestar bons cuidados
de saúde do que muitos a prestarem cuidados
menos bons e, principalmente, sem as condições
adequadas.
Consideramos algumas premissas importantes.
É fundamental encontrar o ponto de equilíbrio.
Por exemplo, temos de ter um número de actos
de saúde que justiﬁquem a continuidade de
um serviço seja ele qual for, mas, por outro lado,
também temos de assegurar que vai existir uma
equipa que conta com um apoio efectivo de médicos especialistas que possam prestar uma assistência razoável, promovendo cuidados com melhor
qualidade e, por isso, um serviço que responda,
efectivamente, às necessidades das populações.
Um dos primeiros pontos, na concentração de
valências, é encontrar a melhor localização para
as unidades que vão continuar a funcionar.
Esta concentração de recursos parece ser uma boa
ideia, desde que bem distribuídos, de modo a fazer uma cobertura dos cuidados por todo o país, e
que funcionem de forma eﬁcaz e com qualidade.
O constante envelhecimento da população, bem
como o facto de muitas famílias não estarem preparadas para lidar com os idosos, tem levado a
que a percentagem de falecimentos nos hospitais
tenha vindo a aumentar de forma preocupante.
Mudar o rumo desta situação, promover que os
acamados, caso seja possível, sejam deslocados
para as habitações das famílias é uma prioridade; no entanto, é importante consciencializar
as populações para que não “despejem” os mais
velhos nos hospitais.
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Temos de perceber que o hospital não é o “ﬁm da
linha” para todos os doentes; existem alguns que,
em virtude da doença que têm e da medicação a que
estão sujeitos, podem ter outro tipo de cuidados,
em Unidades criadas para o efeito ou mesmo no
domicílio.
Temos centrado as nossas preocupações na informação das constantes transformações no sector
da saúde, permitindo aos proﬁssionais que representamos escolherem, de forma avalizada, entre as
diversas opções com que se vão deparando.
Temos tido a preocupação de orientar os colegas para
as mudanças que se vão registando, mas sempre de
uma maneira crítica, colhendo opiniões, através de
várias acções, tentando alertar os proﬁssionais da
classe para o que está a ser executado, tendo em
vista a sua constante actualização e possibilitandolhes propor alterações ao que está programado. No
fundo, tentar que os próprios proﬁssionais acompanhem as mudanças do sector e de algum modo
possam intervir no produto ﬁnal.
É neste sentido que a acção do CRNOM deve continuar, sempre em discurso directo. Os grandes projectos que tínhamos para este triénio passavam pela
revisão dos estatutos da Ordem, que estão obsoletos. Neste momento, existem dois projectos apresentados pelo Norte, um pela Comissão e outro pela
própria Secção Regional, ambos infelizmente metidos na gaveta, assim como o Acto Médico. Existem
ainda outros pontos que temos vindo a abordar,
como a remodelação dos serviços de saúde, nomeadamente os Serviços de Urgência, como é que
tudo deve estar organizado, de que forma é que
deve ser feita a concentração de recursos.
Muito se tem discutido sobre uma visão tendencialmente economicista dos cuidados de saúde.
É uma tendência de todos os governos europeus
tornarem os sistemas de saúde em máquinas auto-

sustentáveis, o que é aceitável, mas não se pode ter
lucro às custas dos doentes. Tornar os projectos
viáveis é correcto, mas não podemos entrar por um
caminho em que se priva as pessoas de cuidados
para se obter lucro com a saúde.
Não quero terminar sem dizer que acho lamentável que o Dr. Pedro Nunes, na qualidade de
Bastonário da Ordem dos Médicos, se tenha associado a uma iniciativa parlamentar do Bloco
de Esquerda subscrevendo um projecto de decreto-lei que reconhece à Entidade Reguladora
da Saúde poderes de salvaguarda dos direitos
dos doentes no que se refere ao acesso aos serviços de saúde.
Apesar de constatar que aquele projecto apresenta
vários aspectos meritórios, estranho que o Bastonário da Ordem dos Médicos reconheça tais competências à Entidade Reguladora da Saúde, sabendo
nós que essa é uma atribuição desta Ordem.
Por isso, queremos manifestar que não subscrevemos a posição do Bastonário da Ordem dos
Médicos ao reconhecer tais competências à Entidade Reguladora da Saúde.
José Pedro Moreira da Silva
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POLÉMICA
O BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS
E AS COMPETÊNCIAS DA ENTIDADE
REGULADORA DA SAÚDE
O CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS MANIFESTOU PÚBLICA DISCORDÂNCIA COM O APOIO DADO PELO BASTONÁRIO DA OM AO PROJECTO DE LEI APRESENTADO PELO BLOCO DE ESQUERDA ONDE SE RECONHECE À ERS PODERES DE SALVAGUARDA
DOS DIREITOS DOS DOENTES NO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PARA O EFEITO FEZ DISTRIBUIR A NOTA DE IMPRENSA QUE A SEGUIR SE TRANSCREVE.

NOTA DE IMPRENSA
23 DE OUTUBRO DE 2006
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tomou conhecimento através de um anúncio
público [n.d.r.: reproduzido ao lado] que o Dr. Pedro Nunes, na qualidade de Bastonário da Ordem
dos Médicos, se associou a uma iniciativa parlamentar do Bloco de Esquerda subscrevendo um
projecto-lei [n.d.r.: ver excertos na página seguinte]
que reconhece à Entidade Reguladora da Saúde
poderes de salvaguarda dos direitos dos doentes no
que se refere ao acesso aos serviços de saúde.
O Conselho Regional do Norte, apesar de constatar
que aquele projecto apresenta vários aspectos meritórios, estranha que o Bastonário da Ordem dos
Médicos reconheça tais competências à Entidade
Reguladora da Saúde.
O Conselho Regional do Norte respeita a opinião do
médico Pedro Nunes, porque, pessoalmente, este é
livre de se associar a qualquer iniciativa mesmo que
aquela não contemple o papel da Ordem dos Médicos na defesa dos interesses dos doentes.
Contudo, para que ﬁque clara a posição do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
queremos manifestar-lhe que este Conselho não
subscreve a posição do Bastonário da Ordem dos
Médicos ao reconhecer tais competências à Entidade Reguladora da Saúde.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 23 de Outubro de 2006
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HOSPITAL DE S. JOÃO
COM MUDANÇAS NA

POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO
DE MEDICAMENTOS
A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE S. JOÃO

TEMÉDICO, ANTÓNIO FERREIRA (DIRECTOR

INTRODUZIU RECENTEMENTE ALGUMAS AL-

CLÍNICO), PAULO DINIS (CHEFE DO SERVIÇO DE

TERAÇÕES NA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE

UROLOGIA) E LUÍS MACIEL (CHEFE DO SERVIÇO

MEDICAMENTOS, REDUZINDO A LISTA DE

DE MEDICINA INTERNA) EXPRESSAM AS SUAS

FÁRMACOS DISPONÍVEIS NAQUELE ESTABELE-

OPINIÕES SOBRE ESTE POLÉMICO ASSUNTO.

CIMENTO DE SAÚDE. EM ENTREVISTA À NOR-

As medidas de contenção do Governo atingiram
também a utilização de medicamentos nos hospitais do SNS. No âmbito do controlo da despesa, o
Ministério da Saúde aprovou, recentemente, um
decreto-lei, no qual estipula que a entrada de medicamentos inovadores nos hospitais tem de estar sujeita a uma avaliação cientíﬁca e farmacoeconómica
prévia por parte do INFARMED.
O assunto está na ordem do dia e tem motivado algumas preocupações por parte dos médicos. Para o
presidente da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM), José Pedro Moreira da Silva,
a restrição na prescrição de medicamentos tem de
ser muito bem fundamentada. “Se as restrições surgirem apenas com um intuito de poupança, a situação tem de ser denunciada pelos médicos”, defende.
Neste contexto, avisa, “se houver alguma denúncia
em relação a determinado medicamento que não
seja fornecido e seja o mais indicado para tratar os
doentes, com certeza que a Ordem vai reagir”.

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

No Hospital de S. João, a administração já tomou
diversas decisões neste campo, optando por uma
lista de medicamentos mais reduzida – como reconheceu à revista Nortemédico o director clínico,
António Ferreira, bem como por negociações com
os laboratórios de modo a obter condições mais
vantajosas. As medidas tomadas merecem o apoio
de Paulo Dinis, chefe do Serviço de Urologia, argumentando que “dentro da eﬁcácia clínica, é justo
ter aquilo que faz bem ao doente, pelo preço menos
dispendioso”. No entanto, o professor Luís Maciel
considera que os médicos “têm de lutar pelo primado do acto clínico” e, por isso, “a prescrição não
pode estar sujeita a critérios economicistas”.
Os três médicos aceitaram o convite da Nortemédico e falaram sobre o Hospital de S. João e a política do medicamento naquela instituição.
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ANTÓNIO FERREIRA,
DIRECTOR CLÍNICO DO
HOSPITAL DE S. JOÃO

PODEMOS
VIR A POUPAR
10 MILHÕES DE
EUROS
(nortemédico) – Por que surgiu a necessidade de implementar medidas de restrição
na utilização de medicamentos no Hospital de S. João?
(António Ferreira) – Começava por não concordar
com a expressão medidas de restrição, porque não
se trata, verdadeiramente, de uma política de restrição. No Hospital de S. João houve uma mudança de
atitude em relação aos medicamentos, quer do conselho de administração, quer dos proﬁssionais de
saúde. Essa mudança de atitude foi preparada, estudada e avaliada em conjunto com as comissões de
apoio técnico. Teve em linha de conta as guidelines
emitidas pelas organizações médicas internacionais, políticas vigentes em hospitais de referência,
como, por exemplo, os hospitais da Veterans Admi-

nistration, bem como
normativas de instituições de referência
ligadas à saúde, como
o NICE – National
Institute for Clinical
Excellence do Reino
Unido.
Foi, portanto, uma
decisão ponderada.
Exactamente. Houve
um conjunto de fontes de informação e de
opiniões internas que
nos permitiu abordar
o medicamento de
uma maneira que consideramos coerente.
No âmbito da Comissão de Farmácia e Terapêutica, decidimos começar por rever todo o conjunto
de medicamentos existentes no hospital. Para dar
um exemplo, as cefalosporinas de terceira geração
têm, quase todas, indicações que cobrem um determinado espectro de agentes infecciosos. Depois,
existem apenas diferenças de farmacocinética. A
verdade é que não precisamos de todas as cefalosporinas, uma vez que são, indiferentemente, usadas
para as mesmas situações clínicas. Nas cefalosporinas de terceira geração podemos ter apenas uma,
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que representa o grupo, e outra que tem actividade
anti-Pseudomonas. Assim, em vez de quatro ou
cinco, temos duas, o que nos permite, ainda, negociar com os fornecedores dos produtos e, por isso,
baixar os seus custos. Em termos globais, e tendo
apenas por base uma negociação com os fornecedores, podemos dizer que, entre Julho passado e Julho
de 2007, teremos uma poupança anual de cerca de
oito milhões de euros, sem qualquer restrição ao
consumo.
Existe alguma meta, ao nível de redução de custos com os medicamentos, estabelecida pela administração do hospital?
Não. Actualmente, sabemos que vamos obter uma
poupança anual de cerca de oito milhões de euros e
que poderemos atingir os 10 milhões de euros, uma
vez que ainda se estão a negociar preços de medicamentos. Em termos de regras de utilização de
medicamentos, é importante sublinhar que esta é a
primeira grande alteração. Por outro lado, existem
outros fármacos extraordinariamente caros, cuja
utilização tem de ser claramente deﬁnida. Nestes
casos, utilizamos os instrumentos que estão ao dispor da comunidade cientíﬁca e que são as guidelines. Pegando noutro exemplo, o interferão é um
medicamento caro para o tratamento da esclerose
múltipla. Nesse contexto, seguimos as guidelines
da Academia Americana de Neurologia e optamos
por ter apenas um, em vez de três, dado que são
bioequivalentes. Temos de conseguir combater o
desperdício em áreas onde é possível poupar, para
depois podermos gastar em áreas onde não há a menor hipótese de poupança. Existe, por exemplo, um
novo medicamento para o tratamento do cancro da
mama que é extremamente caro, mas que aumenta
a sobrevida. Temos de assegurar que conseguimos
ter esse medicamento disponível para as doentes,

porque é do melhor que existe no mundo. Não podemos gastar dinheiro a utilizar fármacos que os
médicos acham simplesmente que devem utilizar,
sem sustentação.

MÉDICOS DERAM
SUGESTÕES
Não quer assumir que existe uma restrição na
prescrição de medicamentos. Mas, após os exemplos que deu, a verdade é que ﬁca a ideia de que
os médicos só vão poder optar por alguns de entre todos os que potencialmente poderiam estar
disponíveis.
Mas essa não é uma questão de agora. Quando saem
guidelines ou normas de orientação das sociedades
cientíﬁcas, o médico sente-se orientado por elas. O
Hospital de S. João, com base nas suas comissões
de Protocolos Clínicos e de Farmácia e Terapêutica,
também deve emitir guidelines. Além disso, temos
tido a oportunidade de envolver os serviços clínicos nesta matéria. Um dos serviços onde o nosso
consumo é mais elevado é na área das doenças imunológicas, devido aos produtos biológicos. O nosso
Serviço de Reumatologia deﬁniu um algoritmo, no
sentido de assegurar que os doentes que necessitam
têm o tratamento realmente eﬁcaz. No entanto, esse
tratamento atravessa diversas fases, até chegar à administração dos produtos biológicos. No fundo, perceberam que as coisas tinham de mudar e que não é
possível prescrever qualquer coisa, sem um enquadramento institucional. A Urologia fez o mesmo em
relação à patologia do cancro da próstata.
Estas medidas em torno da política do medicamento estão a ser tomadas em concertação com
os clínicos de cada serviço?
A política do hospital é deﬁnida
pelos órgãos técnicos, desde a direcção clínica, passando pela Comissão de Farmácia e Terapêutica,
pela Comissão de Antibióticos e
pela Comissão de Protocolos Clínicos. O facto de conversarmos
com os directores de serviço e de
analisarmos os perﬁs de consumo
dos medicamentos, de maneira
a perceber como se estão a comportar, tem contribuído para que
sejam os próprios médicos a identiﬁcarem os desperdícios, detectando as diﬁculdades e os problemas. Isto signiﬁca que há políticas
implementadas que são fruto de
sugestões dos médicos, quer ao
nível dos medicamentos, quer em
relação a outras áreas.
Mas foram chamados a participar neste processo?
Participaram espontaneamente.
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Existem queixas de profissionais
de que não houve qualquer diálogo
com os médicos?
O Hospital de S. João tem cerca de
cinco mil funcionários e à volta de mil
médicos. Sei quais são as manifestações públicas e conheço pelos nomes
aqueles que se queixam.

PRODUTIVIDADE ESTÁ
A AUMENTAR
Considera, então, que as queixas
são de uma pequena minoria?
Basta olhar para os números. Comparativamente com o ano passado
e desde Julho, o Hospital de S. João
está a aumentar a sua produção: em
termos de doentes saídos do internamento tivemos um aumento entre os
seis e os sete por cento; as primeiras
consultas aumentaram 12 por cento; as cirurgias
programadas subiram na ordem dos 22 por cento;
vamos chegar ao ﬁnal do ano e ainda vamos gastar
menos dinheiro em medicamentos do que no ano
passado. Não é possível obter estes resultados sem o
envolvimento dos proﬁssionais. Um director clínico
que não colhe a simpatia dos proﬁssionais de saúde
não consegue manter controlados os gastos – seja
com medicamentos ou material de consumo clínico, seja com horas extraordinárias –, e ainda aumentar a produção. Portanto, a ideia de que existe
uma reacção negativa dos proﬁssionais do hospital
não corresponde à verdade. Se houvesse, as pessoas
não colaboravam e, consequentemente, não haveria
um aumento de produtividade.
Acha justo que um doente que seja assistido no
Hospital de S. João não receba um determinado
medicamento que poderia receber, por exemplo,
se estivesse no Santo António?
Há medicamentos no S. João que não existem noutros hospitais, assim como há medicamentos em
Portugal que não existem em Inglaterra. O que não
é justo é entrarmos em falência e não garantirmos
tratamento aos doentes com neoplasia da mama ou
cancro do rim. Temos de ter a coragem de decidir e
optar. A verdade é que os nossos aumentos em áreas
como a infecção do HIV ou do cancro são enormes
e nunca ninguém colocou isso em causa. Precisamos de racionalizar e foi o que ﬁzemos. É verdade
que não temos todos os fármacos que existem no
mercado, mas conseguimos ter dinheiro para gastar com medicamentos nos quais, dentro de uma
classe, só há um.

EFICÁCIA,
EFEITOS SECUNDÁRIOS
E PREÇO
Garante, então, que o critério de escolha dos
medicamentos não tem apenas a ver com uma
questão económica?
Claro que não. Agora, todos aprendemos na faculdade que os medicamentos seleccionam-se pela eﬁcácia, segurança e preço. E nenhum medicamento
deve ser aprovado se, em relação a um já existente,
não for mais custo-eﬁcaz. Isto não é invenção do director clínico. São normas de boa prática médica internacionalmente aceites. A análise de custo/eﬁcácia
é fundamental. Mas vejamos: o Hospital de S. João
dispensa, gratuitamente, pensos analgésicos com
narcótico a doentes do ambulatório. Isto representa
milhões e não é obrigado a fazê-lo. No entanto, se
um doente tivesse de comprar esse material, teria
de gastar, de grosso modo, cerca de 150 euros por
mês. Se estivéssemos preocupados exclusivamente
em custos não os fornecíamos e baixávamos o orçamento uns milhões num só ano. Mas a preocupação
não é essa.
É ou não legítimo que o Estado limite a oferta do
medicamento ao doente pelo facto de ser mais caro?
Posta assim, a resposta é não. Do ponto de vista
cientíﬁco, volto a repetir que é preciso analisar o
custo/eﬁcácia. Se o benefício em termos de eﬁcácia
ou de efectividade não for suﬁciente para sustentar
a diferença de preço, esse medicamento não deve
ser introduzido. Estamos a falar de regras universalmente aceites. Actualmente, estamos a realizar
protocolos com a indústria farmacêutica, no sentido de realizarmos estudos de farmacoeconomia
no Hospital de S. João. Temos de analisar todas as
situações, pois também é verdade que um medicamento mais caro pode ter uma melhor relação
custo/eﬁcácia se, por exemplo, reduzir o consumo
de horas de enfermagem ou a utilização de bombas
perfusoras.
Acredita que os índices de qualidade na prestação de cuidados de saúde no Hospital de S. João
vão continuar a aumentar?
Acredito. É por isso que estou cá e é por isso que
tentamos levar à prática o nosso plano estratégico.
Mas a qualidade não é só ao nível técnico-cientíﬁco, é também no atendimento, na maneira como
os proﬁssionais lidam com os doentes, no acolhimento... Nesse sentido, está haver investimento
numa série de áreas do hospital e é por isso que
queremos implementar procedimentos de avaliação
da qualidade. ■
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ENTREVISTA
PAULO DINIS,
PROFESSOR DA
FACULDADE DE
MEDICINA, CHEFE DO
SERVIÇO DE UROLOGIA
E ADJUNTO DA
DIRECÇÃO CLÍNICA

NADA É
RESTRINGIDO AO
DOENTE
De que forma é que se pode
diminuir os gastos num hospital como o S. João?
É imprescindível que as pessoas e os utentes percebam que
nada que seja preciso para os
doentes é restringido. Dando
um exemplo banal, basta pensarmos naquilo que podemos
deixar de gastar na nossa casa,
chegando ao ﬁnal do mês com
a mesma qualidade de vida.
Chegamos à conclusão de que
podemos poupar 10 ou 20 por
cento em coisas que nem percebíamos muito bem por que
as gastávamos ou comprávamos. Esta comparação pode
ser considerada leviana, mas
a verdade é que o hospital é
uma casa, com entrada e saída de dinheiro. Aquilo que se
pretende é racionalizar e não
racionar. São coisas diferentes
e aqui não racionamos nada.
O que quer dizer com racionalizar?
Dentro do leque de opções que
tínhamos, fizemos a opção
que, obviamente, era mais vantajosa do ponto de
vista ﬁnanceiro. O que não quer dizer que se tenha
optado por uma solução menos boa para os doentes.
Temos a responsabilidade conﬁrmada de sermos o
melhor hospital público português e não queremos
estragar o nosso modo de actuar. Portanto, escolhemos dentro das opções possíveis aquelas que têm
as mesmas vantagens, embora com menor dispêndio. Como se sabe, existem medicamentos para o
mesmo efeito e com a mesma acção que têm preços
completamente díspares. Por outro lado, decidimos
fazer uma coisa a que os hospitais não estavam habituados, nem, provavelmente, habilitados, que foi
negociar. Não nos podemos esquecer que estamos
a lidar com cerca de um décimo do Orçamento da
saúde. É muito dinheiro e muita responsabilidade.
Garante que “nada é restringido ao doente”. De
qualquer das formas, um determinado doente

pode ver o seu medicamento alterado, uma vez
que o hospital decidiu optar por um fármaco
mais barato.
Dou um exemplo muito simples. Tínhamos vários
medicamentos disponíveis para fazer a hormonoterapia no cancro da próstata. Actualmente, optamos
por ter um injectável e deixámos de ter um outro
que até era intramuscular e não subcutâneo como o
actual. A pergunta que se levantou era se havia evidência, clínica ou cientíﬁca, de que um era diferente
do outro, em termos de sobrevida do doente. Não.
Ambos têm à «la longue» efeitos sobreponíveis. Até
à data, não tivemos uma única reclamação da alteração introduzida. Mas se houvesse, de certeza
absoluta que a administração do hospital analisaria
esse caso. As situações são avaliadas segundo critérios dos quais não estávamos, até agora, imbuídos.

CONVÉM PENSAR
NO PREÇO DAS COISAS
Que razões encontra para que um médico opte
por um determinado medicamento que, agora,
não é aquele que é aceite pela administração do
hospital?
Eu não optava. Quem fazia as opções era o conselho
de administração.
Mas é o médico que prescreve.
Quando vou comprar café, tenho disponíveis 30
marcas ou mais.
Umas melhores do que outras.
Sim, mas a cafeína está lá. Se faço uma opção por
um medicamento que tem a mesma base química,
mas tem 15 nomes comerciais diferentes, não percebo qual a vantagem de comprar o mais dispendioso para o contribuinte. No fundo, mudou a mentalidade de quem adquire os medicamentos.
Os doentes não devem ter à sua disposição todas
as alternativas existentes?
Dentro da eﬁcácia clínica, é justo ter aquilo que lhe
faz bem pelo preço menos dispendioso. O que está
a ser feito no Hospital de S. João está de acordo com
guidelines internacionais, de países muito mais ricos do que nós.
Sabemos que, por vezes, as guidelines internacionais chegam atrasadas e, outras vezes, não se
adaptam à realidade portuguesa.
É óbvio que tem de haver uma determinada margem de adaptação. Ninguém coarcta esse facto. A
contestação que pode existir prende-se com o facto
da nossa cultura não estar habituada a este tipo de
atitude. A poupança que se conseguir fazer é resultante de mentalizarmos todos os intervenientes de
que convém pensar no preço das coisas.
Quando diz que só dispõe de um injectável,
houve um corte, porque já não tem dois ou três.
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É PRECISO
AVALIAR A RELAÇÃO
«COST-EFFECTIVENESS»

maneira a nossa perﬁlagem genética que consigamos saber quem vai reagir mal a determinado medicamento. Temos é obrigação de corrigir a “rota”
inicial. Isso é feito.

Não houve nenhum corte na qualidade do tratamento que se dá ao doente. As diferenças que podem existir entre medicamentos não são tão relevantes que tenhamos provocado uma catástrofe. Há
exemplos de medicação que custa muito mais do
que outra, mas faz exactamente o mesmo efeito e,
inclusivamente, está proibida em países mais ricos
do que o nosso. Não se usa porque não é «costeffective». Na verdade não estamos a inventar nada.
Estamos é com 20 ou 40 anos de atraso.

Acha que a decisão de optar por determinados
medicamentos estaria mais legitimada se, por
exemplo, houvesse um parecer dos colégios de
especialidade da Ordem dos Médicos?
Quando fazemos uma opção, ela já está legitimada
pelos colégios de especialidade. Se a questão da opção se colocasse internamente e não nos sentíssemos
seguros para dar uma resposta, não tenho a menor
dúvida de que os órgãos consultivos da Ordem dos
Médicos teriam uma palavra a dizer. Penso que não
estamos a fazer uma operação tão delicada que essa
questão se levante. Embora pareça um terramoto,
na realidade são políticas de pequenos passos.

Aﬁnal, acha ou não legítimo o Estado restringir
o leque de oferta de medicamentos ao doente,
apenas porque um é mais caro do que o outro?
Não. Se o medicamento é mais caro, mas é melhor
do que o outro deve estar acessível. Quando sabemos que há um medicamento ou um determinado
tratamento que nos dá uma sobrevida de 10 anos e
há outro que nos dá uma sobrevida de cinco anos, a
questão nem sequer se pode pôr.
Mas esse critério de avaliação não pode ser um
pouco complexo? Apesar de uma gastroenterite,
por exemplo, ser um efeito secundário sem grandes riscos, é sempre um incómodo para o doente.
Basta ler a bula de um medicamento, qualquer
que ele seja, para se ficar assustado. Infelizmente, não podemos, ainda, aperfeiçoar de tal

ACREDITO QUE
NOS VAMOS MANTER
NO TOPO
Continua então a garantir-se a melhor qualidade
de tratamento aos doentes?
Com certeza absoluta. Estou curiosíssimo para ver
o ranking dos hospitais daqui a um ano. Acredito
que vamos conseguir manter-nos no topo, com os
mesmos critérios de qualidade. O nosso objectivo é
que, daqui a 10 ou 15 anos, tenhamos uma visão do
hospital que não nos envergonhe entre os primeiros
da Europa.
Há quem critique o discurso da racionalização
tão em voga entre médicos. Concorda?
Pelo contrário. Até que enﬁm que existe este discurso entre os médicos. Devemos estar envolvidos,
uma vez que somos responsáveis por atitudes de
gestão. É verdade que a prioridade é a clínica, mas
temos de ter uma noção, por mínima que seja, de
como é que se gere uma casa destas, do que é a
política da saúde e de quais devem ser as grandes
opções. Faz parte do viver em sociedade. No início,
na Grécia antiga, parvo queria dizer aquele que não
tinha intervenção política. Neste aspecto, não gostaria nada de ser parvo. Os médicos não conseguem
fazer valer o direito do doente se não souberem falar
na mesma linguagem de quem está acima. Ou seja,
a classe médica não tem de dominar tudo, mas tem
de estar muito consciente do que se passa para fazer
aquilo que é a sua arte nobre: tratar o doente e defendê-lo. Fui treinado para ser médico e não gestor,
mas seria trágico que ousasse tomar decisões sérias
e não tivesse o mínimo conhecimento nas áreas de
gestão. ■

12

ENTREVISTA
LUÍS MACIEL,
CHEFE DO SERVIÇO
DE MEDICINA
INTERNA

PRESCRIÇÃO
NÃO PODE
ESTAR SUJEITA
A CRITÉRIOS
ECONOMICISTAS
Quando é que começou a
haver linhas orientadoras,
no sentido de restringir a
prescrição de determinados medicamentos no Hospital de S. João?
Há muito que se sentia a necessidade de o Hospital de
S. João tomar iniciativa, no
sentido de racionalizar terapêuticas. A primeira grande
medida foi há quatro ou cinco anos, com a criação
de protocolos para prescrição de antibióticos em cirurgia. Seguiram-se outros protocolos terapêuticos
amplamente discutidos e a iniciativa de maior impacto terá sido a publicação do manual de antibacterianos em 2004, se não estou em erro. Todas estas
iniciativas (dos médicos, note-se bem...) eram de índole clínica e respondiam claramente à necessidade
de sobriedade nos gastos. Quando dirigi um serviço
de Medicina Interna, lutei contra o uso imoderado
de algumas terapêuticas. Obviamente, que estou de
acordo com algumas restrições que possam existir.
O que não pode acontecer é a economia tomar este
tipo de medidas sem atender à opinião dos médicos
que têm mais experiência no caso concreto da situação que se depara.
Mas não está de acordo com as medidas orientadoras das últimas decisões?
Estou de acordo com o princípio, mas em desacordo
com o que tenho conhecido sobre os métodos. O
conselho de administração está a limitar a utilização de alguns medicamentos estratégicos em determinas doenças que provocam um grande rombo no
orçamento do hospital. Mas tê-lo-á feito em certas
situações contra a opinião dos especialistas.
Os médicos passaram, então, a deixar de poder receitar alguns medicamentos, mesmo que
achem que aquele que não podem prescrever era
melhor?
Isso já sucedeu.
Acha que não tiveram em conta as propriedades
farmacológicas dos medicamentos?
Penso que não se chegou a esse ponto, mas pareceme ter havido algum pensamento voluntarista em
que o peso dos custos imediatos terá tido importân-

cia excessiva, em detrimento da eﬁcácia e mesmo
dos custos a longo prazo.

GOVERNO DEVIA ASSUMIR
POLÍTICA DE CORTES
O que acontece se um médico quiser prescrever
um medicamento que não está na lista?
A direcção clínica faz-nos chegar documentos onde
refere que apenas com uma justiﬁcação muito especial é que determinados medicamentos podem ser
prescritos. Caso um médico queira prescrever tais
medicamentos, tem de ter a autorização de um médico designado pelo director de serviço. Nos dias que
correm, sabemos que é impossível todos saberem
tudo e, por isso, está criado o potencial de conﬂito
entre colegas. Seria preferível solicitar uma posição
de consenso do serviço, com todos os pressupostos em cima da mesa e responsabilizar o director.
O director clínico do Hospital de S. João alegou
que “sem políticas seguras de combate ao desperdício era impossível manter a sustentabilidade do sistema”.
Onde é que já ouvi isso... Essa é a linguagem dos
políticos, habitualmente preparatória de medidas
impopulares. Não é linguagem clínica. Os médicos devem falar da melhor maneira de tratar dos
doentes. É claro que devemos evitar o desperdício.
A responsabilidade das limitações económicas não
deve ser assumida pelos que asseguram o
tratamento dos doentes, mas sim pelos governantes e pelos gestores a um nível que
não deve estar dentro
do hospital. Aqui, o
importante deve ser o
interesse dos doentes.
Os médicos devem ser
os seus defensores,
contra a natural falta
de sensibilidade de
políticos e administradores para alguns
problemas de delicada
resolução que atingem
pessoas doentes.
Até que ponto o
Serviço Nacional de
Saúde pode aguentar
todos os custos?
Não pode aguentar.
Para mim há uma solução lógica que é a
do Governo avisar os
portugueses de que
é impossível haver
dinheiro para o cres-
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cimento que se avizinha. Como tal, assume uma
política de cortes e depois decide onde: nos medicamentos, nos meios de diagnóstico, nas cirurgias,
etc. É o Estado que se deve responsabilizar pela decisão de cortar despesa aqui ou acolá. Os nossos sucessivos governos não têm tido essa coragem e tentam, conjuntamente com outras corporações, atirar
sobre os médicos a responsabilidade e o “odioso”
dos gastos, como por exemplo no problema dos genéricos. Seria simples e frontal adoptar as regras do
Reino Unido. No National Health Service, o que os
doentes vão buscar à farmácia é um fármaco que foi
prescrito por nome químico genérico na dose e para
o período de tratamento designados pelo médico,
recebendo-o em frasquinhos ou embrulhinhos que
o farmacêutico rotula com a posologia escrita à mão
ou à máquina. O responsável pela eﬁcácia e qualidade do que é fornecido não é o médico prescritor,
mas sim o NHS que contratou o fornecimento de tal
fármaco. O médico prescritor tem a independência
desejável em relação à indústria e o desperdício reduz-se muito. Poupar-se-ia tanto dinheiro que dava
para deixar em paz os hospitais e seus especialistas
a tratar os grupos de doenças que são órfãos de lobbies poderosos.

DEPENDÊNCIA DO PODER
POLÍTICO INQUINA
ACTUAÇÕES
A direcção do hospital está a ter uma linha orientadora que, actualmente, vai de encontro ao despacho do ministro da Saúde.
As políticas podem ser aplicadas de várias maneiras.
Uma é reunir com os especialistas em cada área e
perguntar onde, e como, é que se pode cortar. Outra
coisa é pegar na batuta
e decidir mesmo em
terrenos onde se não
possui autoridade. O
grande problema é
que as administrações
regionais de saúde e
as direcções dos hospitais adquiriram dependência do poder
político. Mudam com
a cor do Governo. Isto
vai, forçosamente,
inquinar todas as actuações. Dizia-me há
tempos um militante
socialista que na distrital do Porto a impressão que ﬁcava era

a de que o grande problema do Serviço Nacional de
Saúde era o Hospital de S. João... Só se discutia o S.
João. Aﬁnal, uma revista semanal acaba de fazer sair
um “ranking” com dados que resultam certamente
de períodos anteriores a 2006 e o classiﬁcam como
o melhor hospital do país e, dos três primeiros lugares obtidos de que foi dado conhecimento, dois são
de serviços cujos directores foram demitidos nesta
“varredela” socialista...
Acha que a qualidade dos serviços médicos prestados aos doentes vai descer?
Forçosamente...
De que forma é que os médicos podem lutar, na
sua opinião, contra estas medidas?
Os médicos têm de lutar pelo primado do acto clínico. A prescrição do médico é um acto clínico que
deve ser ponderado, mas que não pode estar sujeita a critérios economicistas. É obvio que temos
uma direcção clínica composta por médicos que
têm todo o direito de fazer uma política de restrição no hospital. Mas devem conversá-la com os
interessados. Penso que a Ordem dos Médicos e os
sindicatos se devem envolver mais na formação dos
médicos em Gestão de Unidades de Saúde para que
estes possam ocupar lugares de gestão com credenciais e, no terreno dos números e com a linguagem
usada pelos gestores, fazer valer o ponto de vista
dos doentes e daqueles que os tratam. ■
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NOTÍCIAS

PRÉMIO
CORINO DE ANDRADE
ATRIBUÍDO À APIFARMA
A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (APIFARMA) FOI A
INSTITUIÇÃO DISTINGUIDA EM 2006 COM O
PRÉMIO CORINO DE ANDRADE, UM PRÉMIO
INSTITUÍDO PELO CONSELHO REGIONAL DO
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (CRNOM)
PARA GALARDOAR PESSOAS OU INSTITUIÇÕES NÃO MÉDICAS QUE SE TENHAM NOTABILIZADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELEVANTES À MEDICINA EM PORTUGAL.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Pelo seu papel na “inovação, investigação e introdução de fármacos que ajudam a curar os doentes portugueses”, como salientou o presidente do CRNOM,
José Pedro Moreira da Silva, o júri decidiu atribuir
este ano o galardão à Apifarma, numa cerimónia
que decorreu no passado dia 31 de Outubro no
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM).
“Foi a primeira associação empresarial portuguesa
a regulamentar a actividade dos seus associados”,

assinalou ainda o presidente do CRNOM, louvando
o “carácter inovador da associação” ao instituir, em
1987, o Código Deontológico para as Práticas Promocionais da Indústria Farmacêutica.
A escolha do júri [composto pelo actual e antigos
presidentes do CRNOM] surge numa altura marcada pela introdução de alterações na política do
medicamento. Por isso, assumiu José Pedro Moreira
da Silva, a entrega deste prémio “não é inocente”,
uma vez que “a acção da Apifarma tem sido desvalorizada”. “Todos sabemos” – argumentou – “que
houve uma demissão completa e absoluta por parte
do Governo e das instituições públicas na formação
médica. A atribuição do Prémio Corino de Andrade
à Apifarma é mais do que devida, também pelo seu
contributo ao nível da formação dos médicos”.

“HONRA E ORGULHO”
O galardão foi recebido pelo Presidente da Direcção
da Apifarma, Dr. João Gomes Esteves, com “honra,
orgulho e sentimento de dever cumprido”. Reiterando a importância da relação entre os médicos e a
indústria farmacêutica, aquele responsável lembrou
que “ambos, continuam, com segurança, o seu caminho, minorando a dor e procurando sempre o
bem-estar e a qualidade de vida dos doentes”.
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Num momento em que se prepara para deixar a liderança
dos destinos daquela associação, João Gomes Esteves considerou que o Prémio Corino de
Andrade era “duplamente vivido”. É recebido na altura em
que põe ﬁm a mais de 20 anos
à frente da Apifarma e tem o
nome do cientista que descobriu a “doença dos pezinhos”.
“A invenção e a pesquisa são
bens raros em Portugal. Por
isso, devem ser permanentemente lembrados”, realçou.
Depois da entrega do prémio
– uma escultura em forma de
livro, da autoria de José Rodrigues –, a «Nortemédico» falou
com o director da Apifarma.

RELAÇÃO ENTRE
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
E MÉDICOS “É BENÉFICA PARA
O PAÍS”
(nortemédico) – Como vê a atribuição do Prémio
Corino de Andrade à instituição que dirige?
(João Gomes Esteves) – É uma honra haver alguém
que se lembra de uma indústria que, por vezes, tem
uma visibilidade muito grande, mas que, noutras
ocasiões, é completamente esquecida. É sempre
uma honra que instituições de prestígio como a
Ordem dos Médicos se lembrem da indústria farmacêutica.
Numa altura em que se conhecem alterações signiﬁcativas ao nível da política do medicamento,
este reconhecimento do CRNOM é importante?
Tem muito signiﬁcado. Na área da saúde, o medicamento é aquele em que é mais fácil alterar as regras
do jogo. No fundo, é o tributo que acabamos por
pagar por ser a única área na saúde que está verdadeiramente controlada. Por outro lado, os doentes
ﬁcam sempre satisfeitos quando há uma redução de
preços nos medicamentos. É pena é que, às vezes, o
Governo não faça as contas de uma forma correcta
e veriﬁque qual o impacto que estas medidas têm,
de facto, sobre os doentes. A curto ou médio prazo,
temo que estas medidas sejam prejudiciais para os
doentes.
O facto de ter o apoio de uma instituição como
a SRNOM, pode contribuir para que a Apifarma
possa ter mais força?

Somos pessoas de bem e como tal aceitamos as leis
do Governo. O que lamentamos é que, muitas vezes,
essas leis não sejam devidamente avaliadas, no sentido de veriﬁcar o impacto que vão ter sobre o país.
O facto do CRNOM se lembrar de nós é um grande
estímulo. Os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros sempre mantiveram, e continuam a manter,
connosco uma relação de verdade e transparência.
Todos têm a consciência de que, infelizmente, a investigação é feita fundamentalmente pela indústria
e que esta tem a obrigação de transmitir todos esses
conhecimentos aos proﬁssionais de saúde. É à volta
deste conceito e desta relação que a Apifarma tem
trabalhado. Temos procurado, com os proﬁssionais
de saúde, estabelecer protocolos, de forma a tornar
esta relação o mais transparente possível e evitar
confusões e raciocínios completamente absurdos.
Esta relação é necessária, porque é benéﬁca para o
país e para os doentes.
Revelou na cerimónia que vai abandonar a direcção
da Apifarma. Há alguma hipótese de vir a integrar,
a nível técnico, a equipa do Ministério da Saúde?
Ao ﬁm de mais de 20 anos, julgo que tenho o direito
de descansar um pouco destas tarefas, mas também
a obrigação de dar lugar aos mais novos. Mas não
vou para o Ministério da Saúde. Nunca fui político
e não penso vir a sê-lo. Toda a vida procurei ser
técnico e defender os princípios técnicos e éticos.
Não penso, nem está nos meus planos, ter qualquer
relação com o Ministério da Saúde ou com qualquer
outro ministério. É óbvio que não poderei dizer
desta água não beberei, mas não tem qualquer consistência a ideia de que irei trabalhar com este ou
qualquer outro Governo. ■
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ARTIGO

Conselho Nacional
do Médico Interno
No passado dia 19 de Setembro, o Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI)
reuniu com a Secção Regional Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM). Serviu esta
reunião para a apresentação formal dos 6
elementos da região Norte eleitos para o
CNMI e a apresentação do respectivo programa para os próximos 3 anos.
Para melhor gestão do seu trabalho, o
CNMI entendeu mudar a organização interna e dividiu-se em 7 grupos de trabalho,
cada um coordenado por um dos elementos do grupo. Estão elementos do Norte
em todos os grupos de trabalho. O coordenador será o elo de ligação dos internos
e do CNMI à Ordem dos Médicos em cada
uma das vertentes do trabalho desenvolvido pelo CNMI. Assim:

RENOVADO
gação às comissões de
internos já em activo
e fomento à formação
de comissões de internos – Sérgio Chacim.
INTERNACIONAL

Acompanha a aplicação e revisão da legislação da Reforma do Internato Médico;
estuda a mudança de modelo de exame
de acesso ao Internato Médico – Filipe
Guerra; articulação Faculdades de Medicina/ ANEM – André Luís.

Ligação às instituições
europeias de representação de médicos
internos, Permanent
Working Group of
Juniors Doctors, em
particular. Promoção
e colaboração na base
de dados de centros
de formação e áreas
de estágio creditadas, promoção da mobilidade europeia do médico interno, acompanhamento de temas de discussão internacional que se relacionam com a formação
(por exemplo, tempo máximo de trabalho)
– Bernardo Bollen Pinto. Contamos com a
colaboração de colegas com experiência na
área de organizações médicas internacionais, como Cátia Gadril. Cátia, obrigada!

COMPETÊNCIAS E APTIDÕES

CULTURAL:

Articulação dos colegas nomeados como
elementos de ligação aos Colégios de Especialidade e à própria Ordem dos Médicos;
elaboração do manual de veriﬁcação de
idoneidade – Diana Mota e Sérgio Chacim;
organização do Congresso Nacional do Médico Interno – Filipe Guerra e André Luís.

Promover e divulgar organizações desportivas, percursos pedestres e expressões artísticas de médicos internos – Filipe Guerra
e André Luís.

FORMAÇÃO MÉDICA

E, SEMPRE, A REPRESENTAÇÃO DOS
MÉDICOS INTERNOS…

INVESTIGAÇÃO

Recolha e divulgação de programas de bolsas de investigação, desenvolvimento de
meios e promoção de bolsas de investigação/formação. Articular projectos com os
desenvolvidos na área internacional – Bernardo Bollen Pinto, Filipe Guerra e Sérgio
Chacim.
COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE

Reformulação do site www.medicointerno.
com em articulação com o portal da OM,
e articulação com os vários órgãos de imprensa de informação médica – João Moreira Pinto.
PROVEDORIA DO INTERNO

Prevenção, identificação e mediação de
conﬂitos/diﬁculdades várias entre médicos
internos e entidades do internato médico,
orientadores de formação, colegas, etc. Li-

ENTÃO, MOSTREM!
Foi no dia 30 e 31 de Outubro que internos mais velhos mostraram aos internos do
ano comum (IAC) em que consiste a sua
especialidade. A I Mostra de Especialidade
Médicas (MOSTREM) teve lugar no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
e teve a participação de grande número
de Médicos Internos em fase de reﬂexão
sobre a especialidade a escolher, a colaboração de representantes Internos das 43
Especialidades e o apoio incondicionado da
SRNOM. À semelhança do que aconteceu
nas restantes Secções Regionais da Ordem
dos Médicos, esta iniciativa teve como objectivo a divulgação das diversas especialidades com incidência para o programa de

formação. Sem poder fugir à subjectividade
que o empenho real de cada Interno de
Especialidade tem, qual juiz em causa própria, houve um reconhecido empenho em
tentar mostrar a realidade da formação em
cada uma das áreas bem como as “saídas”
reais de cada uma delas.

TRAPALHADAS NA SECRETARIA
GERAL DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
Anulam-se vagas, anulam-se concursos,
alteram-se datas, atropelam-se prazos
e leis. A secretaria-geral do Ministério
da Saúde (SGMS) não sabe lidar com o
processo de transição da reforma dos Internatos Médicos. Os principais prejudicados são (o elo mais fraco!) os internos,
uns porque vêem defraudadas as suas
expectativas, outros porque vêem-se forçados a permanecer numa especialidade
que não gostam, outros porque obrigados a tentar sobreviver sem autonomia,
sem vinhetas, sem um Hospital que os
acolha. Todos sentem um enorme desrespeito no trato por parte do Ministério!
O CNMI está atento. Sucedem-se os comunicados, os pedidos de esclarecimento
e os apelos ao bom-senso, mas a SGMS
mantém-se autista. Defende-se com o
único argumento de que os Portugueses
precisam da Medicina Geral e Familiar. É
o argumento que vende bem na comunicação social, mas que não faz parte desta
discussão nem justiﬁca tanta trapalhada.
Fica a palavra de ânimo do CNMI.
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SECÇÃO DISTRITAL DE BRAGA DA ORDEM DOS MÉDICOS

RESUMO DE ACTIVIDADES
1. Após a tomada de posse dos corpos gerentes da Secção Distrital de Braga, sob a presidência da Dr.ª Anabela Correia, fez-se um
inventário de todos os bens móveis existentes
na sede, tendo-se constatado a não funcionalidade de alguns ou a inoperacionalidade
de outros (computadores, impressoras...).
2. Em virtude da Dr.ª Anabela Correia ter
abdicado do cargo de Presidente do Conselho Distrital, por ter assumido o cargo de
Directora Clínica no H. S. Marcos, foi, desde
Setembro de 2005, por unanimidade dos
membros do Conselho Distrital, nomeado
Presidente o Dr. João Cunha (Chefe de Serviço
de Pneumologia daquele mesmo hospital).
3. Nas primeiras reuniões do Conselho Distrital decidiu-se avançar com um inquérito aos
colegas inscritos nesta Secção Distrital. Para
o efeito, na elaboração do inquérito, contamos com a colaboração dos Drs. Henrique
Botelho e António Sarmento. O inquérito foi
iniciado nos ﬁnais de 2005 e terminou em
Janeiro de 2006.
4. Foi substituído o equipamento informático
de secretariado (computadores, impressoras,
fax) e foram instalados mais cinco terminais
informáticos com ligação a Internet.
5. Por não funcionar e ser inestético, foi decidida a substituição do grande balcão/arca
frigoríﬁca existente na sala interior (Espaço
- Bar) por um móvel, contruído de raiz, que
possa ser aproveitado como estante-arquivo
e sirva para a colocação de máquina de café e
frigoríﬁco, pelo que está a ser consultado um
Arquitecto para remodelação desse espaço.
A obra está em fase de execução e vai criar
um “ponto de encontro” para os colegas.
6. A Secção Distrital de Braga tem organizado algumas Conferências/Debates sobre
assuntos que interessam aos Médicos em
particular:
• Em 4 de Novembro de 2005, no Auditório
do H. S. Marcos: “Ética Médica em Tempo
de Bioética: Consentimento informado. Sigilo
proﬁssional.” Pelo Dr. Jorge Melo, Hematologista, Chefe de Serviço aposentado do
IPO de Lisboa. Ex-Presidente da Comissão de
Ética do IPO de Lisboa e Professor Associado
convidado da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Nova de Lisboa. É actualmente membro do Conselho Executivo da
Comissão de Ética para a Investigação Clínica
(CEIC) e membro fundador do Centro de Estudos de Filosoﬁa de Medicina do IPO de Lisboa. Estiveram presentes cerca de 70 pessoas.
• Em 31 de Janeiro de 2006, um tema muito
actual e de especial interesse para a Medicina
Geral e Familiar: “Linhas de Acção Prioritárias para o Desenvolvimento dos Cuidados

Primários: Apresentação da actividade da
Missão para os Cuidados de Saúde Primários
(MCSP)”. Pelos Drs. Luís Pisco, Coordenador
da MCSP, Carlos Nunes, Membro da MCSP,
e Henrique Botelho, Coordenador da Equipa
Regional de Apoio da MCSP. Esta Sessão
contou com a participação muito activa/ interventiva de cerca de 300 pessoas.
• Em 20 de Junho de 2006, no Auditório do
H. S. Marcos: “Os Pais dos Adolescentes de
Hoje e o Papel dos Médicos”. Conferência
proferida pelo Prof. Doutor Daniel Sampaio.
Estiveram presentes cerca de 100 pessoas.
• Em 17 de Novembro de 2006, no Auditório do H. S. Marcos: “Engenharia Genética
e Biomedicina”. Conferência proferida pelo
Prof. Doutor Alexandre Quintanilha.
7. Reunião conjunta com o Conselho Regional do Norte, com a presença do seu Presidente, Dr. José Pedro Moreira da Silva, em
que foram dados a conhecer os resultados
preliminares dos dados do inquérito realizado
aos Médicos desta Secção Distrital (apresentados graﬁcamente na página seguinte).
Alguns destaques:
- N.º de inquéritos enviados: 1600;
- N.º de inquéritos devolvidos: 48 (destinatário desconhecido ou outro motivo);
- Nº de respostas recebidas: 168 (representando 10,8% das 1552 possíveis).
Equilíbrio na distribuição por sexos (Fig. 1),
com a maioria das respostas (49%) a recair
no grupo etário de 45-54 anos (Fig. 2). A
maioria das respostas veio do concelho de
Braga (70%), não tendo sido possível apurar se a resposta foi por residência ou por
local de trabalho (Fig. 3). Por tipo de carreira
médica, os resultados foram: 46%, carreira
Hospitalar; 43%, Medicina Geral e Familiar;
8%, fora das carreiras; 3%, carreira de Saúde
Pública (Fig. 4). Atendendo à menor população médica na carreira de Medicina Geral e
Familiar relativamente à carreira Hospitalar,
observou-se então uma maior participação
no inquérito dos primeiros.
Uma percentagem elevada de colegas considerou de muito interesse/algum interesse a
organização de actividades de lazer (Fig. 5) e
a realização de actividades culturais regulares
(Fig. 6). O mesmo se veriﬁcou relativamente
à realização de Colóquios/Conferências directamente relacionados com a prática médica (Fig. 7), com os diversos temas sugeridos
a colherem uma opinião média de 82% para
interesse/muito interesse (Fig. 8). Os temas
propostos na área da formação também foram genericamente considerados com interesse/muito interesse (Fig. 9), com destaque
para “Medicina na Sociedade de Informação”

(81%), “Formação Médica Especíﬁca (84%)
e “Pesquisa Bibliográﬁca na Internet” (86%).
Havendo a intenção de se dotar a sede do
Conselho Distrital de Braga com acesso à Internet e de se criar uma Home Page de modo
a passar a privilegiar o contacto com associados através de Internet, uma das questões
do inquérito destinava-se a avaliar o estado
actual no domínio das novas tecnologias (Internet e correio electrónico) por parte dos
colegas deste Distrito Médico. Ficamos a saber que em grande percentagem (81%) têm
pelo menos conhecimentos básicos e usam
normalmente as novas tecnologias (Fig. 10).
O inquérito incluía ainda uma questão relativa ao horário de funcionamento da Sede.
A preferência foi claramente para o horário
da tarde (81%), sendo que 58% dos colegas
gostariam de ver a sede aberta ao Sábado
entre as 10h00 e as 12h30 (Fig. 11).
A sede da OM de Braga foi considerada de
interesse/muito interesse por 84% dos colegas (Fig. 12), havendo a opinião maioritária
(61%) de que deverá dotar-se de equipamento moderno e operativo (Fig. 13).

O FUTURO
• A Secção Distrital irá tentar adaptar o horário de abertura da Sede, como sugerido no
inquérito.
• Após as obras na sala Espaço - Bar, irá procurar proceder-se à organização de pequenas
iniciativas (sessões de poesia ou música, cursos de informática, etc.).
• Se houver interesse dos associados (os interessados devem contactar a sede da OM de
Braga, fornecendo os dados pessoais e contactos), serão organizadas aulas de Inglês.
• Serão estabelecidos contactos com museus do distrito de Braga (Museu Nogueira
da Silva, Museu Arqueólogo D. Diogo de
Sousa, ambos em Braga; Fundação Morais
Sarmento, em Guimarães; Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, etc.) no sentido de que possam, através dos seus conservadores, organizar palestras sobre temas
relacionados com a Medicina.
Conferências/Debates em organização:
• As Medicinas Tradicionais /Alternativas e
sua relação com a medicina moderna;
• As leis laborais na medicina;
• Sexologia (Dr. Alen Gomes);
• A comunicação social e a actividade dos
Médicos;
• Ouvir Médicos Seniores - experiências vividas.
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IN MEMORIAM
HOMENAGEM AO DR. FERREIRA DE ABREU

Q

uando, ontem à noite, participava nas
celebrações das exéquias que encomendavam a alma deste nosso colega e amigo ao
Juíz Supremo, enquanto o celebrante pedia a
absolvição dos seus pecados, por uns breves
momentos dei comigo ausente em pensamento, divagando no conceito de Santidade.
Aﬁnal, dum Santo todos temos uma ideia!
É um homem (ou mulher) de Paz, bondoso,
que inspira conﬁança, que é benevolente e
cumpre rigorosamente os seus deveres cívicos, morais e religiosos. Alguém que é solidário com os outros, disponível, paciente e
virtuoso, abnegado e afectivo.
Não sei se este nosso colega, amigo e irmão
em Cristo, e de quem ora nos despedimos
para a sua última viagem, terá sido verdadeiramente um Santo...
• Sei todavia que, não desprezando os
bens terrenos, não os considerava
essenciais!
• Sei que amava os outros e que era
inﬁnitamente disponível!
• Sei que era um sábio no seu trabalho,
mas que era igualmente um poço de
humildade!

• E sei que não era ambicioso, e em

consequência não invejava ninguém!
• Por último, não lhe conhecendo
milagres, garanto que as suas mãos
operaram prodígios!
Havendo-o conhecido há muitos anos, infelizmente só muito tarde o compreendi no
recato da sua intimidade. E quantos segredos e surpresas guarda a alma dos homens!
Por isso selei a nossa respeitosa e recíproca
amizade, convidando-o para padrinho de
meu ﬁlho Miguel. Não imaginam como isto
o fez feliz!
Na recta ﬁnal da sua existência, visitei-o algumas vezes na companhia do colega, amigo
e quase irmão Teodomiro Aparício, e sempre
o encontramos como quis estar na vida: Conﬁante na justiça divina, sorriso nos lábios,
recebendo com humor e singeleza o preito
de quantos beneﬁciaram aprendendo a sua
arte e a sua virtude. E foram muitos que hoje
trabalham nos hospitais da região Norte de
Portugal.
Desceu à sepultura como imagino gostaria
de ser recordado… E eu conhecia-o bem!

Familiares, colegas, amigos, conterrâneos e
antigos doentes vieram dizer-lhe adeus e testemunhar-lhe aquilo que ele mais apreciava
e desejava: o afecto!
Para minha surpresa foram muitas as pessoas que num beijo sentido e sincero, já no
esquife, lhe terão deixado, quem sabe, a sua
gratidão!
Apenas o sol, quente e abrasador, contrariou
os gostos que lhe conhecíamos – “Chove?
Que bom! Estou nos meus dias” – parece-me
ainda ouvi-lo dizer…
Quando chegar perante o Altíssimo, asseado
e engravatado como era seu uso e costume,
cordial e urbano, sorrindo para anjos e arcanjos, já estes por certo lhe reservaram um
lugar especial a que só os homens justos têm
direito.
Por mim, confesso, vai ser difícil esquecer o
seu nome, a sua imagem e sobretudo a sua
arte.
José Manuel Pavão
CIRURGIÃO PEDIATRA

António Cândido Ferreira de Abreu
Filho de José Ferreira de Abreu e Teresa Alves
da Conceição, nasceu em Campo – Valongo
no dia 17 de Agosto de 1923, tendo ainda mais
três irmãos. Frequentou a escola primária em
Balselhas – Valongo, onde sua mãe era professora e com a qual manteve sempre uma
relação de especial ternura e afecto. (Depois
da sua morte, nunca mais deixou de usar gravata preta!)
Fez os estudos secundários no Liceu Alexandre
Herculano, no Porto, e obteve a licenciatura
em Medicina e Cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1947 com a
classiﬁcação ﬁnal de 14 valores.
Iniciou a sua formação pós-graduada no Hospital de S.to António, tendo pouco tempo depois cumprido o serviço militar no Hospital
Militar Principal de Lisboa e posteriormente
em Coimbra e Aveiro.
Regressado ao Hospital de S.to António, foi
médico estagiário no serviço de Medicina e
extraordinário no serviço de Cirurgia, tendo
ainda trabalhado como cirurgião no Hospital
de Crianças Maria Pia durante dois anos.

No início da década de 60 transitou para o
Hospital de S. João, onde foi encarregado da
secção de Cirurgia Pediátrica, tendo aí permanecido até 1975, após o que num justiﬁcado
conﬂito de interesses pediu para regressar ao
serviço de Patologia Cirúrgica onde sempre
havia trabalhado.
No início da sua actividade publicou alguns
trabalhos, apesar da carreira académica nunca
o haver tentado. Todavia, são pelo menos duas
gerações de cirurgiões que lhe devem não só
a sabedoria técnica mas sobretudo a arte e a
subtileza que a cirurgia exige.
Simples e sincero, às vezes parecia arriscar a
provocação. É disso testemunho a nota ﬁnal
do seu Curriculum, onde sem inibição declara
“nao querer ter este currículo”, “não lhe agradar fazê-lo” e “muito menos apresentá-lo”.
E quanto aos documentos dos seus superiores
que informavam sobre tempo e qualidade de
serviço, refere sem surpresas que não consegue apresentá-los porque “perdidos foram na
voragem do tempo ou por não ter tido inteligência bastante para prever que viriam a ser

necessários no ﬁm da vida”. De resto, continua, ”através deles pouco de concreto poderia
inferir-se por serem sempre iguais para todos,
impregnados de confrangedora monotonia no
sentido estrito e preciso da palavra”. E termina
objectivo e corajoso: “... e como no fundo a
missão do médico é tratar os doentes, seria
inédito, se não fosse utópico, juntar então o
testemunho daqueles que perdidos no anonimato das multidões desconhecidas em busca
da saúde nos encontraram no caminho e puderam apreciar o nosso trabalho”. E em jeito
de comentário concluí: “este seria de certo o
melhor prémio e o mais válido contributo para
a valorização deste modesto quanto despretensioso curriculum, um tanto insólito mas não
despropositado ou descabido”.
Que outra nota ﬁnal melhor deﬁniria o seu
autor?!
Casado com Ilda Ferreira Rodrigues, não deixou descedência.
Faleceu a 18 de Julho de 2006, sem receber da
sua terra a homenagem a que julgamos teria
direito.
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CULTURA

RECITAL DE PIANO

COM NUNO SERNADAS E FILIPE PINTO
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Nuno Cernadas e Filipe Pinto foram os protagonistas de um recital
de piano que teve lugar no dia 15
de Julho no auditório do Centro de
Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). Ambos ﬁnalistas
do Curso de Piano do Conservatório
de Música do Porto, interpretaram
obras de Bach, Mozart, Beethoven e
Rachmaninov, entre outros. “Correu
bastante bem, até porque esta não é
a primeira vez que actuei na SRNOM“, descreveu
Filipe Pinto, o primeiro a entrar em palco.
À entrada para a segunda parte, Nuno Cernadas, ﬁlho de médicos, não escondia algum nervosismo, já
usual nestes momentos. “No conservatório estamos
habituados a ter público nas nossas audições, mas

NOITE MÁGICA
COM O ENSEMBLE DE
SOLISTAS DE BERLIM
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

O Ensemble de Solistas de Berlim actuou no auditório do Centro de Cultura e Congressos da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), num concerto mágico. A primeira parte foi
preenchida por um quinteto para clarinete e cordas
que interpretou obras de Wolfgang Amadeus Mozart. “Estivemos perante uma excelência e um nível
de diﬁculdade técnica que não seria possível pensar
no tempo de Mozart”, exaltou Rui Soares da Costa,
responsável pela organização do evento e elemento
da Comissão de Actividades Culturais e de Lazer
da SRNOM. A segunda
parte do espectáculo foi
dedicada ao compositor e
pianista francês Ravel, inENSEMBLE DE SOLISTAS DE BERLIM
Emmanuelle Bernard (FRANÇA)
Kamila Namislovska (POLÓNIA)
Maximilian Baillie (INGLATERRA)
Pere Joan Carrascosa (ESPANHA)
Miguel Perez Inesta (ESPANHA)

JOVENS PIANISTAS
INTERPRETARAM OBRAS DE
BACH, MOZART, BEETHOVEN
E RACHMANINOV, ENTRE
OUTROS
antes de entrar no palco há sempre algum nervosismo”, conﬁdenciou.
Os dois jovens pianistas concorreram à Escola Superior de Música, mas confessaram as diﬁculdades
que têm de enfrentar. Entre elas o facto de haver
apenas oito vagas disponíveis. “É muito difícil, mas
vamos esperar para ver. Se não conseguir sigo a área
de economia”, projectou Nuno Cernadas, secundado por Filipe Pinto: “É difícil abandonarmos um
sonho, mas se tiver de ser segue-se por outra via”. ■

terpretado por um quarteto de cordas. “Estamos a
falar de música do século XX e Ravel é um dos músicos mais difíceis de ser tocado”, acentuou o médico.
Elogios ao Ensemble de Solistas de Berlim que são
reconhecidos internacionalmente. Aproveitando
a presença do grupo em Portugal, no Festival de
Música das Terras do Sousa, explicou Rui Soares da
Costa, a SRNOM “não quis perder a oportunidade
de os trazer ao Centro de Cultura e Congressos, proporcionando assim mais um excelente concerto não
só aos médicos, mas à população do Porto em geral”.
O espectáculo decorreu no passado dia 20 de Julho, mas a Comissão de Actividades Culturais e de
Lazer tem pelo menos mais um grande concerto
programado. Ainda antes do ﬁnal do ano, a Missa
das Crianças, de John Rutter, será interpretado no
auditório do Centro de Cultura e Congressos pelo
grupo Coral do Instituto de Ciências Biomédicas de
Abel Salazar. ■
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CULTURA

RECITAL DE CANTO E PIANO

AMBRA VESPASIANI (MEZZOSOPRANO), ETTORE NOVA
(BARÍTONO) E EVGUENI LEVITAN (PIANO)
17 DE SETEMBRO DE 2006

O Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
recebeu grandes ﬁguras da música internacional
– Ambra Vespasiani (italiana; mezzosoprano),
Ettore Nova (italiano; barítono) e Evgueni Levitan (russo; piano) – para um recital de canto
e piano onde foram interpretadas obras de Mozart, Rossini, Donizzetti, Denza, Verdi, Massenet, Gounod, Cilea e Mascagni. Foi no passado
dia 17 de Setembro. ■
nortemédico

Fotograﬁa António Pinto

RECITAL DE CANTO E GUITARRA
DE COIMBRA
GRUPO “PRESENÇA DE COIMBRA”
9 DE NOVEMBRO DE 2006

O Grupo “Presença de Coimbra” (da esquerda para
a direita): Manuel Borralho (guitarra portuguesa;
nasceu em Coimbra, em 12 de Outubro de 1943;
vive em Braga, onde exerce Medicina); José Ferraz
de Oliveira (guitarra portuguesa; nasceu em Quilemane, Moçambique, em 4 de Maio de 1946; vive
no Porto, onde exerce Medicina); Manuel Gouveia Ferreira (viola; nasceu em Lisboa, em 17 de

Dezembro de 1947; vive em V. N. de Famalicão
onde exerce Advocacia); José Horácio Gomes de
Miranda (cantor; nasceu no Porto, em 9 de Maio
de 1943; licenciado em Ciências Físico-Químicas);
Jorge Cravo (cantor; nasceu em Coimbra; licenciado em História / especialização em Ciências Documentais). ■
nortemédico

Fotograﬁa António Pinto
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COMISSÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER
REPETIU SESSÃO REALIZADA EM MARÇO

TEATRO AJUDA A
PREVENIR
COMPORTAMENTOS
DE RISCO
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

A peça de teatro «Nem muito simples... Nem
muito complicado» esteve de novo em cena
no Centro de Cultura e Congressos da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM), no passado dia 17 de Novembro.
Oito meses após uma «estreia» [ver revista
nortemédico n.º 26], o sucesso da iniciativa
promovida pela Comissão de Actividades Culturais e de Lazer repetiu-se
para cerca de 70 alunos da Escola Secundária António Nobre que, assim,
tiveram a oportunidade de debater
temas como as relações amorosas, o
erotismo, a sexualidade, os métodos
contraceptivos ou a gravidez. “A experiência que realizámos em Março correu tão bem
que, desta vez, foram os responsáveis da instituição
de ensino quem nos solicitou uma segunda sessão,
com novos alunos”, explicou a Dra. Maria Vitória,
da referida Comissão, acrescentando: “Os professores acharam que se tratou de uma actuação de
carácter bastante pedagógico, uma vez que trabalha
os conﬂitos da adolescência através da interacção
entre os actores e o público”. Esta peça, sublinhou
a médica psiquiatra, “pode ser um instrumento de
análise, debate e reﬂexão na elaboração de comportamentos mais assertivos e no ultrapassar de
receios, inibições e frustrações”.
O teatro interactivo, com carácter de prevenção em
comportamento de risco, é da responsabilidade do
professor Nuno Corte-Real e foi protagonizado pelos actores Nuno Loureiro e Mané Carvalho, juntamente com a directora de cena Cândida Ramôa.
«O primeiro passo», «Uma questão de equilíbrio»,
«Como sair desta», «Uma ocasião especial», «A primeira vez», «A cada um o seu papel» e «À beira do
mar» são os nomes das sete histórias, cujo desfecho
é escolhido pelo público. “Esta peça é um desaﬁo

ao nosso desempenho, enquanto actores, porque
somos confrontados com situações completamente
diferentes, consoante o seguimento que os jovens
dão às histórias”, realçou Nuno Loureiro, secundado por Mané Carvalho: “Um teatro pedagógico,
como este, assume objectivos como o de educar e
ajudar a solucionar problemas existentes. Aqui não
existe o certo ou o errado. O importante é haver
comunicação”.
Exactamente na comunicação desta peça teatral,
explica a Dra. Maria Vitória, incide “o paradoxo, o
humor e o saber transmitir a mensagem”, focando
a atenção no adolescente que “procura o equilíbrio
entre a acção/reflexão, expectativas/frustrações,
sonho/realidade, entre o eu, o outro e o mundo”.
Assim, considerando que “a cultura e o lazer estão
sempre ligados a uma vida de qualidade e saudável”, a Dra. Maria Vitória acredita que outras sessões teatrais podem vir a repetir-se no auditório da
SRNOM, designadamente com outros estabelecimentos de ensino da cidade do Porto. ■
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GRANDE EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA

À DESCOBERTA
DA ARTE CONTEMPORÂNEA
UMA EXPOSIÇÃO, UMA DEZENA DE ARTISTAS,
160 OBRAS DE PINTURA E ESCULTURA. FOI
ASSIM A MOSTRA COLECTIVA DE ARTE CONTEMPORÂNEA QUE DECORREU ENTRE 28 DE
SETEMBRO E 29 DE OUTUBRO NO CENTRO
DE CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. UM CERTAME QUE, NAS PALAVRAS
DE ROGÉRIO ABREU, ESCULTOR LIGADO À
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, COMPROVOU
QUE A ARTE “NÃO TEM FRONTEIRAS”.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

A pronúncia do Norte juntou-se ao sotaque do Sul,
as tendências artísticas portuguesas cruzaram-se
com alguns nomes estrangeiros e o resultado foi a
«PresenteArte», uma grande exposição de arte contemporânea. A mostra concretiza um velho sonho
de Rogério Abreu, na aproximação de grandes mestres. “Estiveram representados alguns dos melhores
artistas que conheço. São pessoas que estão na arte
de uma forma muito séria e dedicada, sem terem o
estatuto de celebridade”, valorizou o escultor que a
partir da galeria «Estado das Artes» levou ao Centro
de Cultura e Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) os artistas
convidados. A qualidade acabou por ser enaltecida
por Miguel Guimarães, da direcção da SRNOM:
“A diversidade da pintura e escultura a que podemos ter acesso revela um espírito de inovação e
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MAIS DE 160 OBRAS
EXPOSTAS NA SESSÃO DE
ABERTURA
aﬁrmação que se confundem, na maior parte dos
casos, com a mais-valia do querer ser a revelação
do sentido do eu interior e, simultaneamente, o
sentimento de si”.
A sessão de abertura da exposição, na noite de 28
de Setembro, contou com a presença de alguns dos
protagonistas, entre eles Alfredo Martins, Guillaume
Ponsin, Rosa Pereira, Ruy Silva e Coque Bayon.
Mas a mostra teve ainda a participação de António Neves, Bruno Precatado, Fernando d’F. Pereira,
Andrés Mérida, Torres Gomes ou Zélia Roque e algumas obras de nomes como Cutileiro, Júlio Pomar,
Cargaleiro, José Guimarães e Gracinda Candeias.
A exposição/venda acabou por reunir 160 obras
que reﬂectiram diversidade ao nível de temas e objectivos. No entanto, existiu nestes trabalhos um
ﬁo condutor, designadamente ao nível da pesquisa.
Numa altura em que a globalização toma conta das
nossas vidas e que a fusão da arte é um dos temas
dominantes, Rogério Abreu realçou a “busca da
inspiração em todos os períodos da arte”, protagonizada pelos artistas presentes. “Os trabalhos

conﬂuem na vertente da pesquisa, absorvendo os
períodos históricos da cultura”, descreveu.
Não sendo fácil reunir um conjunto tão vasto de
artistas, o escultor garante ter havido uma “óptima
receptividade aos convites”. Para além do “enorme
apoio” da direcção da SRNOM e das óptimas condições oferecidas pelo Centro de Cultura e Congressos, justiﬁca, os artistas percebem a necessidade e
a importância de participar neste tipo de eventos
culturais.

O ARTISTA E A OBRA
“Rogério Abreu constitui o maior exemplo do que
dever ser o Homem no seu dia-a-dia – um artista.
Um artista de causas e princípios, de seriedade e
rigor, de espírito aberto e gosto pelas coisas belas da
vida, de profundo envolvimento com o ser e conhecer o que o rodeia, de respeito pela sua liberdade
e pela dos outros, no espreitar de perto e de longe
e saber que o importante é partir, não é chegar”.
É desta forma que Miguel Guimarães descreve o
escultor no prefácio do catálogo que serviu de apresentação da «PresenteArte».
Natural de Torres Vedras, Rogério Abreu assinala
o gosto em trabalhar com materiais «duros», como
o granito, interpretando a sua obra como “um processo de agradecimento à natureza”. Na «Presente-
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Arte» esteve representado com cerca de três dezenas
de obras, a maioria das quais estudos executados
para uma exposição que realizou em Paris no início
do ano, mas também trabalhos dedicados a períodos históricos.
Sucesso têm tido as «Meninas» ou as «Banhistas»
esculpidas pelo artista e que começam já a ser a sua
imagem de marca. “Têm tido uma grande aceitação
por parte do público. São peças únicas, sempre diferentes umas das outras”, explicou Rogério Abreu.

A ENERGIA DE RUY SILVA
À entrada do Centro de Cultura e Congressos, as
obras do jovem Ruy Silva chamaram a atenção.
Misturando o sentido
clássico da figuração
humana com o contemporâneo na composição da obra, a
assinatura do pintor
faz-se sentir no círculo laranja constante
em todas as suas telas. “Para além de se
assemelhar à figura
do sol, à unidade e ao
universo, reúne um
conjunto de informaRUY SILVA
ção relacionada com a
psicologia. O laranja
deﬁne a minha personalidade, pois signiﬁca
energia, determinação,
optimismo e força de
viver”, confidenciou.
Feliz no papel que
desempenha na vida,
como o próprio reconhece, Ruy Silva mostrou-se entusiasmado
com a oportunidade
ALFREDO MARTINS
de participar na «Pre-

senteArte», mais uma para divulgar a sua obra,
mas também para conhecer e contactar com outros
artistas.

A SIMPLICIDADE
DE ALFREDO MARTINS
A pintura de Alfredo Martins é simples. Paisagens
que deslumbram, cenas do quotidiano quase tocadas pelo artista, dada a sua proximidade com os
locais que ajuda a eternizar. Portuense de gema, não
esconde a inspiração que vai buscar à cidade que o
viu nascer há 67 anos. “Moro junto ao rio Douro e
é essa paisagem que me desperta a atenção. As mulheres na apanha da bicha na Foz, ou o ﬁm do dia
no Douro são imagens que gosto de reter nos meus
trabalhos”, explica, naquele que é um regresso às
origens: “Já ﬁz pintura expressionista, mas o meu
trabalho actual reﬂecte, no fundo, a fase da vida
em que me encontro e que me permite fazer apenas aquilo de que gosto”. Serenidade e paz de alma
são sentimentos transmitidos nas telas expostas no
Centro de Cultura e Congressos.

ROSA PEREIRA
Também é natural do Porto e o amor pela pintura
surgiu desde muito nova, mais precisamente aos
15 anos. Reconhece que qualquer ocasião é uma
desculpa para pintar e expressar sentimentos.
Rosa Pereira gosta do abstracto e a sua obra vive
do momento, transmitindo muito daquilo que é
e sente pela vida. É por isso que os seus trabalhos
têm muita cor, predominando o vermelho. “É um
estilo muito especíﬁco que provoca reacção. Nem
sempre é compreendido, porque também não é de
leitura fácil”, analisa. Mas apesar do gosto que tem
por cada um dos trabalhos, Rosa Pereira não tem
medo de deixar partir os «ﬁlhos». “Fico muito feliz
quando vendo um trabalho, porque sei que vai um
bocadinho de mim para alguém que gostou daquilo
que ﬁz”, argumenta.
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ROSA PEREIRA

GUILLAUME PONSIN

A ESTREIA DE
GUILLAUME PONSIN
COQUE BAYON

COQUE BAYON
Com apenas 33 anos, o pintor espanhol fez-se representar na «PresenteArte» com 12 trabalhos, depois
de ter participado no ano passado na Exposição Diversidades. A irreverência da idade, traduz-se na sua
obra, mas nesta mostra optou por telas de média dimensão, a maioria das quais subordinadas ao tema
«praia». “Foi uma fase que abracei recentemente.
Tirei duas semanas de férias com dois amigos e
passamos os dias a pintar”, revelou Coque Bayon,
num périplo que passou pela Galiza, Catalunha e
Portugal, como provou o quadro com a imagem da
praia de Aﬁfe, em Viana do Castelo. “Estou farto do
frio. Sou uma pessoa do interior de Espanha e já
pintei muitas montanhas”, brincou.

Na sua primeira visita a Portugal, o artista francês
Guillaume Ponsin apresentou na «PresenteArte»
um trabalho feito a partir de fotograﬁas. A técnica é
especial. Começa por fazer um scanner da fotograﬁa, aumentando-lhe o tamanho, de forma a conseguir ter em papel milhares de pixels. “A dimensão
inicial do desenho é do tamanho da ponta de um
dedo”, compara. É a partir de um desses quadradinhos obtidos que inicia a sua obra, num trabalho abstracto onde a mulher é a ﬁgura dominante.
“Quando vemos o quadro ao longe, conseguimos
perceber que estamos perante uma mulher atraente
e que nos transmite um certo erotismo. Quando
nos aproximamos a imagem começa a ser mais difusa”, descreve, considerando o seu trabalho “um
enigma”. “Um bom quadro é aquele que pode ser
adivinhado e interpretado da maneira como cada
pessoa quiser”, observa. ■
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INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE PORTUGAL E BRASIL

EXPOSIÇÃO DE ARTE
JUNTOU ARTISTAS
DOS DOIS PAÍSES

O CALOR DO BRASIL CONQUISTOU O CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. O «VERÃO» DE S. MARTINHO TAMBÉM
AJUDOU E A EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA E PORTUGUESA SERVIU PARA AQUECER AINDA MAIS AS BOAS
RELAÇÕES ENTRE OS DOIS PAÍSES. FOI ASSIM,
DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

“Obrigada por nos
receberem, obrigado a este povo,
a esta cidade, a
esta Ordem. Estou
muito feliz”. As palavras de Maria dos
Anjos, directora da
Casa de Portugal
em S. Paulo, saem
em catadupa, no
momento apoteótico de abrir as portas à grande Exposição de Arte Contemporânea Brasileira e Portuguesa. “É muito trabalho, mas basta olhar para
estas paredes e para este público para nos sentimos

gratiﬁcados”, descreveu no dia da inauguração do
certame, a 2 de Novembro.
Cerca de seis dezenas de artistas, entre pintores e
escultores, estiveram reunidos no Centro de Cultura
e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). A maioria, conta Maria
dos Anjos, “foi convidada”, mas o anúncio sobre a
realização da mostra despoletou mais interessados:
“Alguns souberam do projecto e pediram para participar. Como dizer que não?”.
Em solo português, a exposição acabou por reunir
trabalhos maioritariamente brasileiros, mas para a
directora da Casa de Portugal em S. Paulo estes são
os primeiros passos de uma «permuta» cultural que
se quer de longa duração: “Quisemos que houvesse,
desde já, um intercâmbio entre os artistas portugueses e brasileiros. Obviamente, à medida que formos
trazendo novos projectos, a média vai ﬁcando equilibrada. Mas o mais importante, acima de tudo, é o intercâmbio cultural”. E para comprovar esta troca de
experiências, Maria dos Anjos também participou
nesta mostra com obras da sua autoria, onde as cores
e os papéis artesanais criados pelas mãos da artista
recolheram rasgados elogios.
Para aquecer ainda mais o ambiente vivido na inauguração da Exposição de Arte Contemporânea Brasileira e Portuguesa, Mónica Pais (soprano), Francisco
Reis (tenor) e Paulo Freitas (pianista), brindaram os
convidados com um belíssimo recital de música,
onde as raízes sonoras dos dois países não foram esquecidas. “Maravilhoso”, ouviu-se, vezes sem conta.
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O ARTISTA LUSOBRASILEIRO
As obras de Santos Lopes foram
algumas das que enriqueceram a
colecção de arte. Nasceu em 1948
na cidade de Abrantes, mas foi em
S. Paulo que, em 1975, ﬁxou residência e onde em 1978 realizou a
sua primeira exposição individual.
No mesmo ano, recebeu o Prémio
Ademar Costa e expôs em Nova Iorque, na National Art Center Galery.
A partir dessa altura, a sua vida proﬁssional é marcada por uma série de participações
em eventos artísticos realizados não só em vários
pontos do Brasil, como nos Estados Unidos e na
Europa, designadamente em Portugal.
Através da escultura e de alguns desenhos, a obra
de Santos Lopes fala sobre a vida de um modo geral.
Considera-se um aﬁcionado do ﬁgurativo humano,
e coloca na música o élan do seu trabalho. “Costumo
dizer que o meu trabalho é a verdade dos meus dias.
A música mexe muito comigo e quando as pessoas
tocam, ou estão envolvidas com a música, julgo
que se assemelham muito aos anjos. Eu procuro
eternizar essa imagem com o bronze, num trabalho
que considero bastante introspectivo”, conﬁdencia,
acrescentando: “Embora as minhas obras sejam
muito rectilíneas, lido com arestas e faces, julgo

que as pessoas conseguem visualizar não
só uma certa anatomia, mas também as
sensações internas da ﬁgura”.
Na mostra no Centro de Cultura e Congressos, Santos Lopes apresentou o que
considerou ser “uma reinterpretação” do
seu trabalho. O artista decidiu fazer “uma
releitura” da sua obra, apresentando esculturas e desenhos de carvão sobre tela, onde
as raízes portuguesas estão patentes em
trabalhos como o de Fernando Pessoa.
Há cinco anos decidiu apostar no mercado nacional e, actualmente, conta com
12 peças expostas em espaços públicos
do país, como «Homenagem às fragatas»
ou «Abrantes, cidade ﬂorida». “Cheguei a Portugal
com uma carreira consolidada e estou a mostrarme. Gosto muito do mármore português e aproveito
para fazer grandes trabalhos, como murais e obras
públicas”.
Sobre a terra natal, Santos Lopes não tem dúvidas:
“É o meu país. Não adianta, apesar do meu sotaque.
São muitos anos de Brasil, mas Portugal nunca deixou de ser o meu país”.
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PINTURA DO
BRASIL
Celina Verde, Cris Mason e
Echenker são três artistas brasileiras que participaram na
mostra de arte contemporânea.
Três mulheres com inspirações
diferentes na arte, uma certeza
em comum: “Portugal e os portugueses são fantásticos”.
Celina Verde levou Espanha ao
Centro de Cultura e Congressos. Os trabalhos saíram de um
caderno de viagens, depois de
ter assistido a uma velha tradição espanhola: a tourada.
“Contra todas as minhas expectativas saí fascinada. Na
altura, ﬁz um caderno de anotações que, depois, transferi
para quadros”, revela. Motivos
que, contudo, não costumam
ser comuns na sua obra: “O
meu trabalho é muito sobre a
mulher. A paixão feminina, a
entrega e a sensualidade estão
muito representados na minha
pintura”.
Cris Mason, em contrapartida, encontra inspiração na
natureza. É por isso que ao
longo dos quadros expostos
na parede predominam as
folhas de árvores e os troncos. “É uma paixão muito
grande. Já experimentei pintar outras coisas, ou diferentes motivos, mas
acabo sempre por voltar a este tema”, reconhece.
Finalmente, a novata Echenker. Em início de carreira no Brasil, transporta para a tela uma paixão
pessoal: desporto. “Todos os dias pratico um desporto e quis mostrar isso nos meus quadros, incentivando as pessoas a fazer qualquer coisa”, interpreta.

TRÊS PERGUNTAS
A JOSÉ MANUEL MAN
José Manuel Man foi um dos artistas portugueses
a participar na exposição conjunta com os nomes
brasileiros. Natural de Lisboa, tem um percurso
artístico consolidado, com a participação em dezenas de exposições individuais e centenas de mostras colectivas. A sua pintura está representada no
Museu Södertälge, na Suécia, no Museu Nacional
de Angola, em Luanda, e na Fundação Calouste
Gulbenkian, entre muitos outros locais. A revista
«Nortemédico» colocou algumas perguntas a José
Manuel Man.

(nortemédico) – Como é que descreve o seu trabalho?
(José Manuel Man) – Tenho um percurso de 47
anos ligado à arte e à pintura. Em cada momento, a
obra é resultado de uma vivência e de uma reﬂexão
que nos leva a tomar determinados caminhos. No
entanto, há sempre constantes. No meu caso é a
geometria, aquilo a que chamo a ordem oculta da
construção. A organização espacial dos meus trabalhos esteve sempre presente na minha obra. Depois
há paixões, em cada momento, que nos levam a
optar por outro limite. A esta exposição, trouxe
trabalhos a que chamo «Naturezas Revisitadas» e
que retomam toda uma fase que percorri nos anos
80. No início da década de 90 entrei numa fase
mais mística, onde esteve muito em reﬂexão toda a
dicotomia entre a vida e a morte e as suas fronteiras.
Tudo tem o seu percurso, o seu tempo e a sua razão
de existir. Ao ﬁm de vários anos nesse percurso, em
que me fui afundado em direcção ao outro lado,
mais ao lado da morte do que da vida, senti a necessidade de voltar.

SÓ CEDO ÀS MINHAS
NECESSIDADES, AOS MEUS
SENTIMENTOS. O RESTO
PASSA-ME AO LADO.
Conhece a arte brasileira?
Alguma coisa. Tenho uma ideia geral e acho que é
uma arte muito viva, muito latina, com multiplicidade de expressões e tendências. No fundo, é uma
arte com grande pujança.
Qual é o estado da arte em Portugal?
Houve um rebentar de dique que deu origem a uma
multiplicidade de tendências e autores de grande
qualidade. Agora, como tudo na vida, também há
coisas menos boas e que são inﬂacionadas. Costumo dizer que pertenço a uma geração e a um
grupo de artistas que está um pouco emparedado
entre aqueles que são os indiscutíveis e toda uma
nova geração, a quem chamamos os novos génios,
que têm os trunfos na mão. O principal é sentirmos
que temos uma carreira consistente e que não cedemos a nada. Só cedo às minhas necessidades, aos
meus sentimentos. O resto passa-me ao lado. ■
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TERESA ALMEIDA EXPÕE
NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

O VIDRO
TAMBÉM TEM
ALMA ARTÍSTICA
TERESA ALMEIDA JÁ EXPÔS EM PAÍSES COMO
INGLATERRA E CHINA. EM BREVE, PODERÁ
PARTICIPAR NUMA MOSTRA COLECTIVA
NOS ESTADOS UNIDOS. MAS, ATÉ 15 DE JANEIRO, É CONVIDADA DO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS, COM TRABALHOS
ONDE O VIDRO PROVA QUE TAMBÉM PODE
TER ALMA ARTÍSTICA.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotograﬁa António Pinto

Tem apenas 28 anos, mas sabe bem o
que quer. Uma determinação que já
a levou a Inglaterra, aos Estados Unidos ou à China para obter formação
ou participar em exposições num
campo artístico ainda muito pouco
explorado em Portugal: o vidro,
como suporte preferencial da pintura e matéria-prima da escultura.
Teresa Almeida é a próxima artista
convidada para expor no Centro de
Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM), até 15 de Janeiro,
numa mostra individual que promete surpreender.
“Com o vidro, a obra projecta-se e altera-se, ora
levando a cor a espaços fechados, ora variando de
acordo com a luz incidente, ou os ângulos de visão.
Por isso, o vidro torna a obra dinâmica, rica e libertadora”, descreve.
As formas que escolhe são simples e de inspiração
orgânica, onde a natureza adquire um simbolismo
especial. “Trabalho com paisagens imaginárias, com
as ideias de espelho, luz, transparência e reﬂexo”.
As técnicas são diversas, mas depois da pintura,
por onde começou, veio a paixão pelo tridimensional. Às vezes, explica, “do meu processo criativo

resultam obras onde frequentemente a pintura e a
escultura se fundem. Pela associação de elementos
construtivos e estruturantes, procuro obter composições modulares, agrupadas em conjuntos, coesos
na unidade formal e luminosa”.

PEÇAS ÚNICAS
Na exposição que é inaugurada no próximo dia 5
de Dezembro no Centro de Cultura e Congressos,
Teresa Almeida vai mostrar de que forma o vidro
pode ser, e é, uma forma de expressão artística.
“Vou mostrar obras de pintura e de escultura, tendo
como matéria central o vidro”, resume.
As cores das suas peças vão variando, consoante o
estado de espírito. Houve uma fase, recorda, “em
que apostei nos azuis”. Na altura, continua, “estava
em Londres e o clima cinzento fez-me pensar no
mar e no céu de que tinha tantas saudades. Apesar
de estar numa ilha, nunca vemos o mar e a necessidade de ter o azul na minha vida levou-me por
esse caminho”.
Uma obra nunca é igual à outra, nem quando o
destino pega uma partida. “Quando fazemos uma
escultura em vidro, nada nos garante que vai ﬁ-
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car bem à primeira.
Quando se parte, não
é possível copiá-la, porque o resultado final
nunca é igual”.
A par da fragilidade
da matéria-prima, a
utilização do vidro é
uma técnica morosa:
“Primeiro temos que
fazer o molde, o que
demora sensivelmente
uma semana. Depois
vai ao forno, durante
mais uma semana, para
ganhar forma. Finalmente, é preciso polir
e limpar a peça, o que
signiﬁca que um trabalho pode demorar um mês a
ﬁcar concluído”.

AS ORIGENS
E A FORMAÇÃO
Teresa Almeida
nasceu em Guimarães, no seio
de uma família de
artistas. Seguiu
os passos do pai,
pintor, e frequentou o curso superior na Faculdade
de Belas Artes da
Universidade do
Porto. Foi aí que
teve o primeiro
contacto com o
v it ra l. “G ostei
muito desta área
e quando acabei
a faculdade tentei
desenvolver a minha formação proﬁssional neste sector”.
Mas Teresa Almeida estava longe de ter escolhido o
caminho mais fácil. Apesar do vitral ser conhecido
em Portugal, praticamente não existe trabalho artístico a nível do vidro. “Não se pode falar em vidro, porque as pessoas associam logo aos copos. É estranho,
porque as esculturas em vidro simplesmente não
existem no nosso país. Lá fora, existem galerias que
só trabalham com este tipo de trabalhos”, compara.
Foi em Inglaterra que a artista acabou por encontrar a formação que procurava. Entre 2002 e 2003,
frequentou dois cursos de pós-graduação na Escola

de Artes de Saint Martins, em Londres, nas áreas
de «Glass and Architecture» e «Glass and Fine
Art». “Tive a oportunidade de projectar diferentes
trabalhos em vidro, não estando condicionada ao
vitral clássico”. Mas o percurso ainda ia a meio. Em
2003, fez o mestrado em «Glass» na Universidade
de Sunderland e, posteriormente, participou em
cursos de formação também em Inglaterra, Espanha e nos Estados Unidos. “São cursos intensivos,
orientados por artistas conceituados e internacionais da área do vidro”, conta.
Do percurso académico resultou a criação de um
grupo de jovens artistas, denominado «Tangents»,
que se tem preocupado em organizar exposições
e conferências sobre o vidro, enquanto expressão
artística, nos países de origem de cada um dos elementos. Uma experiência que levou Teresa Almeida
a Hong Kong, onde o seu trabalho recebeu enormes
elogios. “A recepção foi muito boa, e a galeria onde
expus acabou por ﬁcar com uma das minhas obras”,
confessa, radiante.
Após a passagem por Portugal e Inglaterra, o «Tangents» prepara agora uma incursão pelos Estados
Unidos. “A próxima exposição deverá ser organizada pela nossa colega de Seatle”, revela.

MARINHA GRANDE
Recentemente, Teresa Almeida iniciou o doutoramento na área do vidro. Recusou o convite feito em
Sunderland e optou por regressar à terra natal para
esta nova fase da vida. “Já estava com saudades do
meu país. Principalmente do sol...“, confessa.
Bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia
no doutoramento que está a fazer na Universidade
de Aveiro, foi nas instalações do Centro de Formação Proﬁssional para o sector da Cristalaria e na
Unidade de Investigação Vidro e Cerâmica para as
Artes (FCT.UNL) que a artista encontrou as melhores condições para o desenvolvimento do seu
trabalho. “Estamos no cantinho do mundo e para
mandarmos vir qualquer coisa tem de ser de fora.
Em Portugal, fazemos milagres com as condições
que temos. Nos Estados Unidos quando faltava o
material, passados dois dias estava disponível. Cá,
temos de fazer uma requisição e, com sorte, chega
dois meses depois”.
Apesar de tudo, é em Portugal que Teresa Almeida
quer desenvolver a proﬁssão que abraçou. A ideia,
explica, passa “por sensibilizar as pessoas para a
importância do vidro que, inclusivamente pode
ser trabalhado nos projectos de arquitectura”. “Esta
ligação já acontece um pouco com o azulejo. Mas lá
fora, vemos o vidro e arquitectura muito interligados. Na Alemanha existem vitrais por todo lado”,
exempliﬁca. ■
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PARA UMA

HISTÓRIA MÉDICA PORTUENSE
AINDA QUE SOB ESTE MESMO TÍTULO “PARA UMA HISTORIA MÉDICA PORTUENSE” POSSAM CABER
FUTUROS TRABALHOS MEUS, POR ORA VAI FICAR CONCLUÍDO ESTE JÁ LONGO CAPÍTULO A CONTAR
HISTÓRIAS RELACIONADAS COM O CONSELHO REGIONAL DO PORTO OU, COMO DESDE 1974 PASSOU A CHAMAR-SE, A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, E AINDA SOBRE A(S)
REVISTA(S) DA ORDEM.

Dr. A. S. Maia Gonçalves

Cursos de Aperfeiçoamento

CONCLUSÃO
Em querendo continuar a relatar a história dos apelidados Cursos de Aperfeiçoamento Médico, da iniciativa do Conselho Regional do Porto da Ordem dos
Médicos, e a ser ﬁel à cronologia dos factos, e dado
que em 1967, e por motivos vários, não houve Curso
de Aperfeiçoamento, vamos retomar o calendário
em 1968.
O ano de 1968, tal como já tentei justiﬁcar, foi um
ano charneira, e de esperança, rico em referências
e diplomas legislativos particularmente relevantes
para a clariﬁcação e entendimento
dos caminhos pelos quais esta
mesma história se vai desenrolar:
› Pela primeira vez foi colocado um
médico à frente do Ministério da
Saúde: Lopo de Carvalho Cancela
de Abreu, um clínico de reputada
competência e simpatia geral;
› Em Lisboa, como Bastonário, passou a estar Miller Guerra, um médico sobejamente conhecido, um
dos relatores do histórico e decisivo
Relatório das Carreiras Médicas;
› No Porto, o triénio de 1968 a 1970
correspondeu ao Conselho Regional
da presidência de J. Silva Meireles.
Nesse ano, porém, e tal como já muiLOPO DE CARVALHO CANCELA DE ABREU
tas vezes antes acontecera, a tomada
Ministro da Saúde
de posse de J. Silva Meireles foi retardada cerca de meio ano, ocorrendo apenas em Julho, enquanto a do Bastonário,
em Lisboa, foi ainda mais atrasada: em Outubro.
Talvez por todos esses atrasos, em 1968 não houve
tempo para organizar-se algum Curso de Aperfeiçoamento. Mas, no ano seguinte, em 1969, J. Silva
Meireles, em querendo cumprir a honrosa tradição
dos Cursos de Aperfeiçoamento Médico, teve o rasgo
e a subtileza de proceder a um prévio inquérito junto
dos Directores Clínicos e Conselhos Médicos das
Misericórdias e instituições hospitalares, para as-

sim melhor auscultar as preferências dos eventuais
candidatos. Desse modo, estabeleceu um ambicioso
programa e um alargado calendário de actividades
culturais a desenvolver “na Província”, como então
se dizia, ou, para usar a felicíssima expressão do
conceituado médico escritor João Araújo Correia,
como se fossem autênticas “Escolas Móveis” ou,
ainda, como me atreveria eu próprio: numa pós-graduação quase ao domicílio.
Essas idealísticas sessões culturais concebidas por J.
Silva Meireles foram formatadas em conjuntos de 3
temas, cada um com os respectivos palestrantes, e,
com esse método, conseguiram arranjar uns 5 Módulos, os quais, para simpliﬁcar, vamos classiﬁcar
por letras, de A a E. Assim:
MÓDULO A: 1. Traumatismos da Mão – por José Oliveira; 2. Traumatismos Crâneo-Encefálicos – por
Rocha e Melo; 3. Reanimação Respiratória – por Nuno
Berrance. Este Módulo foi levado ao Hospital da Misericórdia de Paredes, em 19 de Abril, ao Hospital
da Misericórdia de Guimarães, em 26 de Abril, e
em 14 de Junho, ao CADEM*, em Viana do Castelo.
MÓDULO B : 1. Hemorragias da Gravidez. Toxemia Gravídica – por Gonçalves de Azevedo; 2. Reanimação Respiratória – por Sérgio Alexandrino; 3.
Enfarte do Miocárdio – por J. Silva Meireles. Este
Módulo foi levado ao Hospital da Misericórdia
de Santo Tirso, no dia 31 de Maio, e estava previsto ir a Macedo de Cavaleiros, mas tal não sucedeu por motivo de doença do Director Clínico.
MÓDULO C: 1. Doenças Infecto-Contagiosas em
Pediatria – por Lopes dos Santos; 2. Patologia dos
Queimados – por Bernardo Bonifácio; 3. Febre de
* Se, quando passamos pelo ano de 1953, não deixamos de mencionar

os “Serões Médico-Rurais de Paredes” como podendo ser integrados
dentro do mesmo espírito dos Cursos de Aperfeiçoamento, também
agora seria injustiﬁcável que, pelas mesmas razões, não referíssemos o
Centro de Actualização e Estudos Médicos, abreviadamente conhecido
por CADEM, que, em 1969, fruto do entusiasmo, dedicação e inteligência do médico José Maria Rodrigues de Carvalho se constituiu em
Viana do Castelo.
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Etiologia Obscura – por J. Pereira Leite. Este Módulo foi levado ao Hospital da Misericórdia de
Peso da Régua, no dia 3 de Maio, e ao Hospital
da Misericórdia de Mirandela, em 24 de Maio.
MÓDULO D : 1. Tétano – por J. Pais Clemente Júnior; 2. Icterícia Colestática – por Joaquim Bastos; 3. Nefropatias – por Cerqueira Magro. Sobre este Módulo apenas consta que tenha
ido ao Hospital da Misericórdia de Barcelos.
MÓDULO E: 1. Patologia da Tireoide – por Pinheiro
Hargreaves; 2. Colecistopatias – por Queirós de Faria; 3. Hemorragias da Gravidez. Toxemia Gravídica – por Gonçalves de Azevedo. Com este último
Módulo deslocaram-se apenas ao Hospital da
Misericórdia de Amarante, no dia 17 de Maio.
Ainda nos ﬁnais daquele ano de 1969, o CR do Porto
tomou a notável iniciativa de organizar o I Simposium de Medicina do Trabalho, que decorreu de 15
de Novembro até 13 de Dezembro.
Em rigor esta iniciativa ia mais no sentido de um
Curso de Especialização do que de Aperfeiçoamento,
mas, rigores de linguagem à parte, seria blasfémia
não a mencionar. E ainda mais justiﬁcadamente
porque, como veremos, irá ter seguimentos.
Numa ideia particularmente original, e feliz, dos
organizadores, o Simposium desenrolou-se em 5
sessões, uma vez por semana (nos dias 15, 22 e 29
de Novembro e 6 e 13 de Dezembro) com uma primeira parte constituída, em média, por 3 Temas, às
tardes, sempre no Hospital S. João, e uma segunda
parte constituída por um Tema, às noites, sempre
no Hospital de Santo António. Ao mencionar uma
iniciativa tão histórica quanto louvável como esta
da realização deste Simposium sobre Medicina do
Trabalho, imperdoável seria que não ﬁcassem aqui
recordados tanto os Temas como os nomes dos respectivos palestrantes de tão arrojadas, e históricas,
teses. Ei-los:
Métodos da Prevenção Psicológica – por Afonso Botelho; Patologia Geral do Trabalho – por Leonardo
Coimbra; Prevenção dos Acidentes Oculares de Trabalho – por Souto de Moura; A Medicina de Trabalho
nas Empresas de Construção Civil – por Camilo de
Figueiredo, Filho; Proﬁlaxia da Surdez na Indústria
– por A. Mendonça e Moura; Prevenção nas Minas e
Pedreiras – por A. Sant’ Anna Gandra; O Regresso ao
Trabalho do Traumatizado – por Mário de Almeida;
Surdez Traumática e Proﬁssional – por A. Ferreira da
Costa; Dermatoses Proﬁssionais – por Aureliano da
Fonseca; Problemas Obstétricos nas Mulheres que
Trabalham – por Silva Carvalho; Importância das
Vias Respiratórias na Génese das Doenças Proﬁssionais – por Armando Cotta; Situação Desarmónica
no Binómio Operário-Horário de Trabalho – por
Oliveira Martins; Psico-Pedagogia do Trabalho – por
Breda Simões; A Fadiga: Causas, Mecanismos e Ma-

nifestações Psico-Fisiológicas – por A. Fernandes
da Fonseca; O Cancro e as Afecções Pulmonares de
Ordem Proﬁssional – por Álvaro Rodrigues; e ﬁnalmente, Intoxicação pelos Agro-Insecticidas Anticolinesterásicos – por José Garrett.
Nesta tão prestimosa quanto louvável iniciativa, verdadeira pequena e singular pedra preciosa dentro
do grande colar da História Geral, a importância
que então, e oﬁcialmente, lhe foi atribuída, poderá
ser aquilatada pelas signiﬁcativas presenças do Bastonário, Miller Guerra, na Prelecção Inaugural do
dia 15, assim como a do Ministro das Corporações
e Previdência Social na Sessão de Encerramento, no
dia 13 de Dezembro de 1969.
Na sequência deste Simposium, no ano seguinte,
1970, o CR do Porto voltou a organizar, desta vez
na sua sede, um Colóquio sobre o mesmo tema da
Medicina do Trabalho, no qual estiveram presentes
numerosos médicos. Os temas versados foram os
seguintes:
O Médico do Trabalho e suas Relações com outros
Sectores Médicos (Entidades Seguradoras e Previdência) – por José Crus e Alvaro Durão; Exames de
Retoma do Trabalho após Acidente determinante de
Paragem de Trabalho – por Álvaro Durão.
No ano de 1970, com aquele mesmo modelo de Acção Cultural do ano anterior, o CR de Silva Meireles
deslocou-se a dois centros:
A – Em 4 de Julho voltaram ao CADEM, em Viana
do Castelo, onde apresentaram: 1. Hemorragias
Sub-Aracnoideias – por Rocha Melo e João Resende; 2.
Sindromes Hemorrágicos por Coagulação Intra-Vascular e Fibrinólise – por Benvindo Justiça; 3. A Propósito de Doença Hemorrágica – por Eugénio Corte
Real; 4. Causas de Mortalidade Infantil de Inﬂuência
Pré-Natal ou Neo-Natal – por Carlos Areias.
B – Em 20 de Junho, deslocaram-se ao Hospital da
Misericórdia de Lamego, onde repetiram aquele
mesmo programa que levaram ao CADEM, modiﬁcando apenas o primeiro tema que passou a ser:
Hipertensão Intra-Craneana – por Luís de Carvalho
e Paulo Mendo.
Como já em trabalho anterior deixei realçado, o
mandato do CR presidido por Rogério Gonzaga,
que, sucedendo ao de J. Silva Meireles, decorreu de
1971 a 1973, acabou sendo profundamente perturbado, e de tal modo que no seu relatório ﬁnal Gonzaga só se considerou responsável pelo período de
Março de 1972 até Dezembro de 1973.
Mesmo assim, apesar de todos os contratempos,
Rogério Gonzaga fez questão de honrar a caseira
tradição cultural, para o que escolheu para presidente da respectiva Comissão Cultural o colega José
Maria Rodrigues de Carvalho, “talentoso e experimentado organizador, cujos reconhecidos méritos
conduziram-no a ser agraciado pelo Presidente da
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República com o grau de Oﬁcial da Benemerência.”
De facto, durante o ano de 1973, aquela
Comissão Cultural promoveu Sessões
Cientíﬁco-Culturais em Vidago, Macedo de Cavaleiros e Régua-Lamego.
Em Vidago, no dia 2 de Junho, no Palace
Hotel, uma equipa de médicos constituída por Amadeu Campos Costa, Waldemar Cardoso, Isolett Amaral e Manuel
Macedo Pinto conferenciaram perante
oito dezenas de colegas sobre Uso Clínico de Isótopos Radioactivos. Duas
semanas depois, nos Paços do Concelho de Macedo de Cavaleiros, no dia
16 de Junho, Amândio Sampaio Tavares,
com a colaboração de José Lopes dos
JOSÉ MARIA RODRIGUES DE CARVALHO
Santos, Lino Ferreira e Jorge Candeias,
dissertaram sobre o interesse da Genética Médica
na Prática Clínica. A exposição foi seguida com o
mais vivo interesse por mais de 80 médicos que, dos
diferentes concelhos de Trás-os-Montes se deslocaram até aos Paços do Concelho de Macedo de Cavaleiros. Seguiu-se o jantar na Estalagem do Caçador
e o animado diálogo só terminou pelas 3 horas da
madrugada. Duas semanas depois, em 30 de Junho,
no Salão da Biblioteca dos Bombeiros Voluntários
de Peso-da-Régua, os médicos José Garrett, Walter
Oswald e Falcão de Freitas coloquiaram sobre Critérios de Escolha de Antibióticos e suas Aplicações
na Prática Clínica.
Como é por todos sabido, com a chegada do 25/Abril
de 1974, a Ordem dos Médicos sofreu também a sua
dose de convulsões.
Relembro no entanto algumas curiosas coincidências: os Corpos Gerentes à data em exercício haviam
sido eleitos há menos de um mês, em 28 de Março
de 1974; tinham tomado posse em 19 de Abril de
1974 e a primeira reunião de trabalho do CR do
Porto, sob a Presidência de Virgílio Moreira, ocorreu, justamente, na noite de 24 de Abril, pelo que foi
interrompida e retomada no dia 27.
Por outras palavras: o 25 de Abril, ao contrário do
que aconteceu em muitos outros órgãos e tecidos
sociais por todo o País, não trouxe saneamentos
directivos no CR do Porto, antes pelo contrário, veio
trazer alento aos locatários, porque um dos principais objectivos desse mesmo Conselho Regional, da
presidência de Virgílio Moreira, passava confessadamente por “destruir a orgânica fascista da Saúde em
Portugal, em todos os campos...”
Sucedeu que, ao prosseguir naquela sua política, o
Conselho Regional de Virgílio Moreira viu-se forçado a demitir-se, provocando eleições antecipadas.
A partir do 25 de Abril nada passou a ser como
dantes: nem nas estruturas, nem nas lógicas, nem
nas prioridades, nem na terminologia da linguagem
desde então adoptada.
Mesmo assim, a então chamada Comissão Directiva (CD), eleita em 1975, sob a Presidência de Eva

Xavier, num declarado respeito pela longa tradição
Cultural dos CR do Porto, resolveu institucionalizar, ainda em Novembro desse mesmo ano (em
14/11/1975), uma chamada Comissão Cultural,
obrigatoriamente constituída por elementos da própria Comissão Directiva, outros da Revista e ainda
outros colegas de diferentes Especialidades.
Essa Comissão Cultural, assim constituída, teria que
cumprir com os seguintes objectivos estratégicos e
de acção prioritária: Divulgação cientíﬁca e actualização médica, junto dos Distritos Médicos; Acção
técnico-consultiva, junto dos sectores hospitalares,
em Distritos Médicos que dela careçam ou a solicitem; Actividade prioritária nas Zonas Periféricas.
No âmbito cultural e técnico-cientíﬁco, foi surpreendente o número de deslocações que, sob condições
tão hostis, foram realizadas por equipas médicas, na
divulgação e actualização de conhecimentos. Assim:
– Durante o ano de 1976
No Distrito Médico de Bragança:
Em Macedo de Cavaleiros: Bronquite Asmática
– por Armando Pinheiro; Tratamento Medicamentoso
da Hipertensão – por José Garrett e Alberto Pereira
Viana; Em Bragança: Helmintíase Intestinal – por
Fernando Cruz Ferreira e José Lopes Martins;
No Distrito Médico de Vila Real:
Em Vila Real: Urgências Urológicas – por Alberto
Milheiro, Adriano Pimenta e Manuel Maria de Sousa;
Problemas de Patologia Digestiva – por Gabor Gencsi
e Manuel Pinho; Em Vidago: Diabetes Mellitus – por
José Fortunato e Ramiro Valentim.
No Distrito Médico de Viana do Castelo:
Em Viana do Castelo: Diagnóstico e Tratamento
das Hemorragias Digestivas – por Casimiro de Azevedo, Antonio Braga e Aníbal Justiniano; Traumatologia
Crânio-Encefálica – por Celso Cruz; Pneumo e Hemotórax Traumático – por Esteves Pinto; Traumatismos do Coração e da Aorta Torácica – por Jaime
Neto; Traumatismo do Pulmão – por Manuel Guerreiro; Traumatismo da Traqueia e Brônquios – por
Pedro Teixeira Bastos; Insuﬁciência Respiratória PósTraumática – por Manuel Rodrigues Gomes.
No Distrito Médico do Porto:
Infecções Hospitalares – por P. D. Meers, Director do
Laboratório de Saúde Publica do Hospital Geral de
Plymouth.
– Durante o ano de 1977
Em 14 de Março, no Hospital Distrital de Bragança,
sobre Fisiopatologia, Aspectos Clínicos, Exames
Subsidiários, Terapêutica Médica e Cirúrgica – por
A. Costa Cabral, Abílio Gomes, Jorge Mota e Araújo
Teixeira; Em 16 de Março, em Vidago, sobre Clínica
das Helmintíases na Criança – por Norberto T. Santos
e sobre Diagnóstico Laboratorial das Parasitoses Intestinais – por M. L. Sampaio Silva; Em 30 de Março,
na Sede da Secção Regional do Norte, sobre Registos Oncológicos e Análise de Um Ano de Experiência do Registo Oncológico de Viana do Castelo – por
Adriano Magalhães, J. Pacheco Viana, Maria Lourdes F.
Vieira, José Maria de Carvalho e Daniel Serrão.
A culminar todas as suas anteriores iniciativas den-
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tro da área da Medicina do Trabalho (o Simpósio em
1969 e o Colóquio em 1970) assistiu-se, ﬁnalmente,
em 1976, à realização na cidade do Porto do I Curso
de Medicina do Trabalho.
Organizado pela Escola Nacional de Saúde Pública,
e com todo o apoio da Comissão Directiva da Secção
Regional do Norte, este I Curso de Medicina do
Trabalho funcionou no Instituto Ricardo Jorge, de
Janeiro até Julho de 1976, e veio permitir o aperfeiçoamento proﬁssional de 24 médicos seleccionados
entre uma centena de inscritos.
De então para diante, a palavra Curso voltou a surgir,
naturalmente, numerosas outras vezes, mas agora
obedecendo a concepções, propósitos e patrocínios

totalmente diferentes e multipolares, como diferentes passaram a ser tanto a “formação” como o “aperfeiçoamento” ou, mais propriamente, a “actualização
dos conhecimentos médicos”.
Foi, assim, “a modos que” um espírito de cruzada,
que ganhou dimensão e força de tradição de um
dever do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. Que teve a sua época, a sua duração, o seu
prazo de validade, e também os seus protagonistas,
os seus “cruzados”. Mas acabou-se. Teve o seu ﬁm...
também. Como tudo, aliás.
Mas nem foi desprezível (desde o I Curso, da paternidade de Ernesto Morais, em 1947) nem seria
justo que ﬁcasse no esquecimento.

Revista(s) da Ordem
Aquela que nós, hoje, com a maior das naturalidagregando os acervos das três Bibliotecas dos Consedes, chamamos de Revista da Ordem dos Médicos,
lhos Regionais, servisse a todos os médicos em todo
tem uma história própria, e algo subtil, que merece
o País, foi um salto de pardal, concretizando-se
ser relatada, na medida em que, também neste cacom a edição do então baptizado de Boletim Bipítulo, o Conselho Regional do Porto, e alguns dos
bliográﬁco, cujo primeiro número saiu em Julho
médicos seus ﬁliados, foram grandes intervenientes.
de 1951, isto é, uma dúzia de anos após a criaSenão, vejamos.
ção da instituição-mãe, a Ordem dos Médicos.
A actividade bibliotecária sempre mereceu uma
Não demorou muito (justamente a partir do n.º 4)
atenção e dedicação muito especiais por parte dos
para que o mesmo Conselho Geral autorizasse a
sucessivos Conselhos Regionais (CR) do Porto da
inclusão no Boletim Bibliográﬁco de notícias, avisos
Ordem dos Médicos.
ou comunicações que os Conselhos Regionais enNos Relatórios anuais dos CR do Porto, as primeitendessem de interesse geral.
ras referências à actividade bibliotecária apontam
Tanto bastou para que o Boletim, com a introdupara Luís de Pina, que, como já referi, foi o Viceção daquelas e outras subsequentes mais valias, a
Presidente do segundo CR do Porto (1940/1941).
despeito de continuar a ser apelidado de Boletim
Para além de ter sugerido a criação (lembramBibliográﬁco, passasse a ter um carácter complese?!) de uma Academia Nacional Médica, Luís
tamente diferente, para melhor, mais abrangente e
de Pina, logo numa das primeiras reuniões, ofemais útil.
receu-se para ser o coordenador da
Para completar o quadro
“Biblioteca” do Conselho Regional.
falta acrescentar o peNos Conselhos Regionais seguintes, mas,
queno mas importante
muito especialmente, durante a lúcida
detalhe: apesar do Boletim
Presidência de Ernesto Morais, que,
ser propriedade do Serviço
conforme já tive ocasião de realçar, foi
de Divulgação Bibliográo primeiro, e esperançoso Presidente
fica, e da responsabilieleito após o ﬁnal da II Grande Guerra
dade última do Conselho
(1947/1949), o apoio bibliográﬁco que
Geral, em Lisboa, todo
através da Biblioteca era disponibilizado
o imenso e árduo trabaaos médicos inscritos no CR do Porto
lho da redacção, edição,
recebeu enormes impulsos e investiadministração e distrimentos, transformando-se num serviço
buição do mesmo eram
excelente, tanto em quantidade como
encargos do CR do Porto.
na qualidade das espécies bibliográﬁcas
Por tudo isso, nada potornadas acessíveis.
derá ser mais justo que
Daí até à ideia da criação, por parte do
aqui registar os nomes dos
Conselho Geral, de um Serviço de Di- BOLETIM BIBLIOGRÁFICO
médicos nortenhos que
vulgação Bibliográﬁca (SDB) que, con- VOLUME I, N.º 1 – JULHO DE 1951
constituíram o primeiro
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Conselho de Redacção do Boletim. Foram
eles: Luís Figueira, Álvaro de Mendonça e
Moura e José Maria Rodrigues de Carvalho.
E assim nasceu, e começou a gatinhar, o Boletim Bibliográﬁco da Ordem dos Médicos,
até que, passados cerca de 2 anos (concretamente a partir do n.º 7, referente ao mês de
Maio de 1953), a este “trio inicial” veio juntar-se um outro grupo, bem mais numeroso,
de 9 colegas, igualmente nortenhos, cujos
nomes também devem ﬁcar registados: Albano Ramos, Casimiro de Azevedo, Eugénio Corte Real, Hernâni Vasconcelos,
Lopes dos Santos, João Resende, Ludgero
Parreira, Pereira Guedes, Pimentel Barata
BOLETIM BIBLIOGRÁFICO
e, a partir de Setembro do mesmo ano, RaVOLUME II, N.º7 – MAIO DE 1953
mos Dias.
Com esta chegada de tão avantajados reforços (que de tão avantajados quase parecem
um “abaixo-assinado”...) houve uma simultânea mudança de quadros e de “patentes”;
o primitivo Conselho de Redacção passou
a chamar-se Conselho Directivo, continuando composto pela mesma “trindade”, enquanto o conjunto recém-chegado passou a
ser designado por Conselho de Redacção.
Um ano depois deste reforço e remodelação,
a partir de Abril de 1954, o Boletim foi rebaptizado, e passou a ter um título mais longo e
mais condizente com o seu conteúdo: Boletim Informativo e Bibliográﬁco*. Um ano
após este “crisma”, em Janeiro de 1955, a
BOLETIM INFORMATIVO E
revelar, desta vez, uma preocupação de ínBIBLIOGRÁFICO
dole funcional, surgiu uma nova “entidade”
VOLUME III, N.º4 – ABRIL DE 1954
classiﬁcada de Secretários da Redacção. A
entidade era nova, mas os seus três componentes não o eram, pois, como facilmente
se pode conﬁrmar, apenas haviam transitado do Conselho de Redacção para estas
novas tarefas. Foram eles: Eugénio CorteReal, Lopes dos Santos e Pimentel Barata.
Passados dois anos com este “organigrama”,
em Janeiro de 1957, novas e importantes
alterações surgiram: Procederam à fusão
deste Boletim Informativo e Bibliográﬁco,
com o pré-existente e denominado Boletim
da Ordem dos Médicos, o qual, desde 1939,
se editava em Lisboa, e que mais não era do
que o Relatório Anual do Conselho Geral,
único órgão verdadeiramente executivo e
BOLETIM DA ORDEM DOS MÉDICOS
representativo de toda a Corporação.
VOLUME VI, N.º1 – JANEIRO DE 1957
Ao novo Boletim resultante de uma tal fusão, para bem traduzir e demarcar a sua ﬁnalidade e
posição de porta-voz único da Corporação Médica,
* Sobre esta questão do título do Boletim deixem-me referir
apenas uma minudência, verdadeira curiosidade editorial,
cuja explicação desconheço, mas que pode dar origem a alguma confusão escusada: Durante todo o ano de 1956 (desde
o n.º 1 de Janeiro, até ao n.º 11 de Dezembro) como título
da capa passou a constar Boletim Bibliográﬁco e Informativo. Mas, ainda mais intrigantemente, na frente da 1.ª página
interior dos primeiros 4 números (desde Janeiro até Abril)
poderá ler-se: Boletim Informativo e Bibliográﬁco. Nos restantes exemplares desse mesmo ano de 1956, isto é, desde
Maio a Dezembro, já há concordância entre o título da capa
e o do interior, isto é: Boletim Informativo e Bibliográﬁco.

foi dado, com toda a propriedade, o título de Boletim da Ordem dos Médicos.
Nesta nova qualidade, o Boletim passou a ter novas
funções, valências e responsabilidades acrescidas e,
consequentemente, novas secções e novas rubricas,
como por exemplo: página do Bastonário, cartas ao
Boletim, consultórios, medicina social, entre outras.
Contudo, apesar da fusão daquelas duas edições
numa só, e o passar a ter o nome de Boletim da Ordem dos Médicos, os dois Conselhos, o Directivo e
o de Redacção, continuaram com as mesmas estruturas, tarefas e responsabilidades na sua feitura.
Entretanto, o mesmo não aconteceu com os mencionados Secretários de Redacção, pois foram excluídos e deixaram de vir mencionados.
Como todos sabemos, 1958 foi um ano da maior relevância na História Médica Nacional, pois foi o ano
em que nasceu o chamado Movimento dos Novos
que esteve na génese de todos os desenvolvimentos
que, a partir de então, foram sucedendo dentro da
classe médica portuguesa, a todos os níveis, inclusivamente ao nível do Boletim.
Na verdade, a partir do n.º 6 de 1958, por deliberação
do Conselho Geral, e por mútuo acordo de cooperação entre a Ordem e o Grupo de médicos recém-licenciados, o Boletim da Ordem passou a conter uma
nova Secção, a “Página dos Novos”, e a ser também
enviado aos estudantes-estagiários de Medicina.
Com tal “organigrama”, de tão manifesto predomínio portuense, não tardou que surgissem críticas e
queixas provenientes de todos os quadrantes, reclamando o ﬁm de tais predomínios.
Fruto, ou não, de tais pressões, em Março de 1963,
uma nova e profunda alteração foi introduzida no
Boletim; o mesmo continuou a chamar-se Boletim
da Ordem dos Médicos, mas aqueles dois Conselhos, o Directivo e o de Redacção, deixaram de
aparecer, até que, ﬁnalmente, fossem suprimidos
e substituídos por uma nova estrutura orgânica interna. Assim:
1. O “Triunvirato” que desde o 1.º número respondera pela Direcção do Boletim deu o lugar a um “Tetravirato”, composto pelo Presidente do Conselho
Geral, isto é o Bastonário, e mais os três Presidentes
dos respectivos Conselhos Regionais, o de Lisboa, o
de Coimbra e o do Porto. O “Triunvirato ﬁxo” deu,
assim, origem a um “Tetravirato móvel”.
2. Como Redactores, dois nomes: Mário Monteiro Pereira (de Lisboa), António Renato
Donato (de Coimbra);
3. Como Secretário da
Redacção, um só nome:
Carlos Cidrais Rodrigues (do Porto) a quem
quero aqui agradecer,
penhoradamente, toda a
amabilidade com que, há
poucos dias, me recebeu, CARLOS CIDRAIS
assim como todas as in- RODRIGUES
Secretário da Redacção do
da Ordem dos Médicos
formações com que me Boletim
durante onze anos consecutivos,
desde
1963
até 1974.
presenteou.
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Contudo, continuando a reparar bem na Ficha Técnica desta nova modalidade directiva e editorial
do Boletim da Ordem dos Médicos, veriﬁca-se que
tanto a Redacção como a Administração continuavam sediadas, tal qual desde o começo, no Conselho Regional do Porto, na Rua Álvares Cabral, 76,
passando agora a ter uma Delegação em Coimbra,
no Pátio da Inquisição, 25 – 1.º.
E assim continuou até 1974.

“REVISTA” DA ORDEM DOS
MÉDICOS (SRN)
N.º 1 – ABRIL DE 1975

Com o 25 de Abril de 1974, e suas consequências
mais imediatas, a edição do Boletim da Ordem dos
Médicos foi interrompida.
No Porto, porém, durante esse período tumultuoso,
a então designada Comissão Directiva da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, eleita
em 1975, da Presidência de Eva Xavier, decidiu editar um Boletim próprio e exclusivo para os médicos
da Região Norte do País (na nova nomenclatura pósAbril/74 o “Porto” deu lugar ao “Norte”) a que deu o
título muito breve de REVISTA, regularmente mensal, de cuja Direcção estava encarregue uma outra
nova estrutura orgânica interna apelidada de Grupo
de Informação do Conselho Regional.
A partir do n.º 19, referente a Outubro de 1976, a
ﬁcha técnica da Revista, nortenha, passou a trazer
mencionados dois nomes: Jacinto de Magalhães e
Maria José Cardoso. O primeiro como Director e a
segunda como Vice-Directora da Revista.
O último número encadernado desta Revista é o n.º
30, referente a Outubro de 1978.

Em chegando a Janeiro de 1980, o “velhinho” Boletim da Ordem dos Médicos,
interrompido com o 25 de Abril de 1974,
voltou às lides e aos seus leitores médicos,
retomando a sua normal edição, a partir
de Lisboa, mas, agora, e pela primeira vez,
com o novo título de Revista da Ordem
dos Médicos, título que, como todos sabem, tem perdurado inalterado até aos
dias de hoje. Consultando a ﬁcha técnica
desta edição veriﬁcar-se-à que, naquela
data, o Director era o Bastonário A. Gentil
Martins, o Redactor Chefe era A. Castanhinha e da Redacção eram responsáveis
A. Forte Vaz, A. Osório e T. de Morais.
Naturalmente, ao longo dos anos subseREVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS
N.º 1 – JANEIRO DE 1980
quentes os componentes desta mesma ﬁcha técnica foram-se alterando à medida que se
foram sucedendo os diferentes Corpos Gerentes da
Ordem dos Médicos. Até hoje.
Passados 19 anos sobre o 25 de Abril, e 13 sobre o
aparecimento da Revista da Ordem dos Médicos,
isto é, no ano de 1993, um ano sociologicamente

importante na história da Ordem dos Médicos, o
do conseguido “pleno” de sintonia entre o Bastonário, Santana Maia, e os três Conselhos Regionais, o
Conselho Regional do Norte da OM, da presidência
então de A. Meireles (1993/95 e 1996/98), porque
terá experimentado a necessidade de uma cada vez
melhor e mais rápida comunicação, diálogo e participação dos seus confrades mais regionais, iniciou a
edição de um pequeno Boletim a que deram o nome
Notícias da Ordem.
De periodicidade irregular, foram publicados, em
média, uns 10 números do Notícias da Ordem, em
cada um dos dois triénios que durou o “reinado” de
A. Meireles e seus colaboradores.
Durante o primeiro triénio, os redactores principais
do Notícias da Ordem foram Américo Rui Couto e
Rosalvo Almeida, enquanto no segundo foram J.
A. Mergulhão Gomes e o mesmo Rosalvo Almeida.
O Notícias da Ordem com A. Meireles nasceu e com
A. Meireles desapareceu.

Posteriormente, no Conselho Regional do Norte
da Presidência de Miguel Leão (1999/2001 e
2002/2004) e porque persistisse aquela referida
premência no aperfeiçoamento e eﬁcácia da comunicação e diálogo entre o CRN e os seus ﬁliados,
numa primeira tentativa, ﬁzeram circular uma Folha Informativa, que não passou do n.º 2.
Numa segunda tentativa, num rasgo de inegável
capacidade aﬁrmativa, o CRN passou a editar, a
partir de 1999, uma revista, trimestral, própria e
exclusiva da Secção Regional do Norte, justamente
denominada “Nortemédico” e que, sempre sob a
competente direcção de Miguel Guimarães, tem
perdurado até hoje, e onde este artigo que está a ler
vem inserido. ■
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3 LIVROS, 3 DISCOS
3 LIVROS
OS IRMÃOS KARAMAZOV
Fiódor Dostoievski (1821-1881)

LUZ DE AGOSTO
William Faulkner (1897-1962)

O VERMELHO E O NEGRO
Stendhal (1783-1842)

Dostoievski é uma
das maiores personalidades da literatura mundial
e o primeiro romancista social
da Rússia. Este livro é o seu último
romance, “o melhor já escrito”,
segundo Freud.
O escritor nasceu em Moscovo em 1821 e
morreu em São Petersburgo, em Fevereiro
de 1881, um ano depois da publicação da
obra. Em “Os Irmãos Karamazov” ele conta
a história de uma família russa do século
XIX e a mescla de homens, mulheres, profetas e classes que chocavam no país. Expõe
também as suas vivências: o período na Sibéria, o pai autoritário, a epilepsia, a morte
de um ﬁlho.
Neste intenso romance está ainda presente
o confronto entre o espiritual e o material.
Inspirado no Cristianismo evangélico, Dostoievsky teve como principal inimigo o ateísmo que ganha voz em Ivan, o ﬁlho intelectual que polemiza em toda a narrativa com
Alieksiei, o ﬁlho padre.
Um livro poderoso do autor também de
“Crime e Castigo”, “Os Demónios” e “O
Idiota”.

“Para ser grande
é necessário 99%
de talento, 99%
de disciplina e
99% de trabalho” – Faulkner
criou o lema e regeu por ele toda a
sua vida. Tornouse um ícone literário sem nunca ter
acabado sequer o ensino secundário.
Vencedor de dois Pulitzers e do Prémio Nobel da Literatura em 1949, o escritor norteamericano é responsável por outras obras
de referência, como “Enquanto Agonizo”,
“Absalão, Absalão”, “O Indestrutível”, “O
Intruso”, “Uma Parábola” ou “Os Desgarrados”.
Em “Luz de Agosto” cria várias personagens
numa região imaginária do sul da América, que interagem numa implacável lua
de Agosto: Joe Christmas, suspeito de ter
sangue negro, marginalizado numa sociedade de fanatismo religioso e preconceito
racial; Joanna Burden, última descendente
de uma família abolicionista; a apaixonada
Lena Groove, que procura o pai do ﬁlho que
carrega no ventre, o falsário Lucas Burch e
o honesto Byron Bunch. Homens e mulheres em conﬂito que procuram, muitas vezes
em vão, a redenção
do amor.

Marie Henri Beyle,
mais conhecido
por Stendhal, foi
um escritor francês referenciado
pelo estilo de escrita acutilante,
em contraste com
a delicadeza de
análise dos sentimentos das suas
personagens. Criado pelo pai e tia, depois
da morte da mãe em 1789, era abertamente
republicano, tendo festejado publicamente
a execução do rei e até a breve detenção do
pai. Chegou a vaguear pelo Exército, nomeadamente ao serviço de Napoleão, e por
cargos diplomáticos em vários países da Europa. Só em 1830 conseguiu consagrar-se
como escritor.
“O Vermelho e o Negro” é a primeira obraprima, numa crónica sobre a sociedade
francesa durante a Restauração, onde destaca a ambição e contradições das classes
emergentes. Juntamente com a “Cartuxa
de Palma” tornou-se o elogio de Honoré de
Balzac.
Morreu em plena rua com um ataque de
apoplexia sem concluir “Lamiel”, a última
obra... Ele que sempre aﬁrmou que “morrer
na rua não era indigno”.
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AS SUGESTÕES DE RICHARD ZIMLER
RICHARD ZIMLER CHEGOU A PORTUGAL EM 1990 E NÃO MAIS PARTIU.
O NORTE-AMERICANO JÁ NATURALIZADO PORTUGUÊS VIVE, ESCREVE E ENSINA
NO PORTO. DA CIDADE A QUE AGORA CHAMA CASA SAEM OS ROMANCES
(ALGUNS BEST SELLERS) PARA O MUNDO.
AUTOR DE OBRAS COMO “O ÚLTIMO CABALISTA DE LISBOA”, “TREVAS DE
LUZ”, “O MEIA NOITE OU PRINCÍPIO DO MUNDO”, “GOA OU O GUARDIÃO DA
AURORA” E O MAIS RECENTE “À PROCURA DE SANA” É TAMBÉM PROFESSOR
DO CURSO DE COMUNICAÇÃO DA FACULDADE DE LETRAS. AQUI FICAM AS
SUGESTÕES DESTE PORTUENSE DE ORIGEM NORTE-AMERICANA.
nortemédico

Texto Rui Martins

REVOLVER
The Beatles

Os norte-americanos e o mundo não ﬁcaram imunes aos sons de Liverpool.
“Revolver” sucedeu a “Rubber Soul”, em
1966. Foi o sétimo álbum dos Beatles, considerado um dos melhores discos sempre.
Atingiu o n.º 1 da tabela inglesa e norteamericana nos primeiros dias de promoção
e muito se falou da inﬂuência de drogas na
criação de músicas como “She Said, She
Said”, “Dr. Robert”, “Get Into My Life” e
“Lucy In The Sky With Diamonds”.
Diz-se que “Revolver” é a entrada dos The
Beathes no psicadelismo, com o submarino
amarelo a abrir a fantasia para os últimos
anos da década.

WHO’S NEXT
The Who

Na foto da capa, o grupo tinha acabado de
urinar num bloco de cimento, numa associação ao monólito descoberto na Lua no
ﬁlme “2001 – Odisseia no Espaço”.
Foi a recusa simbólica dos The Who em
continuar a tocar “Tommy” pelo resto da
carreira.
Depois desse momento alto com a ópera
rock, a banda disparou com “Who’s Next”,
lançado em 1971, para uma nova fase cheia
de efeitos sonoros, em véspera da introdução dos sintetizadores musicais.
“Who’s Next” foi considerado o 13.º melhor
álbum de todos os tempos pelo canal VH1,
em 2003, e ﬁcou em 28.º na lista dos 500
melhores da Rolling Stone.
Destaque para as músicas “Won’t Get Fooled Again” e “Baba O’Riley”, hoje canções
tema das séries CSI Miami e CSI Nova Iorque, respectivamente.

3 DISCOS
I’ M YOUR MAN
Leonard Cohen
Suzanne McCallister era uma jovem
dançarina, que bebia chá e trocava
ideias com um poeta na margem do
Rio St. Lawrence,
no Verão de 1965.
As emoções e a
cumplicidade desses encontros ganharam vida, em
1988, em “I’m Your
Man”, a música do
poeta chamado Leonard Cohen. É o
nono álbum do canadiano nascido em 1934, em Montreal. O
primeiro, “Songs of Leonard Cohen”, alcançou sucesso imediato, consagrando-o como
cantor e compositor. Ao todo fez 14 álbuns e
todos são considerados clássicos. O último,
“Dear Heather”, é de 2004.
“I’m Your Man” é hoje também um documentário da autoria de Lian Lunson e tem
Mel Gibson, confesso fã, como co-produtor.
Retrata a vida e a obra do homem que actualmente vive num mosteiro Zen, na Califórnia, a poucos quilómetros onde a bailarina
Suzanne dá aulas de dança e vive com os
seus sete gatos.
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BRAGANÇA TEM
UMA POUSADA CITADINA

S. BARTOLOMEU
TODOS OS QUARTOS
ESTÃO VIRADOS PARA O
CASTELO

A POUSADA DE S. BARTOLOMEU, EM BRA-

AS TELEVISÕES APROVEITAM MUITAS VEZES

GANÇA, TEM UM CHARME MUITO ESPE-

ESTAS VARANDAS PARA RECOLHEREM IMA-

CIAL. FOI CONSTRUÍDA DE MANEIRA A

GENS DA REGIÃO OU PARA GRAVAREM PRO-

QUE TODOS OS QUARTOS FICASSEM COM

GRAMAS EM DIRECTO COM UM CENÁRIO

A VARANDA VOLTADA PARA O PLANALTO

DESLUMBRANTE.

TRANSMONTANO, ONDE SOBRESSAI O CASTELO DA CIDADE. NÃO É POR ACASO QUE

nortemédico

Texto Rui Martins • Fotograﬁa António Pinto
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DIVERSAS PROPOSTAS DE
LAZER JUNTO AO PARQUE DE
MONTESINHO

Também quem vai ao restaurante dispõe desse quadro natural de rara beleza pictórica, enquanto tempera a contemplação com uma gastronomia famosa
que põe Bragança no topo da arte de saber cozinhar.
João Amaral não tem dúvidas. O director da Pousada de São Bartolomeu diz que “só pelo facto de
estar inserida dentro de uma cidade, esta Pousada já
se distingue das outras. Deve ser o único local que
não tem problemas na altura de distribuir os quar-

tos pelos seus clientes, porque estão todos virados
para o castelo e para a zona histórica”.
Contrariando o conceito habitual de que uma Pousada é unicamente um espaço a usufruir em férias,
em família, com os amigos ou a dois, a Pousada de
Bragança também se distingue por estar mais vocacionada para o negócio: “Por ser uma instalação
citadina é mais procurada pelo mercado nacional,
no segmento dos homens de negócios, empresários
e industriais, que vêm a Bragança e usam as nossas
instalações como se de um hotel se tratasse. É claro
que ﬁca um pouco mais oneroso mas sentem-se claramente recompensados pela qualidade do serviço,
que é francamente acima da média”.
João Amaral não descura o segmento turístico:
“Também recebemos muitos espanhóis, ingleses
e alemães”, mas não esconde um lamento: “Este
sítio tem sido um bocadinho esquecido ao nível do
turismo. Há ainda muito a fazer aqui. E isto é tão
bonito... mas está mal aproveitado. Somos vizinhos
do Douro mas só vemos as excursões a passar em
direcção a Espanha”.
Em dias e noites de nevoeiro, que são frequentes,
a cidade parece fantasma. O castelo emerge e dá
um certo ar de Hitchcock à paisagem. Dentro da
Pousada, a sala de estar é bastante acolhedora, com
uma enorme lareira também muito fotogénica, que
já serviu de cenário a vários programas televisivos
de âmbito regional.
Ao todo são 28 quartos virados para a História de
Bragança. São momentos únicos para descansar,
combater o stress e restabelecer energias.
A Pousada dispõe de um extenso programa de animação exterior, com vários tipos de actividades,
como passeios pedestres, em direcção ao castelo e
outros locais de interesse... até à zona histórica são
dez minutos a pé.
Também não é difícil encontrar, no Parque de Montesinho, diversos motivos para passeios pedestres,
orientação, passeios em veículos todo o terreno,
BTT, observação de aves, passeios a cavalo e ﬂuviais, canoagem, escalada, batidas ao javali e caça
à perdiz, coelho e lebre, ou paintball. Se for caso
disso há possibilidade de se alugar material.
A Pousada foi construída em 1959, originalmente
com 14 quartos. Em 1996 foi remodelada para duplicar o alojamento e se construir uma piscina.
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TESOUROS
ARQUITECTÓNICOS
Bragança é uma cidade rica em monumentos. Na
zona antiga da cidade destaca-se a Cidadela, dotada
de um sistema defensivo de muralhas e torreões
que encerram alguns tesouros arquitectónicos. O
Castelo e a Fortaleza, de raízes afonsinas, reforçada
e reconstruída por D. João I em ﬁns do séc. XIV,
são mesmo locais de visita obrigatória. No recinto
do Castelo ergue-se a Torre da Princesa. Era uma
dependência unicamente da casa dos alcaides e dos
governantes. A Torre de Menagem, em estilo gótico,
data do séc. XV e alberga hoje o Museu Militar.
A Domus Municipalis tem uma arquitectura românica do séc. XVI. É uma construção única na Península Ibérica, destinada a um reservatório de água
e posteriormente adaptada como lugar de reunião
dos homens bons do concelho.
A Sé Catedral é um templo do séc. XVI que deve
a sua fundação ao Duque D. Teodósio. Possui um
portal renascentista com inﬂuxos barrocos.
Templo do séc. XVIII de origem românica, a Igreja
de Santa Maria tem um portal de estilo barroco,
ﬂanqueado com duas colunas salomónicas ornadas
com folhas de vides e cachos. Para além disto, conta
ainda com uma interessante pintura do séc. XVIII
no interior. É também conhecido o Pelourinho,
assente numa escultura suíno-mórﬁca, conhecida
como a “Porca da Vila”.
No antigo Paço Episcopal, do séc. XVII, situa-se
agora o Museu Regional Abade de Baçal. É um dos
mais ricos museus do país. O Museu Militar, instalado na Torre de Menagem, mostra armamento
e recordações de campanhas militares. Ainda no
plano cultural há outros locais de interesse histórico, como o Museu Etnográﬁco e os Museus rurais
de Babe, Caravela, Palácios
e Paço de Rio Frio.

Das construções de carácter religioso destacam-se
várias igrejas na área urbana, como Sta. Maria, S.
Francisco, S. Bento, S. Vicente e a Sé. Na área rural proliferam as igrejas de Sto. Cristo de Outeiro,
Igreja Matriz de Sacoias e Mosteiro de Castro de
Avelãs. Existem também espaços recentes, como o
Centro Cultural, Mercado e o Teatro Municipal.
A Norte da cidade está situado o Parque Natural de
Montesinho e a Serra da Nogueira, com uma moldura verdejante que alberga algumas das relíquias
da fauna e da ﬂora.

FORTIFICAÇÃO
DO NEOLÍTICO
Remontam ao neolítico os vestígios de ocupação
humana no local onde terá sido construída uma fortiﬁcação. Os romanos vieram depois a reformular a
defesa, que mais tarde foi também ocupada pelos
muçulmanos. É evidente a importância estratégica
desta localização, devido à fronteira com a Galiza.
Por isso mesmo Bragança recebeu, em 1187, a Carta
de Foral de D. Sancho I que, mais tarde, mandou
construir a primeira cerca amuralhada.
No reinado de D. Dinis (1279-1325) foi erguido
um segundo perímetro amuralhado. Registaramse depois inúmeros conﬂitos na região, entre D.
Afonso IV e D. Afonso Sanches. Mais tarde, com
D. Fernando, a fortiﬁcação recebeu obras de be-
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neﬁciação. Mas as tropas castelhanas chegaram a
ocupar Bragança. Só o Tratado de Alcoutim (1371)
pôs cobro à situação.
O castelo foi alvo de vários arrufos entre Portugal e
Castela. Foi preciso um novo tratado, o de Segóvia
(1400), para as coisas acalmarem. A cidade voltou,
então, para a administração portuguesa.
D. João reforçou as defesas em 1409, para fazer valer a fronteira. Posteriormente, o casamento de D.
Afonso com D. Beatriz inaugurou a Casa de Bragança. Esse período ﬁcou marcado pela construção
da Torre de Menagem (1439). Quase 30 anos mais
tarde, D. Afonso elevou a vila de Bragança a cidade.

A LENDA
DA PRINCESA
Bragança teve grande protagonismo durante a Crise
da Sucessão, em 1580. As tropas espanholas causaram sérios danos no Castelo, durante a Guerra
da Restauração. Mais tarde, a fortaleza serviu para
repelir as tropas napoleónicas. Mas Bragança não
evitou uma fase de saques e pilhagens.
Em 1910, o Castelo foi classiﬁcado como monumento nacional, sendo restaurado a partir da década de 30, com a instalação de ameias em toda a
extensão dos muros. O Museu Militar está instalado na Torre de Menagem, desde 1936, no sector

norte. Construída em granito, a torre tem 34 metros
de altura e tem no interior uns calabouços e uma
cisterna. Antigamente havia uma ponte levadiça
mas hoje existe uma escada externa. Na parte sul
podemos ver uma pedra de armas com o brasão da
Casa de Avis.
As muralhas de Bragança envolvem o núcleo histórico da cidade, com uma extensão de três hectares.
No interior podemos apreciar as ediﬁcações do “Domus Municipalis” (arquitectura românica), a Igreja
de Santa Maria (ou Nossa Senhora do Sardão) e o
Pelourinho medieval.
Pelo lado norte da cerca exterior destaca-se a chamada Torre da Princesa, antigo Paço do Alcaide,
que alberga uma lenda. Diz-se que uma princesa
órfã vivia no castelo com um tio. A jovem apaixonou-se por um cavaleiro que, porém, não tinha
recursos. Como ele não se achava digno de pedir
ao tio a mão da princesa resolveu então partir em
busca da fortuna, com a promessa de um dia voltar
em condições de poder casar com ela. Mas o tio,
com o tempo, impacientou-se. Resolveu disfarçar-se
de fantasma durante uma noite. Entrou no quarto
da princesa e fez-se passar pelo jovem ausente.
Quase a convenceu a aceitar casar-se com um novo
pretendente mas a estratégia caiu por terra quando
um raio de luz trespassou a noite de forma a desmascarar o impostor. A partir daí, a princesa passou
a viver na clausura, na torre que hoje é conhecida
pelo seu nome.
Diz-se também que a torre foi habitada por D. Sancha, irmã de D. Afonso Henriques, para se refugiar
das inﬁdelidades conjugais de seu esposo, Fernão
Mendes. Nesta torre esteve também fechada D. Leonor, esposa do quarto duque de Bragança, D. Jaime,
acusada injustamente de adultério pelo marido.
Acabou por ser assassinada em 1512, no Paço da
Vila Viçosa, residência dos Duques de Bragança.
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FOI VOCÊ QUE PEDIU UMA
POSTA À MIRANDESA?
A gastronomia de Bragança e, concretamente, as
especialidades da Pousada de S. Bartolomeu são
realmente fora do vulgar. É mesmo a arte de bem
cozinhar e apreciar bons acepipes. São famosos os
enchidos da região (alheiras, salpicões...) e o presunto. Também os folares da Páscoa são uma especialidade, devido à abundância de fumeiro – pão
de ovos recheado de enchidos. De toda a variedade
gastronómica destaque para o cozido e a feijoada à
transmontana, o cabrito branco de Montesinho e a
célebre posta à Mirandesa, um naco de vitela que
é uma generosidade natural. Isto sem esquecer as
trutas. Há também uma grande riqueza ao nível
da oferta cinegética: coelho, perdiz, lebre e o javali
à transmontana constituem verdadeiros baluartes
da cozinha da região. Tudo isto acompanhado por
excelentes vinhos regionais. A gastronomia de Bragança é tipicamente transmontana, caracterizada
pela elevada qualidade dos produtos e pela simplicidade dos processos de elaboração.
A Pousada de S. Bartolomeu tem uma particularidade muito interessante. “Preocupamo-nos bastante com a gastronomia regional”, diz João Amaral.
“E mesmo aquilo que não é original leva depois um
retoque transmontano. É o caso, por exemplo, de
um naco de leitão cozinhado a baixa temperatura
(12 horas a 70 graus), sobre salada de laranja azeitada e puré de castanhas”.
Mas as entradas são típicas: telha de enchidos tradicionais de Trás-os-Montes sobre grelos em azeite
e alhos, com gomos de maçã caramelizada ou carapaus fritos de escabeche sobre tosta de pão e marmelada caseira, constituem boas ofertas. Há ainda
um guisadinho de tomate com ovos, espargos e
chaviano de Bragança que costuma ser bastante
requisitado.
O cordeiro bragançano, guisado com vinho do Pinhão e batata cachela é também uma especialidade,
assim como a codorniz desossada, recheada com
alheira de Vinhais, puré de batata e misto de cogumelos silvestres. Existe ainda o secreto de porco
bísaro estufado, acompanhado com casúlas estu-

fadas e molho leve de rancho e o bacalhau abafado
sobre batatas, cebola, molho de “azeitona negrinha”
e colorau. A truta é muito apreciada na região e a
Pousada de S. Bartolomeu oferece ﬁletes recheados
com migas de grelos e camarão.
O director da Pousada S. Bartolomeu elogia Leonel
Pereira, o Chef responsável, ao nível da rede Pousadas, pelas escolhas presentes nas Cartas, que “tem
feito um notável trabalho na valorização dos nossos
produtos regionais, como a azeitona negrinha e os
enchidos, por exemplo”.
A região não é muito pródiga em diversidade de sobremesas mas, mesmo assim, destacam-se os ovos
doces com pão, o bolo de mel, as rosquilhas e as
súplicas, feitas com apenas açúcar, farinha e ovos.
Já nos tempos dos romanos se cultivava a vinha
e se produzia vinho de qualidade. Por isso, ainda
hoje predomina uma grande variedade em Trás-osMontes, local situado num planalto, com uma extensa rede hidrográﬁca, com um clima de Invernos
muito rigorosos e um Verão muito quente e seco.
Estas características reﬂectem-se na qualidade do
vinho, nestas regiões demarcadas para a produção
do “Chaves”, “Valpaços” e “Planalto Mirandês”.
A sul encontram-se as terras durienses, com a famosa produção do Vinho do Porto. Foi na segunda
metade do séc. XVII que se deu a expansão do
Vinho Riba d`Oyro, designado depois Vinho de
Embarque e, mais tarde, Vinho do Porto. Nesta
região também se produzem diversos vinhos tintos,
brancos e rosados, além de moscatel, espumante e
aguardente de vinho.
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João Amaral diz que os vinhos do Alentejo estão
um pouco na moda mas acredita que, no futuro, vai
predominar também o vinho do Douro e do Nordeste Transmontano. “Temos vinhos muito bons,
de elevada qualidade, mas que estão ainda pouco
divulgados”, conclui.

TRADIÇÕES
NO LINHO E LÃ
Na região de Bragança mantêm-se ainda certas
tradições, como o aproveitamento de alguns
recursos naturais, desde a madeira a fibras
vegetais e peles. Esta actividade é mais notória ao
nível rural, como nas aldeias do Parque Natural
do Montesinho. Podem ser apreciados diversos
objectos funcionais, de carácter festivo e destinados
também à decoração.
O trabalho da forja nas aldeias já praticamente não
existe. Hoje as oﬁcinas estão maiores, evoluíram,
mas há ainda quem faça trabalhos em madeira
como antigamente. Mas construir agora um carro
de bois só pode ser por meio de uma encomenda
muito especial, até porque os carpinteiros se dedicam a trabalhos cada vez mais funcionais.
Ainda se encontra activa a feitura de máscaras para
as Festas dos Rapazes, em Santo Estêvão. Alguns
artesãos dedicam-se a esta tradição ancestral.
A cestaria artesanal ainda está viva em muitas aldeias. É uma actividade muito útil para guardar o
pão cozido e para conter objectos de costura.

Também se produzem grandes cestos, designados
por coleiros, destinados aos trabalhos agrícolas.
A tecelagem é uma mais valia na região. O trabalho
em linho tem muitas tradições. As comunidades
da montanha recorrem também à lã, dos ovinos da
raça Churra Galega-Bragançana.
Os tecidos de linho, lã e algodão têm aplicações
muito apreciadas e reconhecidas, sobretudo ao nível do vestuário, lazer e usos domésticos.
Os lençóis de linho, mantas de trapos, cobertores,
carpetes de lã e colchas de linho, são alguns dos
artigos mais procurados.

PAISAGEM SERENA E BELA NO
PARQUE DE MONTESINHO
Ir à Pousada de S. Bartolomeu e não ir ao Parque
Natural de Montesinho é desperdiçar uma óptima
oportunidade de conviver com a natureza. Criado
em 1979, o parque é uma das maiores áreas protegidas de Portugal e um excelente local de repouso
e lazer, ao longo de 75 mil hectares. Proporciona o
contacto com a vida rural, numa área que tem uma
paisagem privilegiada, serena e bela. O parque está
situado na fronteira nordeste de Portugal, com as
serras de Montesinho e Coroa e diversos rios.
Predomina o xisto, com áreas calcárias e grandes
manchas graníticas, numa zona com perto de 10
mil habitantes, distribuídos por quase uma centena
de aldeias. A região é povoada desde há milénios e,
por isso, é rica em vestígios arqueológicos.
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Existe uma boa rede de estradas dentro do parque,
de forma a atravessar várias paisagens que podem
ser apreciadas de automóvel. Há também vários
trilhos e azinhagas entre as aldeias, que podem ser
exploradas de bicicleta (podem ser alugadas) ou a
cavalo (aluguer no Centro Hípico de França).
A montanha tem sete abrigos mas a taxa de ocupação é tão elevada, pelo que o mais aconselhável é
fazer-se uma marcação com alguma antecedência.
Na paisagem vegetal proliferam as matas de carvalhos e sardoais. As áreas cerealíferas e os soutos de
castanheiros proporcionam também importantes
territórios de caça, refúgio e reprodução de aves e
mamíferos. Junto às zonas ribeirinhas encontra-se
todo o tipo de amieiros, freixos e salgueiros.
Ao nível da fauna, trata-se de uma área muito importante. O destaque vai para a presença do lobo
ibérico. Há ainda uma grande variedade de aves
nidiﬁcantes (160 espécies), com
destaque para a águia-real.
A região é caracterizada por
Invernos rigorosos e um Verão
bastante curto e quente. Há um
ditado que fala em “nove meses
de Inverno e três de inferno”.
Na parte nordeste do Parque
está situada a pitoresca freguesia de Rio de Onor. É também
conhecida por ser metade portuguesa e metade espanhola. A
zona é pobre, com os habitantes
a dedicarem-se à agricultura e ao fabrico de carvão.
Possuem comunalmente dois moinhos e os gados
pastam conjuntamente sob a vigilância de um só
pastor. Apesar disso, os locais são conhecidos por
terem construído uma escola e aberto uma estrada
de ligação a Bragança, a expensas próprias.
Mais ao lado de Rio de Onor está situada a aldeia de
Montesinho, que é famosa pela criação do cabrito. No
tempo das minas já foi um local próspero mas agora
ﬁcou apenas com alguns recursos agropecuários.

A ROTA DA TERRA FRIA
TRANSMONTANA
A região do Nordeste transmontano é fértil em locais pitorescos, que justiﬁcam uma visita. Alfândega
da Fé, por exemplo, tem 700 anos de existência e
remonta ao tempo das incursões árabes pela península. A Festa da Cereja e de produtos locais (segundo ﬁm de semana de Junho) é bastante atractiva.
Carrazeda de Ansiães tem muitos vestígios arqueológicos do Paleolítico Superior. O primeiro foral foi
anterior à formação da nacionalidade, concedido
por Fernando Magno, no séc. XI, na sequência da
importância deste território em termos estratégicos,
tanto no que respeita à Administração como à Política. O Castelo de Ansiães, as pinturas rupestres do
Cachão e a Casa de Selores (monumento nacional)
são alguns dos locais a visitar, para além dos miradouros da Senhora da Graça, Senhora da Saúde e
Senhor da Boa Morte, e as Termas de S. Lourenço.
Freixo de Espada à Cinta foi também uma das primeiras terras a ser outorgada com carta de foral.
Situada na fronteira com a província de Salamanca,
é considerada a vila mais Manuelina de Portugal.
Apesar de se encontrar muito no interior, Freixo
de Espada à Cinta é uma terra famosa por ter dado
ao Mundo ﬁguras como Guerra Junqueiro ou Jorge
Álvares, primeiro cronista do Japão. Há também
muitos miradouros para visitar e um centro histórico importante, com a Torre Heptagonal. Ao nível
da gastronomia, a região destaca-se pelo fumeiro
regional, queijos de ovelha e cabra, cabrito assado e
pela doçaria de amêndoa.
Macedo de Cavaleiros passou à categoria de cidade
em 1999. Tem um Parque Natureza do Azibo e
vários monumentos que podem ser visitados. Há
muitas festas e romarias e um artesanato especializado em tecelagem em linho e lã, colchas de renda e
muita cestaria de vime, castanho e palha.
Em Miranda do Douro há diversos locais a visitar,
como as barragens de Miranda e do Picote, além do
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muito recomendado Miradouro da Sé Catedral, por
ter uma vista a pique sobre o Rio Douro.
É claro que Miranda do Douro é conhecida pela
famosa posta à mirandesa, que provém da raça bovina Mirandesa, além do cordeiro de raça churra
galega mirandesa e do fumeiro, com as empadas e
a bola doce.
No folclore, os Pauliteiros em Miranda, Palouço, Sendim, Duas Igrejas, Malhadas, Fonte Aldeia, Cércio e
São Martinho são dos espectáculos mais requisitados.
Mirandela é uma cidade de origem romana. O Palácio dos Távoras e o Palácio dos Condes de Vinhais são
óptimas escolhas para se fazer uma visita. Há várias
zonas de lazer e três museus, além de monumentos
que enriquecem a paisagem cultural da cidade. Os
Paços do Concelho (antigo Palácio dos Távoras) e
uma ponte românica (com 20 arcos todos desiguais,
do séc. XV) constituem também locais de interesse.
Mirandela é também famosa, a nível gastronómico, pelas alheiras,
além do azeite, couve-penca, presunto e peixe do Rio Tua.
Mogadouro tem um castelo que
faz parte do roteiro turístico da
região. Há o Monóptero e muitos
pelourinhos que podem também
ser apreciados. Na gastronomia a
posta à mirandesa (vitela de raça
mirandesa assada na brasa) é também uma especialidade. A marra
(carne de porco fresca do lombo
assada na brasa), as cascas (vagens secas cozidas
com bulho), presuntos, alheiras e outros enchidos
de porco marcam também uma forte presença à
mesa. Há muitas romarias para desfrutar e muitas
colchas, bordados e rendas em linho ao nível do
artesanato.
Na Torre de Moncorvo, cuja comarca se estendia outrora até às pontes de Chaves e Amarante, há vários
locais para visitar: a Mata Nacional do Reboredo,
Museu do Ferro da Região de Moncorvo, Oﬁcina

Vinária, Vale Lacustre da Vilariça e Miradouro de S.
Gregório, em Adeganha. A Igreja Matriz foi iniciada
em 1544 e teve a particularidade de ter demorado
100 anos a ser construída. É uma terra com muitas
romarias e um artesanato forte ao nível da olaria,
tapetes, mantas de farrapos e cestaria.
Diz a história de Vila Flor que antigamente até se
chamava Póvoa de Além Sabor. Mas, quando um
dia D. Dinis por ali passou, ele achou o lugar tão
bonito e formoso que lhe mudou o nome. Passou
a chamar-se mais poeticamente Vila Flor. D. Dinis
mandou depois construir uma cerca de muralhas à
volta, com cinco portas em arco, restando apenas
uma: o arco de D. Dinis. Ainda existem em Vila
Flor vários solares brasonados, muitos pelourinhos
e cruzeiros medievais. O Vale da Vilariça (fértil em
frutas como o melão) e o Complexo Turístico do
Peneireiro são pontos de referência para uma visita.
Vila Flor também tem um azeite reconhecido, que
tempera os peixes do rio, os enchidos, o cabrito assado, a chamada couve troncha, os grelos e o folar,
acompanhados por pão de centeio cozido em forno
de lenha.
A leste de Vimioso (Atalaia) encontra-se um castro
luso-romano que se supõe ser de origem pré-histórica. A própria fortiﬁcação terá sido reforçada e sofrido algumas modiﬁcações na sequência das lutas
entre cristãos e mouros.
Esta vila está também ligada a inúmeras guerras,
cujas marcas podem ser vistas um pouco por todo
o concelho. O Castelo de Algozo é um dos sítios
obrigatórios para se fazer uma visita.
Vinhais foi uma vila fundada antes da monarquia
portuguesa. O primeiro foral foi-lhe concedido por
D. Afonso III, em 1253, e mais tarde o Foral Novo
por D. Manuel, em 1512. O local é excelente em matéria de vistas panorâmicas, para além do seu castelo emblemático, que também pode ser visitado.
A vila tem grandes tradições ao nível de festas e romarias. A Festa de Santo Estêvão, também conhecida
por Festa dos Rapazes, é uma das mais conhecidas. ■
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A PROPOSTA É PERCORRER O MELHOR DO
PAÍS EM APENAS SETE DIAS. É POUCO, SABEMO-LO, MAS INTENSO, GARANTIMOS.
DA COSMOPOLITA ISTAMBUL ÀS CHAMINÉS
DE FADA DA CAPADÓCIA, ATRAVÉS DO PLANALTO ANATÓLICO, ESTA É UMA TERRA DE
GRANDES CONTRASTES, COMO O SÃO AS
MAIS BELAS.
Texto e Fotograﬁa: Nuno Miguel Dias [nuno.dias@impala.pt] • Agradecimentos: Grantur

Se há vidas que se resumem a um gesto, religiões
que assentam num pressuposto e correntes cientíﬁcas que se baseiam numa ideia, viagens existem que
se poderiam cifrar, dada a sua intensidade, num
mero momento. Aquele em que, da janela do hotel,
enquanto observava a profusão de muralhas, minaretes e cúpulas de mesquitas que ponteiam Istambul, ouvindo o som grave dos apitos dos navios no
Bósforo, ainda não refeito da viagem e pouco ciente
de pisar solo tão exótico, ressoa pelo ar, mágico e
sedutor, a chamada para a primeira oração, cantada
pelo nuezzin. É a certeza de estar onde a Europa
acaba e começa o eternamente fascinante Oriente,
com todos os seus odores, mercados labirínticos
e buliçosos, diálogos acesos onde nada se diz sem
um grito ou um bracejo, ocasos espelhados no mar
de Marmara e Corno Dourado em reﬂexos de ouro
e prata, quadros e fotos e estátuas de Mustafá “Kemal” Atatürk, crianças que correm com bandejas de
copos de chá que se bebe em plena avenida principal, anciões de longos e fartos bigodes (bigodes
turcos, pois então) fumando nargileh (o tradicional
cachimbo a que os portugueses chamam chicha porque visitam muito mais o Egipo). Porém, muito para

53

ROTA DA SEDA

além de Istambul estende-se um vasto território de
paisagens tão díspares como as gentes, tão belas
estas como aquelas, da interminável Anatólia e dos
seus trajes típicos (usados muito além dos espectáculos para turista) à faixa montanhosa junto do Mar
Negro, onde as ﬁsionomias se assemelham àquelas
que constituem grande parte do território russo,
passando pelas gélidas proximidades do lago Van e
os seus habitantes muito próximo dos iranianos ou
a costa mediterrânica com o seu quotidiano caracteristicamente grego, porventura os traços culturais
que assinalam a derradeira fronteira entre a Europa
e a África do Norte.

MORADA DE SULTÕES
Do aeroporto ao hotel fotografei mentalmente, do
interior do autocarro, um Bósforo nocturno, pejado
de pequenos pontos luminosos que atestavam a
presença dos inúmeros navios que aguardam – possivelmente durante vários dias – a ordem de passagem pelo estreito mais movimentado da Europa. À
falta de luminosidade que me permita perceber a

aparência de Istambul, vou atentando nas diferenças, que se ﬁcavam, até ali, pelos semáforos, que
também ﬁcam amarelos antes de verdes, e uma
estranha marca de automóvel, a Tofas. Mais uma ou
outra destas ainda turvas ideias depois, vislumbro
um muro que toma forma à medida que avançamos,
deixando de alternar com habitações e passando a
revelar-se, em todo o seu esplendor, num enorme
arco romano. Estamos no Sultanahmet, o bairro
mais antigo de Istambul. Agora sim, monumentos
iluminados, recortados por trás dos troncos das
árvores. Assim, observo da janela do hotel a grandiosa mesquita azul e só na manhã seguinte ﬁco a
saber que, em frente da mesma, se ergue a Aya Sofya
(Sancta Soﬁa).
Ao pequeno-almoço, um vislumbre do que ainda se
nos depararia do vasto manancial que é a gastronomia turca, o supra-sumo da culinária mediterrânica.
Diante do comensal surgem uns vespertinos mas
nem por isso pouco substanciais pães, frutos secos
e doces, a serem regados com generosas colheradas
de iogurte natural e mel. Muita atenção à proporção
olhos/barriga aquando da prova da doçaria turca.
Aprenderá, para o mal do seu nível de triglicéridos,
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que aﬁnal não sabia até aí o
verdadeiro signiﬁcado da palavra “açúcar”. Tradicionalão um sem número os usos e costumes
mente, os turcos começam o
turcos que ainda tardam em conhecer o
dia com tomates gratinados,
seu ﬁm. Nas aldeias do interior, por exemazeitonas e muita melancia.
plo, o casamento ainda segue regras rígidas.
O pretendente aproveita a ida à fonte da
Melancia a toda a hora, aliás!
donzela e deixa cair um lenço. Se ela o pisar,
De qualquer forma, a energia
não está de acordo; caso contrário, poderá
necessária para calcorrear
passar à fase seguinte, que passa pela oferta
a antiga capital do império
de doces aos pais e subsequente namoro.
otomano era a suﬁciente para
No dia do casamento, todas as mulheres se
enfrentar o céu que, entrejuntam na casa da noiva, dando-lhe contanto, adquirira tons pouco
selhos, entre eles o mais importante, que é
auspiciosos.
não ceder às “investidas” do marido logo na
noite de núpcias, pelo que isso signiﬁcará
Se na noite anterior pouco
que ela será para sempre controlada e maou nada dava conta da locanipulada. Os homens da aldeia juntam-se
lização, a manhã não deixou
todos na praça central para barbear o noivo.
dúvidas. Istambul deixa boTambém estes lhe dão vários concelhos, e
queaberto o viandante mais
insistem no facto de, caso este não consiga
incauto, quem seja incapaz
que a esposa ceda na primeira noite, isso
de perceber que os contrastes
signiﬁca que ela é que “usará as calças lá
em casa”.
podem conviver em perfeita
harmonia sem que de um
contrasenso se trate. Para deleite do bom observador, é ver yuppies envergando fatos de bom corte,
como se de qualquer nova-iorquino se tratasse, que
antes de entrar no escritório se senta à porta do prédio com o ancião da loja no rés-do-chão, para um
comunitário e muito social chá çai. Aos seus pés,
um engraxador desempenha o seu trabalho com
esmero, por entre os reﬂexos dourados da caixa
de cobre de onde retira um sem ﬁm de recipientes.
Todos conversam animadamente, porque aqui importam o respeito pelos mais velhos e a fé no Islão
em detrimento do estrato social. Para completar o
quadro, a barbearia do lado tem cá fora um estendal

TRADIÇÃO

S

repleto de toalhas que secam: O barbear tem uma
importância tão grande na vida social turca que
estes estabelecimentos têm mais clientela matinal
do que os quiosques de jornais. Na manhã do casamento, por exemplo, o noivo é barbeado no centro
da aldeia e “bombardeado” com conselhos de todos
os homens da mesma. Para mais considerações de
cariz cultural, haveríamos de tornar, após a visita ao
hipódromo (onde se realizavam as grandes competições desportivas romanas), à deslumbrante e belíssima Mesquita Azul (tão assombrosa que desarma),
à Aya Sofya (berço da cisão entre a ortodoxia cristã
e remodelada no tempo dos sultanatos), ao Grande
Bazar. Aqui, mais do que alguma vez se possa imaginar, a Europa é apenas um conceito territorial. Ao
entrar por um dos seus 10 portões, a imagem que se
nos apresenta é a de uma labiríntica medina de Fez
ou o centro antigo do Cairo. O brilho dos cobres e
latões confunde-se com as transparências coloridas dos candeeiros, o fumo dos incensos mesclase com o aroma das especiarias, uma incalculável
concentração de gente cruza-se coberta por cúpulas
decoradas de arabescos e rodeada de música exótica
que emana das várias lojas. Aqui também se ouve a
chamada do nuezzin para a oração, mas a vida segue
o seu rumo (o que não se rezar durante o dia, ora-se
à noite, no aconchego do lar e dessa benção que é a
família, conceito maior do que o próprio homem)
sem fundamentalismos de qualquer espécie: é a
criança que se apressa a servir chá a três anciões
que fumam nargileh à porta de uma loja de tapetes,
alguém que regateia animadamente (leia-se de braços erguidos e aos gritos) o preço de alguns gramas
de açafrão, enormes bancas de doces e guloseimas
que reluzem de brilhos melíforos, mais à frente os
mochos (modernamente renomeados puffs), depois
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as especiarias dispostas em
cone, pequenos vulcões coloridos, mãos pintadas de
o penetrar numa habitação turca ou
hena esticam notas com a
num qualquer estabelecimento, para
efígie de Atatürk. Sabendo
além do costumeiro quadro com a inscrique pouco mais tempo me
ção: “Só há um deus, o seu nome é Alá e
seu pregador Maomé”, o mais certo será derestaria, decidi sentar-me
parar-se ainda com dois outros quadros. O
numa pequena praça ceninevitável e omnipresente Mustafá Kemal
tral onde conﬂuíam as genAtatürk, o “pai dos turcos”, e uma ﬁgura
tes, pedir um çai de maçã e
de um idoso de longas barbas e turbante
um nargileh de igual aroma.
desproporcional, de seu nome Nasreddin
Deitando por terra um dos
Hoca, invariavelmente representado monmaiores preconceitos do
tando um burro, mas virado para a sua
Ocidente, sentadas à mesma
cauda. Foi um jocal medieval protagonista
de um sem número de fábulas, que vão pasmesa, duas jovens lindíssisando de geração em geração por tradição
mas, de olhos negros, paroral e com fundamento moralizador. Um
tilhavam um sumo de romã
dia, Hoca foi comprar umas calças. Prestes
(curiosamente, diz-se roma).
a pagá-las, avistou um robe e levou-o em
Uma delas, se arredada deste
vez daquelas. Ao sair, o logista chamou-o,
ambiente, poderia ser uma
dizendo que ele não pagara. Hoca responqualquer parisiense, de saia
deu que já devolvera as calças, ao que o
empregado replicou que ele também não
acima acima do joelho, sapagara por essas. Então, Nasredin aﬁrma:
pato alto e decote generoso.
“É estranho pedir-me para pagar umas calA outra envergava os caracças que não comprei.”
terísticos casaco comprido
(de cós à altura dos tornozelos e lenço branco cobrindo a totalidade do cabelo,
que se adivinhava longo e escuro. Conversavam
alegremente como duas amigas que provavelmente
seriam, sem que nenhuma pusesse em causa a fé
da outra. A indumentária algo contida da mulher
muçulmana é, sabê-lo-ia dias depois, uma escolha
da própria e não imposição religiosa ou sequer social. Naquele momento, apeteceu-me ter ali umas
quantas pessoas e ver se era possível retirar-lhes as
albardas!

ATATÜRK OU HOCA?

A

UM MUNDO DE PAISAGENS
Não concebo outra forma de viajar pela Turquia que
não seja de autocarro ou comboio. Voos internos,
cruzeiros (pelas costas Norte, Sul e Oeste) privarão o visitante das mais deslumbrantes paisagens.
Entre Istambul e Ankara distam cerca de 400 quilómetros, durante os quais percorremos uma zona
montanhosa e densamente ﬂorestada, junto do Mar
Negro, transformando-se depois na paisagem que
nos acompanharia até à Capadócia, isto é, extensões intermináveis de solo aparentemente estéril,
de um amarelo pardacento, mas que atestam ser
dos mais férteis dos três continentes (Europa, Ásia
e África). Lá ao fundo, na linha do horizonte, elevam-se montes de topo liso, como se de minúsculos
planaltos se tratassem. Depois de dois dias passados
na movimentada capital, bem mais ocidentalizada
do que Istambul, seguimos em direcção à grande
Anatólia. À esquerda do autocarro, a paisagem, até
aí constante, remetendo-nos para um Alentejo onde
os sobreiros e as azinheiras são substituídos por
romanzeiras e jojobas (ou oliveira-do-paraíso); e à
direita, uma enorme extensão cuja alvura feria os
olhos. Parámos. Eis o lago Tuz, uma das maiores
extensões de sal do Mundo, que se estende até ao
horizonte, como se de um mar se tratasse, mas o
oceano não produz este ruído quando pisado, quebrando-se em mil fragmentos. Baixo-me, provo-o,
encho uma garrafa, tiro os óculos escuros e ﬁro a
vista. Retirámo-nos em direcção à Capadócia e o
horizonte branco só desapareceu uma hora depois.
Entretanto, chegáramos à mítica Capadócia, solo
bíblico, troço primordial da Rota da Seda e pátria
dos primeiros cristãos que, aquando das primeiras
investidas dos muçulmanos, construíram cidades
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nos mesmos. Por entre vales que se formam com
a erosão correm estradas tão antigas como estas
rugas que parecem sulcar o solo. De quando em
vez surgem, quebrando a monotonia das rectas,
albergues amuralhados, usados desde o comércio
da seda, para que os viajantes pudessem passar a
noite ao abrigo dos larápios e vilões de má cartilha.
Decidi penetrar num destes locais santos, que agora
são pertença dos Dervishes Dançantes, os monges
muçulmanos iniciáticos.

FINAL MAIS DO QUE FELIZ

EXPRESSO DA MEIA-NOITE

T

odos se recordam do clássico do cinema dos anos 80 que retratava a detenção de um norte-americano por posse
de vários quilos de haxixe e o subsequente
pesadelo vivido pelo mesmo numa prisão
de Istambul até à fuga, depois de assassinar
o director do estabelecimento. Pois bem,
na realidade, o jovem foi incriminado pela
posse de 20 gramas, esteve preso uns escassos quinze dias e chegou mesmo a dar
entrevistas à televisão. Tudo isto teve origem na invasão turca do Chipre. Os E.U.A.
ripostaram com um bloqueio de medicamentos. Provando ser auto-suﬁcientes, os
turcos iniciaram o seu próprio fabrico de
produtos farmacêuticos, a partir da papoila
de ópio, cultivada sob controlo governamental. Face aos prejuízos, a Johnson &
Johnson ﬁnanciou o famoso e imortal Expresso da Meia-Noite de Alan Parker, a ﬁm
de denegrir a imagem de um país. É pena.

subterrâneas (algumas delas
com sete andares debaixo do
solo). Há uns consideráveis
milhares de anos, consecutivas erupções vulcânicas cobriram estes solos de muitas
centenas de metros de cinzas. Dessa data até hoje, as
chuvas, ventos e nevões moldaram a paisagem de forma
tão ímpar que não chegam à
dezena as vagamente similares no Mundo. Chaminé de
fada, como é denominado
o resultado deste fenómeno
geológico (montes cónicos coroados com uma rocha maior que a base), há-as em número suﬁciente
para que muitas constituam verdadeiros prédios
naturais, tal é a profusão de habitações escavadas

Em direcção à Costa Ocidental, penetrámos no
planalto anatólico, subindo durante uma hora,
até os ouvidos se ressentirem, para então a visão
ser digna de um postal, ainda que marroquino ou
argelino. Depressa o guia se apressa a dizer que
aquelas são das terras mais férteis da Turquia. Aqui
e ali algumas manchas negras deixam adivinhar
queimadas para fertilização do solo. Quando tudo
passa a ser, por oposição, mais verde, os campos
de cultivo sucedem-se. Várias pessoas espalhadas
por campos de algodão, pomares de tudo o que se
possa imaginar e até cânhamo e papoilas de ópio (a
Turquia produz os próprios medicamentos e não
depende de laboratórios farmacêuticos) dão conta
de que a agricultura é a principal actividade deste
país. Lá ao fundo, numa encosta, uma mancha
branca destoa do verde em seu redor. É Pamukkale
(castelo de algodão, em Turco), uma formação
calcária devida às nascentes de água quente que,
ao escorrer encosta abaixo, forma várias piscinas
naturais de uma beleza indiscritível. Por trás de
tudo isto, as ruínas de uma cidade romana que
prosperou devido a estas águas, de propriedades
incontestavelmente terapêuticas. No dia seguinte,
a segunda capital romana, Éfeso, em todo o seu
esplendor (ainda que cerca de dois terços estejam
ainda por escavar) esperaria por nós sob um sol
abrasador. No caminho, passaríamos ainda pela
“aldeia das garrafas”, uma das que ainda mantêm
uma estranha tradição. Nas chaminés da casa, o
pai ou algum dos irmãos deposita uma garrafa por
cada rapariga “disponível”. O rapaz que deseje desposá-la, deverá disparar sobre o recipiente de vidro
e, alguns dias mais tarde, apresentar-se aos pais,
com um doce típico, só usado nesta ocasião, porém disponível nas lojas do check-in do aeroporto
(perante a minha estupefacção). A pretendida tem
a função de servir chá ao seu pretendente e seu pai,
mas manda o costume que, caso não esteja interessada, “adoce” a beberagem com sal ao invés de
açúcar. Em princípio, o rapaz perceberá e afastarse-á. Já em Izmir, “de onde provêm as mais belas
mulheres”, segundo o guia Ahmet, visivelmente
feliz por ali ter voltado mais uma vez, haveria de
prometer a mim próprio tornar à Turquia, a tudo
o que aqui há de singular e inigualável. Estes não
são país, povo, paisagem e cultura que se possam
abandonar lá porque, por agora, há um avião que
aguarda na pista.
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GUIA DO VIAJANTE
COMO IR?
Se optar pelo operador turístico Grantur,
este normalmente usa a companhia aérea
Pegasus para voar até à Turquia. O mais
das vezes parte de Lisboa com destino a
Istambul, sendo que o regresso é feito do
aeroporto de Izmir. Não opte pelos voos internos, sob pena de perder as mais belas
paisagens; opte pelo autocarro. Durante
todo o Inverno, a Grantur terá disponíveis
ﬁns-de-semana em Istambul a partir de €
45 (três noites com alojamento, pequenoalmoço e transfers) e escapadas de quatro
noites nas mesmas condições desde € 55.
A partir de Março, os valores inerentes a
um roteiro de oito dias (Istambul/Ankara/
Capadócia/Pamukkale/Izmir) são proporcionalmente baixos. Para mais informações,
contacte a Grantur, pelo tel.: 213 504 600;
ou consulte: www.grantur.com.
Documentos: Passaporte com validade
de seis meses e visto obtido à partida ou
mesmo no acto da compra do bilhete.
ONDE FICAR?
Como em qualquer outro país, o luxo das
instalações diverge de local para local. Os
hotéis mais “luxuosos” encontram-se em
Ankara e Istambul. De qualquer forma, ninguém visita a Turquia pelos seus spas ou
estrelas do guia Michelin.
Kybele Hotel**** Yerebatan Caddesi, 35,
Istambul; Tel: 5117766. A partir de € 50 por
noite.
Hotel Nomade**** Divan Yolu, Ticarethane Sokak, 15, Istambul; Tel.: 5112404.
Pela sua altura, este edifício proporciona
vistas deslumbrantes sobre as cúpulas e telhados de Istambul.
Four Seasons Hotel Tevkifhane Sokak, 1,
Istambul; Tel. 6388200. Caro, mas obrigatório. Ali foi ﬁlmado o mega-sucesso mundial Expresso da Meia-Noite. Prepare-se
para não pagar menos de € 270 pela diária,
sem pequeno-almoço.
Kervansaray Pension Inonu Caddesi,
Pamukkale; Tel.: 2722209. Uma espécie de
estalagem. Os quartos são pintados de cores alegres, o pequeno-almoço é delicioso.
Por € 15 diários!
First Apart-Hotel Inkilap Sokak, 29,
Ankara; Tel.: 4257575. Apartamentos,
equipados com cozinha. O mais caro custa
€ 90 por dia.
ONDE COMER?
Um dos “pratos fortes” da Turquia é mesmo
a própria gastronomia. Considerada uma
das melhores e mais saudáveis do mundo,
a sua cozinha é absolutamente irresistível,
desde o pão aos kebabs.
Junte à saúde da cozinha mediterrânica
umas pitadas de exotismo das especiarias

asiáticas e árabes. Se está habituado ao
consumo assíduo de fast food e coisas mais
“plásticas”, vá devagar! Isto é comida “a sério” e alguns sabores são verdadeiramente
intensos, pelo que não aconselháveis a estômagos “mal habituados”. Todas as refeições
são rodeadas de grande cerimónia. Basta
sentar-se com uma família turca à mesa para
ser considerado um membro da família.
Pequeno-almoço - Coloque no prato umas
fatias de pão (ekmet) e barre-o com mel.
À volta, disponha manteiga, azeitonas, tomate grelhado, pepino e queijo tipo gouda
grego. O ovo cozido é “empurrado” pelo
chá bem escuro. Se se sente com coragem,
coma a tradicional sopa de lentilhas (mercimek çorbasi) com o folhado recheado de
queijo de cabra e salsa (su böregi).
Pão - Nenhuma refeição principal deverá
prescindir do tradicional e delicioso pão
ázimo (ekmet).
Pratos principais - Existem várias pelos quais
escolher, mas optaremos por indicar os dois
principais: Pide, o mais barato, que consiste
num ekmet recheado de peinirli (ovo), yumurtali (ovo) e kiymali (carne picada de
borrego). A outra hipótese são os habituais
mezze ou saladas e as carnes dispostas em
kebabs, espetadas temperadas com várias
especiarias, com maior predominância para
os cominhos.
Sobremesas - De entre as mais maravilhosas, tente a baklava, omnipresente e deliciosa, constituída por um rolo de massa
folhada coberta de mel e recheada de avelãs
e pistácios, ou o estranhíssimo ﬁrin sütlaç,
feito de açúcar, farinha e peitos de frango
(exactamente).
Algumas sugestões de restaurantes:
Doy Doy Sifa Hamam Sokak, 13, Istambul.
Signiﬁca “Encher, Encher”... Prepare-se para
alguma confusão e algum tempo de espera.
O preço médio por refeição é de € 10.
Antique Gallery Restaurant Yerebatan
Caddesi, Salkimsogut Sokak, 18B, Istambul.
Romântico, com uma ambiência apenas
possível em Istambul e em nenhum outro
local do Mundo. Para além disto, um prato
grande de mezes, mais do que suﬁciente
para duas pessoas, custa € 4. Um deleite.
Ünal Restaurant Menderes Cadesi, Pamukkale. Comida caseira, com um vasto
leque de kebabs e carnes grelhadas. Localização privilegiada. Refeições a cerca de € 5.
Kebabistan Sanayi Caddesi, 6, Ankara. Em
tradução livre, a Terra dos Kebabs, tem-nos
para todos os gostos. Por menos de € 3.
Harman Bankalar Caddesi, 21, Aksaray.
Localizado sobre a praça principal de Aksaray, é um dos mais conhecidos restaurantes
da Capadócia. O ambiente é tolerável para
com as mulheres.

CULTURA
Hamman - Até a Hungria ou a Áustria são
sobejamente conhecidas pelos banhos turcos. É claro que, estando na sua terra de
origem, não vai deixar escapar esta oportunidade. Istambul é especialmente pródiga
em hammans e poderá visitar os mais autênticos do Mundo, por vezes tão antigos
como os romanos que chegaram a usá-los.
Trata-se de uma espécie de sauna, onde todos os homens se juntam (especialmente à
sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos), mas que serve também para lavagem.
Depois de espalhado o sabonete (que lhe
é entregue à entrada), o indivíduo ao seu
lado deita pelas suas costas água da piscina
central (não estranhe este ritual, que o é
há muitos séculos) e poderá então passar
para uma sala individual, onde uma mulher
lhe fará uma massagem. Também existem
hammans para mulheres.
Nargileh - É o famoso cachimbo, correctamente denominado “de água” e corriqueiramente apelidade de “chicha”, originário
da Turquia mas adaptado por toda a faixa
do Norte de África. Existe um verdadeiro
manancial de sabores à sua escolha, de entre os quais aconselhamos maçã, baunilha
ou banana. Em qualquer casa de chá ou estabelecimento de consumo de bens alimentícios é possível pedir para fumá-lo.
CONDUTA
Não aponte o dedo a ninguém | Não aponte
a sola do seu sapato em direcção a ninguém |
Evite assoar-se ruidosamente. Na rua, eviteo; num restaurante nem o tente | Não palite
os dentes | Beijos e abraços entre um casal
apaixonado são manifestações de carinho
entre nós. Na Turquia, esses actos são reservados à intimidade do lar e mal tolerados
pelo público em geral | Respeite a mesquita.
De resto verá provado serem falsos muitos
dos preconceitos ocidentais. As mulheres
podem entrar, por vezes em trajes que nem
o Vaticano permitiria. Quanto à obrigação
em descalçar os sapatos à entrada, o que
faria se na sua cerimónia religiosa tivesse
de tocar com a cabeça nos tapetes que cobrem o templo? Não preferia que estivessem limpos? | Um “sim” (evet) é indicado
inclinando a cabeça para a frente. O “não”
(hayir) corresponde ao levantar das sobrancelhas ou um simples som tsk.
VOCABULÁRIO
Olá - Merhába | Bom dia - Guenáiden |
Adeus (por alguém que parte) - Alaha ismarladíc | Adeus (por alguém que ﬁca) Gúl gúl | Obrigado - Techecúr | Muito obrigado - Techecúr ederím | Entrada - Guirís |
Saída - Tchekích | Restaurante - Lokanta. ■
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. O Conselho Regional do Norte (CRN) tem acompanhado a polémica gerada pelas decisões do CA do
Hospital de S. João relativas à política de utilização de
medicamentos (estimuladores da eritropoiese; tratamento de doentes com esclerose múltipla, etc.), assunto
que é objecto de especial destaque neste número da
revista nortemédico (páginas 6-13).
2. O CRN recebeu das colegas Dra. Maria Alice Xavier
de Carvalho e Dra. Isabel Maria Silva Castro uma exposição sobre a prestação de Serviço de Urgência da
Especialidade de Hematologia Clínica no Hospital de
S. João. Sobre o assunto pediu um parecer à consultora
jurídica da SRNOM com base no qual elaborou a carta
enviada às interessadas e à Direcção Clínica daquele
Hospital, ao Ministro da Saúde e ao CA da ARS-Norte
(documento 1).
3. O CRN tomou conhecimento da entrevista dada pelo
Senhor Ministro da Saúde ao Jornal de Notícias em 6
de Agosto passado onde, entre outras coisas, aﬁrma
“Nunca vou a um SAP nem nunca irei!”. Por nos parecer
relevante, e com a devida vénia ao JN, aqui a transcrevemos para conhecimento de todos os Colegas (documento 2). Sobre este assunto, o CRN apreciou igualmente o comunicado na ocasião emitido pelo Presidente
do CNE em exercício, Prof. Doutor José Manuel Silva.
2. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. O CRN recebeu da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina (ANEM) o ofício que se transcreve como
documento 3, relativo à abertura de novos cursos de
Medicina em Portugal, e deliberou informar aquela associação do seu acordo com as posições por ela assumidas.
2. O CRN tomou conhecimento da posição da FNAM
relativamente à Circular Normativa n.º 31, de 29 de
Maio de 2006, da Secretaria-Geral do Ministério da
Saúde (“Avaliação curricular dos clínicos gerais”),
tendo-se congratulado com a referida posição.
3. A Dra. Maria de Lurdes Gandra, membro deste CRN,
foi nomeada pelo CNE para constituir, juntamente com
os colegas António Araújo, Alberto Hespanhol, José
Luís Fortunato Pereira e Ana Luísa Moreira de Faria, o
Júri Regional do Norte que irá avaliar os candidatos à
Prova de Comunicação Médica.
3. CARREIRA MÉDICAS
1. O CRN analisou as recentes alterações legislativas
relacionadas com as carreiras médicas (alterações ao
Decreto-lei 73/90; revogação do Decreto-lei 92/2001),
tendo decidido solicitar ao Presidente da Mesa da As-

sembleia Regional a convocação de uma Assembleia
Extraordinária para debater este assunto, incluindo
na mesma a discussão do novo Despacho sobre serviços de urgência do SNS (Despacho n.º 18459/2006).
Igualmente decidiu manifestar a sua solidariedade com
as posições assumidas pelo SIM sobre a revogação do
Decreto-lei 92/2001.
4. MEDICINA CONVENCIONADA
1. O CRN recebeu do Dr. J. M. Monteiro Marques cópia
da carta por ele enviada ao Presidente da Alta Autoridade para a Concorrência e que se transcreve como
documento 4. O CRN decidiu dar conhecimento da
mesma ao Presidente da ERS, ao Bastonário da OM e ao
Inspector-Geral de Finanças, para os ﬁns que tiverem
por convenientes.
5. POLÍTICA DO MEDICAMENTO
1. O CRN apreciou o Projecto de Diploma – “Regime
de instalação, abertura e funcionamento de farmácia de
dispensa de medicamentos ao público nos hospitais de
SNS e as condições da respectiva concessão”, tendo, sobre o assunto, enviado ao Presidente do CNE o parecer
que se transcreve como documento 5.
6. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1. O CRN recebeu do Conselho Distrital de Braga o
resumo de actividades que se publica nas páginas 18 e
19 desta revista.
B – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. A propósito do editorial do número 68 (Maio de
2006) da Revista da Ordem dos Médicos, intitulado “A
revista e o candidato”, o Presidente do CRN enviou ao
Dr. Pedro Nunes, na sua qualidade de Director daquela
revista, a carta, datada de 30 de Junho, que se transcreve como documento 6. Após a decisão tomada pelo
CNE, em reunião de 19 de Setembro, de não publicar
a referida carta, o Presidente do CRN enviou ao Presidente do CNE novo ofício, o qual se transcreve como
documento 7. Posteriormente, a 28 de Setembro, e
“por não se encontrarem reunidas as condições para o
exercício legal” das suas funções, os membros do CRN,
Drs. José Pedro Moreira da Silva e Miguel Guimarães,
apresentaram a sua demissão dos cargos de, respectivamente, Director-Adjunto e Redactor Principal da
Revista da Ordem dos Médicos.
2. O CRN tomou conhecimento da carta enviada pelo
Dr. Álvaro Beleza ao Presidente do CNE sobre a Entidade Reguladora da Saúde e decidiu publicá-la nesta
revista (documento 8).

59

C – RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS CONSULTIVOS

1. 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 competências médicas na Região Norte, tendo
recebido do Coordenador daquela Comissão, Dr. Miguel
Leão, os documentos 9 a 18 referentes às especialidades
ou competências de Cirurgia Geral (doc. 9), Nefrologia
e Urologia (doc. 10), Saúde Pública (doc. 11), Endocrinologia (doc. 12), Dermatologia (doc. 13), Medicina Nuclear, Neurorradiologia e Radiologia (doc. 14), Anatomia

Patológica (doc. 15), Genética Médica (doc. 16), Gestão
de Serviços de Saúde (doc. 17), Farmacologia Clínica,
Hidrologia e Climatologia Médicas e Medicina Farmacêutica (doc. 18), respectivamente, os quais decidiu enviar ao Presidente da OM, Ministro da Saúde e Colégios
das respectivas especialidades.
D – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. As actividades realizadas e as actividades programadas para o futuro próximo no Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM encontram-se resumidas nas
páginas 70 e 71 desta revista.

URGÊNCIA DE HEMATOLOGIA CLÍNICA (HSJ)
RESPOSTA DO CRN / PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA DA SRNOM
Ex.ma Colega,

DOCUMENTO 1

O Conselho Regional na sua reunião de 03.08.2006
apreciou o seu requerimento e deliberou:
1) Apesar de o Hospital de S. João ter, por via do Decreto-lei 233/2005 de 29 de Dezembro, sido objecto
de transformação e revestir hoje a natureza jurídica de
entidade pública empresarial, certo é que, nos termos
do disposto no artigo 15.º do referido diploma, “o pessoal com relação jurídica de emprego público que, à
data da entrada em vigor do presente Decreto-lei, esteja
provido em lugares dos quadros das unidades de saúde
abrangidas pelo artigo 1.º (...) transita para os hospitais
E.P.E. que lhes sucedem, sendo garantida a manutenção
integral do seu estatuto jurídico...”
2) Deste modo é inequívoco que a Colega, Médica provida no quadro (da função pública) do Hospital de S.
João E.P.E. deverá ver respeitado o seu estatuto de funcionária pública da carreira médica hospitalar, sendo lhe
aplicável o disposto no Decreto-lei n.º 73/90, de 06 de
Março (Estatuto das Carreira Médicas).
3) Assim, a Colega tendo obtido dispensa do serviço de
urgência ao abrigo do n.º 80 do artigo 31.º do Decreto-lei
73/90, certo é que tal dispensa (e que consubstancia,
juridicamente, um acto administrativo que lhe confere o
direito de não efectuar aquele tipo de serviço), não pode
agora, por via da criação de uma ﬁgura como sendo a de
“chamada ao serviço de urgência” (doravante designado
abreviadamente por SU) através do elemento de permanência diurna que se encontre no Hospital de Dia do
Ambulatório – chamadas essas a serem (conforme decorre da Nota de Serviço HC 6/2006) apelidadas como
“consultas internas do Serviço” – ver desrespeitado
aquele seu direito/dispensa.
4) Primeiro, porque e desde logo, tais ocorrências ao SU
nunca poderão ser havidas como consultas internas do
serviço de Hematologia Clínica já que a consulta é, por
deﬁnição, um acto programado.

5) Depois porque, ao abrigo do artigo 31.º n.º 5 do Decreto-lei 73/90 o que se encontra estatuído é que os médicos em regime de horário de 35 ou 42 horas semanais,
devem prestar, quando necessário, um período semanal
máximo de 12 horas em serviço de urgência (as quais
devem ser convertidas em 24 horas de prevenção).
6) Seja, à luz do DL 73/90 as funções dos médicos da
carreira médico hospitalar, para além de compreenderem as suas funções normais nos serviços dos quais
fazem parte, têm ainda que efectuar trabalho no SU (que
pode ser em permanência física ou em prevenção), inexistindo, portanto, qualquer tipo de serviço de “’apoio
à urgência” e que, em última análise, acarretará sempre
prejuízo para o normal funcionamento do serviço (quer
de Hematologia Clínica quer, até os SU).
7) Ora, de acordo com o Despacho Normativo 11/2002,
de 06 de Março, que cria o serviço de urgência, este é
“considerado serviço de acção médica hospitalar” (n.º
1), sendo “serviços multidisciplinares e multiproﬁssionais que têm como objectivo a prestação de cuidados
de saúde em todas as situações enquadradas nas deﬁnições de urgência e emergências médicas” (n.º 2) que são
“aquelas cuja gravidade de acordo com critérios clínicos
adequados, exijam uma intervenção médica imediata”
(n.º 3 do artigo 10 do citado despacho).
8) De notar ainda que, nos termos do artigo 4.º do despacho normativo em crise, “o serviço de urgência dever
ter regulamento interno que contemple o modelo global
de funcionamento, a estrutura hierárquica do serviço e a
constituição dos respectivas equipas multidisciplinares
e multiproﬁssionais”.
9) Assim, ao pretender se, agora, que os médicos do Serviço de Hematologia Clínica que se encontram escalados
durante o dia para o Serviço de Permanência no Hospital de Dia de Hematologia Clínica – serviço este ao qual
ocorrem doentes a exigir cuidados especializados, sem
marcação agendada mas que não têm indicação para
SU e que, como tal não podem esperar pela consulta
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externa de rotina, bem como no qual são prestados
cuidados médicos a doentes que se encontra a fazer tratamento no Hospital de dia e que desenvolvam reacções
adversas e/ou apresentam quadros clínicos inesperados
ou graves e , ainda, no qual se realiza a avaliação clínica
e estudo hematológico – incluindo manobras invasivas
como mielogramas e biopsias ósseas – no sentido de
se estabelecer um diagnóstico e uma prescrição terapêutica para doentes internados em hospitais distritais
da zona Norte que não, possuem a especialidade de
Hematologia e que, com tal carecem da marcação de
consultas a muito curto prazo, bem como se realizam
as consultas externas dos médicos do Serviço de Hematologia que, por qualquer razão, faltem ao serviço
prestem apoio ao SU em “escala Diurna do SU” é, no
nosso entendimento, claramente ilegal.
10) Até porque havendo uma distância grande entre
os dois sectores, e sem prejuízo do que vem de ser dito,
sempre o cumprimento da identiﬁcada Nota de Serviço

poderá desencadear situações de responsabilidade médica (civil, penal e até disciplinar).
11) Na verdade, não têm os médicos o dom da ubiquidade e tão pouco se pode menosprezar o trabalho que
é realizado no Serviço de Permanência do Hospital de
Dia do Serviço de Hematologia Clínica em benefício do
“apoio” ao SU (conceito este que, repita-se, é inexistente
à luz do DL 73/90 e demais legislação aplicável aos funcionários públicos, como é o caso da Colega).
12) Assim, ao escalar a Colega para prestar permanência no Hospital de Dia do Ambulatório e, ao mesmo
tempo, determinar que aquela deverá ocorrer ao SU
está-se, para além das demais objecções quanto à legalidade de tal solução, a violar a dispensa do serviço de
urgência de que a Colega é titular.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional
Dr. J. Pedro Moreira da Silva

«NUNCA VOU A UM SAP NEM NUNCA IREI!»
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO MINISTRO DA SAÚDE AO «JN»
«PRESTES A SER AVÔ PELA TERCEIRA VEZ, O MINISTRO
QUE ENCERROU MATERNIDADES ESCOLHERIA BADAJOZ
SE O NETO QUISESSE NASCER EM ELVAS. E SÓ LEVOU ASPIRINA NO ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS DAS FÉRIAS...

DOCUMENTO 2

Faço-lhe a mesma pergunta que ﬁz ao porta-voz da
Associação Nacional de Farmácias: se lhe doer a cabeça em férias, entra na primeira loja de medicamentos, seja ou não farmácia?
Não. A primeira coisa é procurar saber qual a razão por
que me dói, se tomei alguma coisa que me fez mal, se
estou constipado, se há alguma causa externa. A última
coisa que faço é tomar medicamentos.
E no seu estojo de primeiros socorros tem paracetamol?
Também tem aspirina.
Prefere-a?
Estou mais habituada à aspirina. E tem efeitos úteis
para outras coisas, como o efeito vasodilatador.
E efeitos nocivos para o estômago...
Tomo-a em meios comprimidos e no meio da refeição.
Protegido (risos).
Se estiver a retemperar na sua terra natal e tiver um
problema de saúde de noite vai ao Serviço de Atendimento Permanente do centro de saúde mais próximo
ou aguenta até à manhã seguinte?
Vou directo à urgência do hospital ou a uma urgência
qualiﬁcada como tal. Nunca vou a SAP, nem nunca irei!
A nenhum? Porquê?
Porque não têm condições de qualidade. Têm um
médico e um enfermeiro e conferem uma falsa sensação
de segurança. Nenhum deles devia funcionar assim!
Está a dizer-nos que a ideia é encerrá-los todos?
Não, não tire daqui nenhuma ideia! Não irei simplesmente porque não têm equipa suﬁciente, não têm meios
de diagnóstico, não têm condições para resolver uma
verdadeira urgência.
Passa essa mensagem aos seus pais, que ainda vivem
em Viseu?
Os meus pais nunca vão ao SAP. Vão às urgências do
hospital. É um sítio garantido e seguro.

Tem um terceiro neto a caminho... Se as dores de parto
chegarem em Elvas, para onde seguirá a nora?
(Risos) Para Badajoz, obviamente! É mais perto e são
serviços de boa qualidade.
Portalegre não?
Se fosse mais perto...
E se for no IP4, entre Mirandela, Macedo e Bragança?
Depende. Se acontecer mais perto de Bragança, vai para
lá, se for mais perto de Vila Real, será em Vila Real.
Em Mirandela é que não, apesar de não estar decidido
qual a maternidade que se mantém no distrito, se esta,
se a de Bragança?
Mirandela é a que tem menos equipa. Está assente que
vai fechar no ﬁnal do ano!
E onde nasce esse neto aﬁnal?
A minha nora é beneﬁciária dos serviços de saúde dos
bancários, é natural que seja numa maternidade convencionada. Mas o meu outro neto nasceu na Maternidade Alfredo da Costa. Quem sabe se este não acaba por
nascer lá também!
É Verão, todos os dias nos massacram a cabeça com
cancro da pele. Já lhe ocorreu sugerir a comparticipação de protector solar?
O que me ocorre é apoiar as iniciativas de saúde pública
de prevenção do melanoma.
Acredita que funcionam?
Acredito. Vê-se cada vez mais gente a sair da praia entre
as dez e o meio-dia e a chegar entre as 17 e as 19.
Antes das férias, gostou de ser empurrado do palco dos
media pela sua colega da Educação?
(Risos) Tudo isto tem uma explicação muito simples a
ministra da Educação é uma pessoa altamente capaz e
tem vindo a desenvolver uma política de grande qualidade. Este Governo goza de uma grande popularidade
e coragem. E as oposições têm sido sistematicamente
derrotadas no debate público. Encontraram na ida da
ministra ao Parlamento uma fenda para espetar uma
adaga. Mas isso não trouxe nada ao país.
Não se sentiu aliviado por deixar de ser o bombo da festa?
(Risos) Não. Não. Fez-me vibrar de solidariedade!

61

Que medidas surpresa nos preparou para a rentrée enquanto vadiou estes dias por Sintra?
Não há nenhuma surpresa neste Ministério! Tem tudo a
ver com três prioridades essenciais. Até ao ﬁm do ano, a
prioridade número um é conter o déﬁce. E as prioridades do plano são a reforma dos cuidados primários com
as unidades de saúde familiar e a aposta nos cuidados
continuados. Para isso, temos que ter SAP encerrados,

horas extraordinárias revistas, remunerações acertadas,
computadores aﬁnados, enfermeiros e médicos motivados! Temos que ter os hospitais e os centros de saúde em
ligação directa. E é o que vamos ter em cinco hospitais até
ao ﬁnal do ano.»
IVETE CARNEIRO
JORNAL DE NOTÍCIAS (06/07/2006)

ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA
POSIÇÃO DA ANEM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA
Ex.mo Senhor,

DOCUMENTO 3

A Associação Nacional dos Estudantes de Medicina tem
acompanhado e debatido a questão da abertura de novos
cursos de Medicina em Portugal assunto sobre o qual não
podemos deixar de manifestar a nossa mais profunda
preocupação.
Enviamos em anexo, em nome dos estudantes de Medicina do país, a nossa posição, devidamente detalhada
e fundamentada, sobre esta questão, sobre a qual gostaríamos de ter o apoio de V. Exa. e da instituição que
representa.
Esperamos que este documento tenha da parte de V.
Exa. o melhor acolhimento, disponibilizando-nos desde
já para qualquer esclarecimento relativo a este assunto.
Sem mais de momento, e agradecendo antecipadamente
a atenção dispensada, despeço-me com os melhores
cumprimentos.
Rita Rapazote
Presidente da ANEM
POSIÇÃO DA ANEM SOBRE A ABERTURA DE
NOVOS CURSOS DE MEDICINA
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina
(ANEM), reunida a 09/09/2006, analisou e debateu a situação actual relativamente à necessidade e à pertinência
da criação de novos cursos de Medicina em Portugal.
É do conhecimento geral que o Sistema Nacional de
Saúde está longe de responder eﬁcazmente a todas as
necessidades das populações, o que tem gerado vagas
de descontentamento e pressão da opinião pública sobre
o poder político. Adicionalmente, tem se assistido a um
aproveitamento desta situação por parte dos mais diversos interesses que vêm inculcando na sociedade ideias
que, por estarem erradas, urge clariﬁcar.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Portugal dispunha em 2003 de 3,42 médicos por cada 1000
habitantes, um valor acima da média europeia (EU 25)
de 3,28 médicos por 1000 habitantes1. Estes números
colocam Portugal acima de países como Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Dinamarca e Suécia. Adicionalmente, a alteração da idade da reforma e o
aﬂuxo e a ﬁxação de médicos licenciados no estrangeiro,
sobretudo em Espanha e em países do Leste Europeu,
contribuem para um aumento do número de proﬁssionais que não tem sido contabilizado em muitos dos estudos realizados. Com o aumento do numerus clausus

ocorrido nos últimos anos, as escolas médicas existentes
já disponibilizam um excesso de vagas em relação as
necessidades formativas do nosso país. Assim, a falta de
médicos em Portugal não passa de um mito.
No entanto, é um facto que a realidade actual se caracteriza por uma distribuição regional desequilibrada2 bem
como por uma má distribuição por especialidades2, problemas que exigem medidas cuja ênfase tem que estar
ao nível da organização do Sistema Nacional de Saúde e
da formação pós-graduada dos médicos. É que, havendo
uma formação, pós-graduada obrigatória, não é o facto
de os médicos fazerem a sua licenciatura em determinado
local que pode garantir que se vão ﬁxar nessa área geográﬁca de inﬂuência e assim contribuir para a redução
das assimetrias. Isto contraria os argumentos populistas
e demagógicos que têm fundamentado a proposta de
criação de novas escolas médicas em regiões cujo número
de médicos está aquém do desejável.
O ﬁnanciamento das escolas médicas pelo governo segue uma estratégia organizada e sustentada de crescimento do numerus clausus, com vista ao suprimento
adequado de médicos à população portuguesa e, consequentemente, à manutenção do ratio médico/número de
habitantes indicado pela UE. Esse plano conta já com as
duas novas escolas médicas (da Universidade da Beira
Interior e da Universidade do Minho), criadas em 2001,
cujos primeiros licenciados concluirão a formação no
ﬁnal de 2007, constituindo uma contribuição importante
para o número total de licenciados. A criação de mais um
curso de Medicina iria dispersar as verbas estipuladas
pelo PIDDAC (Programa de Investimentos e Despesas
de Desenvolvimento da Administração Central), provocando um desequilíbrio no programa de ﬁnanciamento
e resultando numa quebra da qualidade, de ensino das
actuais escolas médicas.
De facto, a implementação de um novo curso implicaria uma grande concentração de recursos, quer a nível de infra-estruturas quer de equipamentos, aumentando o orçamento da formação por cada aluno (que
neste momento é de mais de 10.000� por aluno, por ano).
Acrescentando ainda o incumprimento do plano de libertação das verbas do PIDDAC para as actuais faculdades, por diﬁculdades ﬁnanceiras, é difícil perceber
como se poderá encontrar essa disponibilidade orçamental e, principalmente, como é que este investimento
não afectará o esforço na qualidade de formação que
se tem vindo a preconizar nas actuais escolas médicas.
Uma medida aplicável para reduzir os custos seria a ﬁ-
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xação do valor de propina real, que corresponderia a um
elevadíssimo custo individual, tornando-se um curso inacessível a muitos candidatos e, portanto, contra o ponto
6 do art.º 12.º da Lei de Bases do Sistema Educativo.
A garantia da qualidade da formação médica é absolutamente prioritária nas nossas preocupações. Com o
crescente aumento do número de vagas veriﬁcado nos
últimos anos, as actuais escolas médicas sentem já uma
clara carência de recursos humanos, principalmente no
recrutamento de tutores para o ensino clínico. O ﬁnanciamento destinado à formação médica é manifestamente
insuﬁciente para conseguir garantir um corpo docente
à altura da excelência que se exige do ensino da Medicina. Estamos convictos de que este problema, actual
e sem solução deﬁnitiva à vista, se agrave e se replique
com a abertura de novos cursos. A política governamental dos últimos anos tem, numa tentativa sensacionalista, dado prioridade à quantidade em detrimento da
qualidade, com base no argumento falacioso da falta de
médicos em Portugal. Neste sentido, desaprovamos a
dispersão de recursos e defendemos o desenvolvimento
das estruturas formativas já existentes, com uma solidez científica e pedagógica mais que comprovadas.
Não podemos ainda deixar de manifestar algumas reservas em relação ao modelo “inovador” proposto pela
Universidade do Algarve. No seguimento de declarações
da OMS3 e da CPME4 acerca da aplicação do Processo de

Bolonha ao curso de Medicina, cremos que a existência
de dois ciclos independentes na formação dos futuros
médicos não traz qualquer benefício, constituindo até
um retrocesso nos recentes esforços de introduzir mais
precocemente a aproximação à realidade clínica. Mesmo
que um 2º ciclo inclua um ano propedêutico que tente
colmatar as carências curriculares de outras licenciaturas
na área da saúde, esse prolongamento na formação não
assegura a sua qualidade, além de isolar cursos com este
modelo da realidade das actuais escolas médicas.
A ANEM manter-se-á atenta a todas as evoluções sobre
este assunto, apoiando incondicionalmente todas as medidas que contribuam para a qualidade do ensino médico
e dos cuidados de saúde em Portugal, e rejeitando com
igual veemência todas aquelas que os comprometam.
Pel’ A Associação Nacional de Estudantes de Medicina
Rita Rapazote
Presidente da Direcção da ANEM
1. The World Health Report 2006 –
Global distribution of health workers
in WHO Member States.
2. Proposta de Plano Estratégico
para a Formação nas Áreas da Saúde,
Grupo de Missão para a Saúde, Sociedade Portuguesa de Educação
Médica, 2003.

3. 2005 Statement on the Bologna
Process and medicine, European Forum of Medical Associations - WHO,
Oslo, 11-12 March 2005.
4. CPME comments on the Bologna
Statement, Comité Permanent des
Médecins Européens, 12 November
2004 (CPME 2004/109 Final EN/Fr).

CONCORRÊNCIA NA MEDICINA PRIVADA
CARTA DO DR. MONTEIRO MARQUES DIRIGIDA À ALTA AUTORIDADE
PARA A CONCORRÊNCIA
Exmo. Senhor,
Sr. Abel Mateus
Digníssimo Presidente da Alta Autoridade para a Concorrência
DOCUMENTO 4

Serve a presente para chamar a atenção para a situação
de concorrência desleal na área da medicina privada.
Esta tem vindo a ver diminuído consideravelmente o
número de actos médicos, devido à diminuição do poder
de compra das pessoas e sobretudo devido à drenagem
directa dos Centros de Saúde para as Misericórdias. Estas
instituições são verdadeiras clínicas privadas, isentas de
impostos, para onde os doentes são canalizados do Serviço Nacional de Saúde, e são tratados, não pelas tabelas
acordadas pelo Estado, mas sim com pagamentos complementares do seu próprio bolso, aparecendo depois na
ﬁgura de “donativos”.
Os consultórios privados como o meu (Edif. S. Lázaro
5.º, Braga) veêm o número de doentes a diminuir e os
encargos com renda, pessoal, etc., a aumentar com as ac-

tualizações da lei. A diminuição dos nossos rendimentos
vai levar a baixa signiﬁcativa de impostos (IRC e IRS) e
presumivelmente a despedimentos e encerramento dos
consultórios. Muitos outros colegas sentem o mesmo,
embora silenciosamente, e outros, ainda, refugiam-se
no regime de exclusividade nos hospitais do Estado.
Já em tempos tentei uma entrevista com o Sr. Dr. Abel Mateus, mas vi que é pouco acessível ao comum dos mortais.
Na expectativa de o ver sensibilizado para esta temática, gostaria que em tempo útil pudesse tomar posição
pública sobre este assunto, contribuindo para que a população portuguesa possa ter um sistema de saúde onde
a LIVRE ESCOLHA, consagrada na Constituição, possa
ser uma realidade e assim haver uma séria CONCORRÊNCIA dos vários prestadores de cuidados de saúde.
Com os melhores cumprimentos,
J. M. Monteiro Marques
Cédula Proﬁssional n.º 18007

FARMÁCIAS COM DISPENSA AO PÚBLICO NOS HOSPITAIS DO SNS
PARECER DO CRN SOBRE O PROJECTO DE DIPLOMA QUE REGULARÁ A
SUA INSTALAÇÃO, ABERTURA E FUNCIONAMENTO
Ex.mo Senhor,
Presidente do Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos
DOCUMENTO 5

O Conselho Regional do Norte apreciou o Projecto de Diploma sobre a abertura e funcionamento de farmácia de
dispensa de medicamentos ao público nos hospitais do
Serviço Nacional de Saúde e as condições de respectiva
concessão e deliberou:

1 – O estabelecimento de um direito de preferência a
favor da(s) farmácia(s) da zona do hospital concedente,
conﬁgura uma opção para a qual não encontramos qualquer fundamento até porque, depois, se toma obrigatório
que o adjudicatário constitua uma sociedade comercial
especialmente para o efeito de exploração da farmácia
no hospital; assim, apenas se pode explicar como uma
tentativa de evitar contestação por parte das farmácias
já instaladas e situadas próximo dos hospitais do SNS.
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2 – O único artigo que nos merece reticências é o consagrado no artigo 18.º, seja, a dispensa de audiência prévia
quando todos os concorrentes tenham sido admitidos a
concurso.
Na realidade, o direito de audiência prévia, expressamente consignado nos artigos 100.º e ss. do Código do
Procedimento Administrativo, visa permitir ao interessado pronunciar se sobre um projecto de decisão antes da
tomada a decisão ﬁnal.
Não é pelo facto de todos os concorrentes terem sido
admitidos que automaticamente temos um projecto de
decisão de adjudicação, até porque haverá que os seriar.
Assim, consideramos que a dispensa de audiência prévia

poderá ferir o preceituado no artigo 103.º do Código do
Procedimento Administrativo que prevê as situações de
inexistência ou de dispensa da audiência dos interessados.
3 – Finalmente, salientamos a solução adoptada – e que
consideramos importante –, de admissibilidade de dispensa de medicamentos em unidose (artigo 46.º), solução
esta que, no nosso entender, poderia ser estendida às
farmácias de oﬁcina.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional
Dr. J. Pedro Moreira da Silva

“A REVISTA E O CANDIDATO”
CARTA ENVIADA AO DR. PEDRO NUNES A PROPÓSITO DO EDITORIAL
DO N.º 68 DA REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS
Ex.mo Senhor, Dr. Pedro Nunes
Director da Revista da Ordem dos Médicos
Porto, 30 de Junho de 2006
DOCUMENTO 6

Na última Revista da Ordem dos Médicos foi publicado
em editorial com o título “A revista e o candidato” um
artigo em que o Conselho Regional do Norte se sente
atingido. Por isso, ao abrigo do direito de resposta previsto no artigo 24.º da Lei n.º 2/99 de 13 de Janeiro, o
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos vem
requerer a publicação do seguinte esclarecimento no primeiro número da aludida Revista da Ordem dos Médicos
a distribuir após o sétimo dia à recepção da presente.
O pedido justiﬁca-se já que, ao contrário do que V. Excelência aﬁrma, a revista Nortemédico é uma publicação
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
paga exclusivamente pela Secção Regional do Norte e
sua propriedade. Ao contrário, a Revista da Ordem dos
Médicos é paga por todos os médicos apesar de Vossa
Ex.ª a utilizar para promover os seus discursos e opiniões
pessoais. Trata-se, pois, de um conceito de gestão ﬁnanceira que se regista e que apenas compromete Vossa Ex.ª.
Importa assim destacar que em diversos números da
Revista Nortemédico foram publicados de facto alguns
artigos da autoria do Dr. Miguel Leão como Presidente
da Mesa da Assembleia Regional, como Coordenador da
Comissão Regional Consultiva para o Serviço Nacional
de Saúde e ainda como Coordenador da Comissão para a
Revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos.
No número 22 vem publicada uma entrevista do Dr.
Miguel Leão que versa, em tom elogioso, a decisão do Primeiro-ministro liberalizar a venda de medicamentos fora
das farmácias. Na mesma o Dr. Miguel Leão nem sequer
se refere a Vossa Ex.ª.
No número 23 consta uma declaração de ex-membros do
Conselho Regional do Norte, entre os quais o Dr. Miguel
Leão, apoiando o projecto de Acto Médico defendido
pelo actual Conselho Regional e que preserva a liderança
médica nas equipas de saúde. Na mesma Vossa Ex.ª nem
sequer é referido.
No número 24 é publicada uma entrevista sobre a comissão que foi criada pelo Conselho Regional do Norte com
vista à revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos, co-

missão essa coordenada pelo Dr. Miguel Leão. Na mesma
não constam quaisquer ataques a Vossa Ex.ª.
No número 25 é publicado um artigo de opinião do Dr.
Miguel Leão, também sobre a revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos, que apenas descreve o comportamento
de Vossa Ex.ª relativamente àquela matéria. No mesmo
artigo, e sem usar terminologia do género “truques rasteiros de política autárquica”, o Dr. Miguel Leão limita-se a
não apreciar aquelas atitudes de Vossa Ex.ª.
No número 26 é relatada uma conferência de imprensa
do Dr. Miguel Leão sobre o anúncio do Exmo. Ministro
da Saúde sobre a alteração da receita médica anunciada
no Congresso Nacional de Medicina. Na mesma o Dr.
Miguel Leão nem sequer se refere a Vossa Ex.ª.
Fica assim demonstrado que nas Revistas Nortemédico
a que Vossa Ex.ª se refere e da responsabilidade deste
Conselho Regional, as aﬁrmações proferidas pelo Dr.
Miguel Leão em nada beliscam V. Excelência e, portanto, as aﬁrmações por si produzidas no editorial da
Revista da Ordem dos Médicos carecem de fundamento.
Quanto ao inquérito enviado a todos os Directores de
Serviço Hospitalares versando o Estatuto dos Hospitais
EPE apenas pretendemos vincar que Vossa Ex.ª não
possui, nos termos do Estatuto da Ordem dos Médicos,
quaisquer poderes de ﬁscalização ou tutela, política ou
outra, sobre o Conselho Regional do Norte. E sempre se
dirá que este Conselho tem sobre esta matéria uma legitimidade política acrescida já que V. Excelência ignorou as
objecções que, na altura, foram feitas pelos membros do
Conselho Regional do Norte que integram o CNE relativamente ao Estatuto dos Hospitais EPE (nomeadamente
no que se refere à questão das carreiras médicas) a ponto
de as considerar “questões de pormenor” (ver ofício de
Vossa Ex.ª dirigido ao Ex.mo Senhor Secretário de Estado
da Saúde).
Mais se requer que Vossa Ex.ª nos informe do montante
exigível para publicação do presente esclarecimento de
acordo com a Tabela de Publicidade aprovada e praticada
para a Revista da Ordem dos Médicos
Com os melhores cumprimentos,
Pel’ Conselho Regional do Norte da OM
J. Pedro Moreira da Silva
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NOVO OFÍCIO DO CRN AO PRESIDENTE DO CNE NA SEQUÊNCA DO NÃO
CUMPRIMENTO DO DIREITO DE RESPOSTA NA REVISTA DA OM
Ex.mo Senhor
DOCUMENTO 7

Presidente do Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos
Assunto: DIREITO DE RESPOSTA NA REVISTA DA
ORDEM DOS MÉDICOS
Na reunião do Conselho Nacional Executivo realizada
no passado dia 19 de Setembro de 2006, tomou esse órgão a deliberação de não publicar a carta que, ao abrigo
do direito de resposta previsto na Lei de Imprensa, o
Conselho Regional do Norte endereçou em 30/06/06 ao
Ex.mo Senhor Director da Revista da Ordem dos Médicos. Tal deliberação foi tomada com cinco votos a favor e
cinco votos contra, tendo o Ex.mo Senhor Presidente da
Ordem dos Médicos exercido o seu voto de qualidade.
De imediato, os membros do Conselho Regional do
Norte presentes e representados naquela reunião interpuseram recurso de tal deliberação para o Plenário dos
Conselhos Regionais.
Sucede que, e apesar de não se reconhecer competência ao Conselho Nacional Executivo para tomar uma
deliberação com o conteúdo daquela em apreço, já que
não é este órgão o director do periódico em causa, tão

pouco o seu conselho de redacção, o passo seguinte a
adoptar será o de, ao abrigo da Lei da Imprensa e nos
termos do preceituado no seu artigo 27.º, recorrer aos
meios de efectivação coerciva do direito de resposta,
através do recurso ao tribunal judicial territorialmente
competente para que ordene a publicação e/ou através
de exposição a apresentar junto da Alta Autoridade para
a Comunicação Social.
Tanto um como outro meio apenas irá determinar a
exposição da Instituição com claro prejuízo para o seu
prestígio de associação pública proﬁssional, o que, não
é, de todo, intenção deste Conselho Regional do Norte.
Em razão do que vem de ser exposto, renunciamos
ao exercício do direito previsto no artigo 27.º da lei de
Imprensa.
Sem prejuízo do que antecede, informamos que, no entanto, nos reservamos o direito de, junto dos associados
da Ordem dos Médicos, divulgarmos o que entendermos por bem acerca deste assunto.
Com os melhores cumprimentos,
Pel’ Conselho Regional do Norte da OM
J. Pedro Moreira da Silva

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE
CARTA DO DR. ÁLVARO BELEZA DIRIGIDA AO PRESIDENTE DO CNE
Ex.mo Senhor Presidente da Ordem dos Médicos,

DOCUMENTO 8

Vossa Ex.ª enviou aos médicos uma carta justiﬁcativa
para que os médicos pagassem as taxas destinadas a
ﬁnanciar a Entidade Reguladora da Saúde. Depois de
reiteradamente ter recomendado aos médicos para que
aguardassem pelo último dia para se inscreverem na
ERS, Vossa Ex.ª enviou aos médicos, três dias antes
do ﬁm do prazo de inscrição, uma carta pia, em que
se vangloria de, a propósito das taxas de inscrição, ter
conseguido um desconto no seu quantitativo. É pouco
quando estão em causa questões de princípio. E quando
o Presidente da Ordem escreve, no que se refere às taxas, “que os valores em presença serem agora bem mais
sensatos” não está a anunciar um desconto. Está, sim
e apenas, a confessar que não foi capaz de defender os
médicos e os princípios. Descobriu agora Vossa Ex.ª
que o pagamento das taxas à ERS é anticonstitucional.
Porque os médicos devem ser tratados com dignidade e
com inteligência interrogo-me porque é que só agora o
Presidente da Ordem dos Médicos descobriu este facto.
Ninguém o ouviu, em Março de 2005, quando foi publicada a Portaria 311/2005 que já previa o pagamento
de taxas. E perguntar-se-á também porque é que em Janeiro de 2006 quando foi publicada a Portaria 38/2006
o Presidente da Ordem dos Médicos não recorreu de
imediato ao Provedor de Justiça e a constitucionalistas
de renome. Quando o Presidente da Ordem recomenda
aos médicos para não se inscreverem na ERS até ao último dia do prazo legal, para, a seguir, e apenas três dias
antes do prazo legalmente previsto para a respectiva
inscrição, aﬁrmar que a Ordem não pode recomendar
o não cumprimento da legalidade, está a tomar uma
atitude irresponsável. Assim, só a Vossa Ex.ª podem
ser assacadas responsabilidades pelos médicos que ve-

nham a ser vítimas da aplicação de coimas, apenas porque seguiram a sua recomendação para se inscreverem
na ERS no último dia do prazo legal. Consta que esta
estratégia assentou no pressuposto de que Vossa Ex.ª
conseguiria do Senhor Ministro da Saúde um adiamento para o registo na ERS. A estratégia falhou e falhou rotundamente. O falhanço é particularmente preocupante quando Vossa Ex.ª tem repetido à exaustão
o seu excelente relacionamento pessoal e institucional
com o Ministério da Saúde, o que, aliás, justiﬁca o seu
constante aparecimento ao lado do Senhor Ministro
da Saúde em múltiplos eventos oﬁciais, oﬁciosos e até
sociais. Alguma coisa vai mal, vai mesmo muito mal,
quando a falta de liderança penaliza os médicos. É a
mesma falta de liderança que explica o silêncio do Presidente da Ordem a propósito do Protocolo celebrado
pela ANF com o Governo, que prevê a elaboração de
Protocolos Terapêuticos e o alargamento da actividade
das farmácias à realização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica. Não me surpreenderia que só
daqui a um ano Vossa Ex.ª descobrisse a gravidade do
mesmo. Começa a ser um hábito a falta de ﬁrmeza da
Ordem dos Médicos na defesa de princípios e valores.
A nós médicos caberá a responsabilidade de alterar este
estado de coisas. Ao Presidente da Ordem cabe o dever
de mudar de rumo e de atitude. Se isto não for possível,
cabe aos médicos mudar de liderança. Em resumo,
mudar de vida.
Com os melhores cumprimentos,
(Dr. Álvaro Beleza)
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REUNIÕES DA COMISSÃO REGIONAL CONSULTIVA
PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
RESUMOS DAS CONCLUSÕES ENVIADOS AO CRN PELO COORDENADOR DA
COMISSÃO, DR. MIGUEL LEÃO
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 às especialidades ou competências de:

CIRURGIA GERAL

DOCUMENTO 9

a) Foi identiﬁcado como negativo a redução do tempo
de formação no Internato Médico;
b) Foi identiﬁcada a necessidade de um sólida formação
em cirurgia geral em todos os internatos de especialidade de áreas cirúrgicas;
c) Foi identiﬁcada como negativa a “especialização” de
um médico interno em qualquer sector de intervenção
da especialidade;
d) Foi identiﬁcada como positiva a circulação de internos entre hospitais com diferentes níveis de diferenciação;
e) Foi identiﬁcada a necessidade de ministrar e avaliar a
formação de internos de forma rigorosa;
f) Foi identiﬁcada a necessidade de criar mecanismos
de residência nos serviços cirúrgicos como forma de
aumentar a qualidade técnica dos cirurgiões;

g) Foi identiﬁcada como negativa para a formação em
cirurgia geral o mecanismo de contratação através do
regime do contrato individual de trabalho;
h) Foi identiﬁcada a necessidade de criar centros de referência, de acordo com critérios a deﬁnir pelo Colégio
de Especialidade, onde caberá a sectorização de actividade de um especialista em cirurgia geral;
i) Foi identiﬁcada a necessidade de realização de auditorias clínicas pelo Colégio de Especialidade
j) Foi defendida a aplicação de critérios epidemiológicos
na elaboração de uma rede de referenciação no âmbito
da especialidade;
l) Foi considerado como negativa a sectorização da actividade de um especialista em cirurgia geral numa
fase precoce ou quando não inserido em centros de
referência.

NEFROLOGIA E UROLOGIA

DOCUMENTO 10

a) Foi identiﬁcado como negativo o modelo organizativo dos Hospitais EPE para a formação de internos,
por privilegiar uma lógica de incentivos em vez da
qualidade;
b) Foi identiﬁcada como positiva a circulação de internos entre unidades hospitalares com diferentes níveis
de diferenciação;
c) Foi comunicada a existência de um documento em
estudo, no âmbito da ARS-Norte visando a extinção
dos serviços de urologia dos Hospitais de Matosinhos,
Vale do Sousa, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Bragança, Mirandela e Chaves e Viana do Castelo;
d) Foi comunicado que se encontra em preparação
pela DGS um documento visando a deﬁnição de centros de referência, como forma de promover a excelência, a experiência e o treino adequados, e a concentração de serviços de urgência. Não resultou claro se
esta iniciativa se encontra articulada com a iniciativa
da ARS-Norte.
e) Foi defendido como princípio que não devem existir
serviços de urologia apenas com 1 ou 2 especialistas,
que o número de urologistas por serviço deve ser no
mínimo de 5, que o número de camas por serviço
deve ser de 15 e que devem existir 8 camas de internamento por 100000 habitantes.

f) Foi identiﬁcada a suﬁciência do número total nacional de urologistas (cerca de 300), considerando os
ratios internacionais (1 urologista/50000 habitantes)
ainda que com uma distribuição francamente assimétrica com excesso de especialistas na zona sul e déﬁce
na zona norte (a qual se traduz, por exemplo, na existência de uma lista de espera de consulta no Hospital
Pedro Hispano de 7 anos).
g) Foi identiﬁcada a necessidade de melhor articulação entre a especialidade de urologia e a especialidade de medicina geral e familiar, nomeadamente pela
existência de consultorias no âmbito dos cuidados
primários de saúde.
h) Foi identiﬁcada a necessidade de aplicar critérios
rigorosos nas técnicas de procriação medicamente
assistida evitando o recurso indiscriminado a bancos
de esperma.
i) Foi identiﬁcada como preocupante a situação criada
por entidades seguradoras no que se refere ao cumprimento das regras do estado da arte por parte dos médicos urologistas com acordos com aquelas entidades.
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SAÚDE PÚBLICA

DOCUMENTO 11

a) Foi identiﬁcada a escassez de especialistas, nomeadamente nas zonas interiores, e a falta de motivação
na procura da especialidade traduzida pelo não preenchimento, de vagas disponíveis nos concursos de
ingresso do Internato Médico;
b) A referida escassez, traduz-se negativamente no
facto de na maioria dos concelhos existir apenas um
médico especialista;
c) Foi identiﬁcado como negativo e factor de desmotivação na procura da especialidade que o ensino da
área de saúde pública nas faculdades de medicina não
seja realizado por especialistas de saúde pública;
d) Foi identiﬁcada a necessidade de proceder à remuneração adequada dos especialistas, tendo em conta o
regime de trabalho de disponibilidade permanente e
critérios capitacionais;
e) Foi identiﬁcada como negativa a falta de articulação
com as Direcções dos Centros de Saúde, atendendo à
dependência hierárquica dos médicos de saúde pública relativamente àquelas;

l) Foi defendida a existência de uma hierarquia funcional autónoma para a carreira de saúde pública;
g) Foi defendida a evolução dos Centros Regionais de
Saúde Pública para centros de actividade autónoma
da especialidade, de acordo com a alínea anterior, e
considerada negativa a sua extinção;
h) Foi defendida a reformulação de funções no âmbito da especialidade, com redução do desempenho
de actividades burocráticas, permitindo, ao invés, o
desempenho de funções no âmbito da investigação
epidemiológica e sanitária, da prevenção da doença e
da promoção da saúde;
i) Foi equacionada a necessidade de acautelar a articulação da especialidade com as Unidades de Saúde
Familiar que se encontram em criação;
j) Foi destacada a relevância dos especialistas em saúde
pública no desempenho de funções de autoridade de
saúde, em situação de plena independência funcional
e técnica relativamente a quaisquer entidades de âmbito local ou regional.

ENDOCRINOLOGIA

DOCUMENTO 12

a) Foi defendida a livre escolha dos doentes dos serviços
de Endocrinologia não tendo sido identiﬁcada a necessidade de criação de centros de referência;
b) Foi identiﬁcada a carência especialistas e de internos
de especialidade e a necessidade de alargamento do
número de vagas nos concursos do internato médico,
atendendo designadamente à idade média dos endocrinologistas (em 2004, 27% tinham mais de 60 anos) e à
incidência e prevalência de patologias como a diabetes
e a obesidade;
c) Foi identiﬁcada a importância da cooperação multiproﬁssional no âmbito da especialidade e a necessidade
de nutricionistas e psicólogos no funcionamento das
consultas e serviços de endocrinologia na abordagem
terapêutica do pé diabético, da obesidade mórbida, da
diabetes na gravidez, do comportamento alimentar e
das técnicas de perfusão de insulina;
d) Foi defendida a publicitação das listas de espera de
consultas e a criação de incentivos para a sua redução;

e) Foram identiﬁcados os custos elevados no transporte
de doentes com pé diabético (que são responsáveis por
80% dos internamentos da especialidade no Hospital de
Santo António) bem como a necessidade da sua imputação às unidades de saúde que referenciam os doentes;
f) Foi identiﬁcada a necessidade de consultas de rastreio de pé diabético;
g) Foi identiﬁcada a necessidade de criação de hospitais
de dia de endocrinologia;
h) Foi identiﬁcada a necessidade de camas técnicas exclusivas da especialidade e considerado problemático para
a especialidade o estatuto jurídico dos Hospitais EPE;
i) Foi considerada como negativa a existência de um
quadro médico exíguo no Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia;
l) Foi identiﬁcada a necessidade de formação de especialistas de medicina geral e familiar na área da diabetes
e a necessidade de nutricionistas nos centros de saúde.

DERMATOLOGIA

DOCUMENTO 12

a) Foi defendida a criação de centros de referência em
Dermatologia;
b) Foi defendida a existência de camas próprias para
internamento da patologia dermatológica, incluindo
camas de isolamento em determinadas circunstâncias
clínicas, geograﬁcamente concentradas, como forma de
reduzir o risco de infecção nosocomial e de reduzir a rejeição do doente dermatológico afectado por patologias
esteticamente deformantes;
c) Foi identiﬁcada a necessidade de hospitais de dia
para a especialidade nas unidades de saúde hospitalares, independentemente ou não da existência de internamento próprio;
d) Foi defendido como critério de idoneidade para a
formação de internos de especialidade a existência de
camas de internamento exclusivas da especialidade;
e) Foi defendida a realização de consultas de dermatologia nos centros de saúde como forma de triagem da
patologia dermatológica, a necessidade de formação
em dermatologia de especialistas em medicina geral e

familiar (“médicos sentinela” e a deﬁnição de critérios
de referência adequados entre cuidados primários de
saúde e cuidados hospitalares;
f) A telemedicina foi identiﬁcada como uma técnica
com ﬁabilidade diagnóstica e elevado grau de aceitação
por parte dos doentes, ainda que de natureza complementar relativamente à consulta realizada com o doente
em presença física;
g) Foi identiﬁcada como necessária a deﬁnição e publicação de um manual de boas práticas da especialidade
com a ﬁnalidade de salvaguardar a qualidade assistencial e a independência técnica dos médicos dermatologistas prestadores de serviços a diversas entidades
privadas, designadamente no âmbito de acordos de
seguros de saúde.
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MEDICINA NUCLEAR, NEURORRADIOLOGIA E RADIOLOGIA

DOCUMENTO 14

a) Foi identiﬁcada a necessidade da Ordem dos Médicos regulamentar e ﬁscalizar a prestação de serviços,
o controlo de qualidade e os processos de acreditação
como forma de garantir a qualidade técnica, quer nos
serviços públicos quer nos privados e de impedir a
prática generalizada de “dumping” à custa da qualidade
dos serviços prestados aos doentes;
b) Foi identiﬁcado como um dos métodos de avaliação
de qualidade, a realização de inquéritos junto de doentes e de médicos;
c) Foi defendido que todas as tabelas de preços deveriam ser pelo menos iguais às tabelas praticadas no
SNS;

d) A liberalização das convenções foi considerada um
risco, se não for acompanhada da intervenção supracitada da Ordem dos Médicos;
e) Foi identiﬁcada a carência de gama-câmaras;
f) Foi identiﬁcada a necessidade da criação de serviços
de Medicina Nuclear em Vila Real e Braga;
g) Foi identiﬁcada a carência de especialistas e de internos da especialidade de Radiologia e suﬁciência de
especialistas e internos na especialidade de Neurorradiologia.

ANATOMIA PATOLÓGICA

DOCUMENTO 15

a) Foi identiﬁcado como negativo o facto da rede de referenciação da especialidade, aprovada por documento
da DGS em 2003 apenas estar a ser aplicada para o caso
das doenças priónicas;
b) Foi identiﬁcado corno negativo o fado do Manual
de Boas Práticas da especialidade, elaborado em 2004,
ainda não ter sido aprovado pela Direcção Geral de
Saúde;
c) Foi identiﬁcada a necessidade de estabelecer protocolos entre serviços no sentido de salvaguardar a qualidade técnica e de proceder ao encerramento de serviços
com menos de três patologistas;
d) Foi identiﬁcado como problemática a taxa de abandono da especialidade por médicos internos (cerca de
80%) bem como o não preenchimento das vagas do
internato de especialidade, o que poderia ser explicado
pelo tipo de ensino da anatomia patológica na fase pré
graduada e pela inexistência de acréscimos salariais
durante o internato decorrente da ausência de trabalho
extraordinário;
e) Foi identiﬁcada a necessidade de contemplar a rotação obrigatória dos internos de especialidade por serviços de anatomia patológica com diferentes graus de
diferenciação e especialização;
f) Foi identiﬁcada a necessidade dos internos de especialidades cirúrgicas frequentarem estágios de anatomia patológica;

g) Foi identiﬁcada a ausência de funcionamento das
Comissões de Veriﬁcação Técnica para licenciamento
de laboratórios de Anatomia Patológica e ainda como
facto negativo que o respectivo normativo legal seja
apenas aplicável a laboratórios privados;
h) Foi considerado negativo que nos processos de contratualização externa de serviços de patologia clínica
por unidades de saúde, nomeadamente por parte de
hospitais do SNS, estejam incluídos serviços de anatomia patológica não certiﬁcados;
i) Foi identiﬁcada a relevância da realização sistemática
de autópsias, como elemento decisivo da qualidade
diagnóstica, mas que se encontra fortemente limitada
pela escassez de especialistas (apenas 140 a nível nacional);
j) Foi identiﬁcada como surpreendente a existência de
um serviço de anatomia patológica no Centro Hospitalar de Vale do Sousa devidamente equipado, mas encerrado, e onde esteve colocado um especialistas durante
dois anos, ao abrigo do regime de colocação em vagas
carenciadas;
l) Foi identiﬁcada como paradoxal a existência de uma
hierarquia funcional de natureza privada no caso do
serviço de anatomia patológica do Hospital de Santa
Maria da Feira.

GENÉTICA MÉDICA

DOCUMENTO 16

a) Foi comunicado que a aplicação da rede de referenciação dos serviços de genética aprovada pela DGS não
está a ser aplicada e que o documento aprovado pela
Direcção Geral de Saúde não corresponde ao relatório
dos peritos nomeados pela mesma Direcção com vista à
respectiva elaboração;
b) Foi defendido que as direcções técnicas dos laboratórios que realizam testes genéticos deveriam ser cometidas a médicos com a especialidade de Genética ou a
Técnicos Superiores do ramo de Genética;
c) Foi identiﬁcada a necessidade de proceder ao licenciamento dos laboratórios de genética em termos semelhantes ao que acontece com os laboratórios de ana-

tomia patológica; a este propósito existe um projecto
de regulamentação elaborado pela Direcção Geral de
Saúde que aguarda parecer da Direcção do Colégio de
Patologia Clínica da Ordem dos Médicos;
d) Foi considerado absolutamente indispensável proceder à regulamentação da Lei 12/2005, bem como à
sua aplicação imediata nos aspectos que não carecem
de regulamentação, nomeadamente no que se refere à
existência de aconselhamento genético quando se trata
da comunicação de resultados de testes genéticos;
e) Foi identiﬁcada a existência de laboratórios de investigação que auferem de ﬁnanciamentos através da
realização de projectos de investigação, de mecenato
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e de dotações de entidades oﬁciais independentes da
área da Saúde e que, subsidiariamente, disponibilizam
a realização testes genéticos sem aconselhamento genético simultâneo e que não estão sujeitos ao processo
de licenciamento a que estão sujeitos os laboratórios de
genética;
f) Ainda a este propósito foi constatado como surpreendente que os mesmos laboratórios de investigação referidos na alínea anterior não estejam sujeitos a registo na
Entidade Reguladora da Saúde;
g) Foi identiﬁcada a existência de laboratórios não certiﬁcados que realizam testes genéticos que estabeleceram
acordos com hospitais do Serviço Nacional de Saúde;
h) Foi identiﬁcado como negativo o facto dos laboratórios de Patologia Clínica poderem contratualizar com
entidades terceiras a realização de testes genéticos sem
que a mesma seja acompanhada por aconselhamento
genético realizado por médicos especialistas em Genética Médica;
i) Foi identiﬁcado como negativo a existência de serviços de genética que realizam aconselhamento genético
(como é o caso do IPO Porto) ou com camas de internamento (como é o caso dos Hospitais da Universidade de
Coimbra) sem que a respectiva direcção esteja cometida
a médicos especialistas em Genética Médica;

j) Foi identiﬁcada a necessidade de proceder a revisões
pontuais do programa de formação do internato da
especialidade tendo em conta as sugestões dos médicos
internos;
l) Foi identiﬁcada a carência de especialistas atendendo
às necessidades calculadas internacionalmente (3 5 médicos especialistas por milhão de habitantes).
Para além destes aspectos entende esta Comissão salientar que:
a) É absolutamente indispensável a intervenção da Ordem dos Médicos de forma a assegurar que a realização
de testes genéticos seja obrigatoriamente acompanhada
da realização de consultas de aconselhamento genético realizadas por médicos especialistas em Genética
Médica;
b) Nesta reunião estiveram presentes todos os internos
de especialidade que se encontram a frequentar o internato no Instituto de Genética Médica;
c) Atendendo ao facto de este ano se formarem os primeiros especialistas em Genética Médica através do
regime geral dos internatos nos parece adequado que o
Conselho Regional assinale simbolicamente este facto,
da forma que entender apropriada.

GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DOCUMENTO 17

a) Foi defendido que a Ordem dos Médicos apresentasse ao Ministério da Saúde um conjunto de propostas
destinadas a introduzir na legislação aplicável, como
factor preferencial na escolha dos lugares de direcção
dos serviços de acção médica a posse do título da competência em Gestão de Serviços de Saúde;
b) Foi defendida a criação de um Grupo de Trabalho
sobre risco clínico que poderia fundamentar a apre-

sentação de uma proposta destinada a regulamentar
a legislação referente ao risco proﬁssional médico foi
defendida a inclusão de médicos com a competência em
Gestão de Serviços de Saúde na organização da gestão
nas Unidades de Saúde Familiar de Nível 5.

FARMACOLOGIA CLÍNICA, HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA MÉDICAS E
MEDICINA FARMACÊUTICA
1. Medicina Farmacêutica:

DOCUMENTO 18

a) Foi identiﬁcada a necessidade de garantir a independência desta competência das associações sócio-proﬁssionais dos médicos do sector;
b) Foi defendido que a emissão de pareceres relativos
à introdução de novos medicamentos deveria ser realizada por médicos com a competência, o que pressuporia a modiﬁcação da legislação vigente relativa ao
funcionamento do INFARMED;
c) Foi defendido que os proponentes de ensaios clínicos
deveriam ser médicos com a competência, o que pressuporia a modiﬁcação da legislação vigente relativa a
ensaios clínicos;
d) Foi defendido que a direcção médica dos laboratórios
da Indústria Farmacêutica deveria ser reservada a médicos com a competência.
2. Hidrologia e Climatologia Médicas:
a) Foi identiﬁcado o conhecimento limitado desta área
da medicina por parte dos médicos em geral;
b) Foi identiﬁcada a respectiva validade cientíﬁca e a
sua importância na terapêutica de patologias com forte
componente psicossomática;
c) Foi identiﬁcado o difícil acesso à competência motivado pelo tempo de exercício exigido após a obtenção

do Curso de Hidrologia e Climatologia Médicas;
d) Foi defendida a necessidade de formação pós graduada continuada, nomeadamente através da cooperação
e intercâmbio cientíﬁco com países onde a hidrologia
médica tem reconhecida importância como sejam a
França e a Alemanha;
e) Foi identiﬁcada como necessária o alargamento do
regime de comparticipação das terapêuticas hidrológicas;
f) Foi identiﬁcada como positiva a existência de médicos em presença física nas unidades termais;
g) Foi identiﬁcada como necessária uma reformulação
da legislação referente a unidades termais, com vista
a garantir que os respectivos directores clínicos sejam
médicos com o título da competência, com vista a salvaguardar as respectivas competência e ainda como forma
de garantir a sua independência técnica face aos órgãos
de administração.
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
04 Julho Reunião da Sociedade
Portuguesa de Tabacologia
08 e 09 Julho Reunião da
Sociedade Portuguesa do Acidente
Vascular Cerebral
Ensemble de Solistas de Berlim. CCC, 20 Julho.

06,13,20 e 27 Setembro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde
16 Setembro Reunião da
Sociedade Portuguesa de Cirurgia
23 Setembro Reunião da
Sociedade Portuguesa de
Gastrenterologia

Ambra Vespasiani e Ettore Nova – Recital de Canto e
Piano. CCC, 17 de Setembro.

05 Outubro Reunião da
Sociedade Portuguesa do Acidente
Vascular Cerebral
06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Outubro Curso M.B.A.
Escola de Negócios Caixanova
07 Outubro Dia Mundial do
Ostomizado

Nuno Loureiro e Mané Carvalho na interpretação
da peça de teatro “Nem muito simples... nem muito
complicado”. CCC, 17 Novembro.

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
21 a 23 Setembro Curso de PósGraduação em Gestão de Unidades
de Saúde (1º Semestre) – Ordem
dos Médicos SRN/Universidade
Católica
02 Outubro Assembleia Regional
Ordinária
12, 13 e 14 Outubro Curso de PósGraduação em Gestão de Unidades
de Saúde (1º Semestre) – Ordem
dos Médicos SRN/Universidade
Católica
18 Outubro Conferência sobre a
“Temática das Hepatites”- Conselho
Distrital do Porto
31 Outubro Atribuição do Prémio
Corino de Andrade
23, 24, 25 Novembro Curso
de Pós-Graduação em Gestão de
Unidades de Saúde (1º Semestre)
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica

04, 11, 18, 25 e 30 Outubro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde

ACTIVIDADES
DE CULTURA E LAZER

10 Outubro Reunião das
Comissões de Ética das
Instituições de Saúde Nacionais
- CEIC

De 03 a 27 Agosto Exposição
de Relógios de Sol de Luís Filipe
Marques Pinto

13 Outubro Reunião da
Associação dos Familiares
e Amigos dos Anorécticos e
Bulímicos
19, 20 e 21 Outubro Reunião
da Sociedade Portuguesa de
Neurocirurgia

De 31 Agosto a 23 Setembro
Exposição de Pintura de José Simões
Fernandes Duarte

25 Outubro Reunião da
Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente
Mental

De 28 Setembro a 28 Outubro
Exposição de Arte Contemporânea,
organizada pelo escultor Rogério
Abreu

26, 27 e 28 Outubro Curso PósGraduação em Aconselhamento
Genético

De 28 Setembro a 29 Outubro
Exposição de Pintura a óleo do
artista plástico, escultor e escritor
Mestre Taveira da Cruz

03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25
Novembro Curso M.B.A.
Escola de Negócios Caixanova
08, 15, 22 e 29 Novembro
Reunião da Comissão Regional
Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde

15 Julho Recital de Piano por
Nuno Cernadas e Filipe Pinto
20 Julho Concerto “ Ensamble “
Solistas de Berlim (Quinteto)
17 Setembro Recital de Canto e
Piano por Ettore Nova e Ambra
Vespasiani
De 18 a 22 Setembro Master
Canto
02 Novembro Concerto de
Musica Clássica, por Mónica
Lacerda Pais, integrado na
abertura da Exposição “Arte
Brasileira”
09 Novembro Concerto “Canto
e Guitarra de Coimbra” pelo
Grupo “ Presença de Coimbra”
Outros Eventos:
24 Outubro Lançamento de
Livro do Dr. A. Oliveira Dessa

De 03 a 27 Agosto Exposição de
Pintura de Pedro Miguel Ribeiro
Madureira

20 Outubro Reunião da Liga
Portuguesa de Epilepsia

03 e 04 Novembro 1.as Jornadas
Nacionais de Saúde dos Serviços
Prisionais

04 Julho Concerto de
Encerramento do Ano Lectivo
da Academia de Música de Costa
Cabral

Exposições

De 08 a 22 Setembro - Exposição
Colectiva de Graciete Pinheiro e
Félix Rodrigues

27, 28 Outubro Reunião
da Sociedade Portuguesa de
Neuropediatria

Concertos

De 02 Novembro a 02
Dezembro Exposição de Arte
Brasileira
De 06 a 20 Novembro Exposição
“Borderlines”

Mónica Pais e Francisco Reis – Recital de Música
(Inauguração da Exposição “Arte Brasileira”).
CCC, 2 de Novembro.

Grupo “Presença de Coimbra” – Recital de Canto e
Guitarra de Coimbra. CCC, 9 de Novembro.
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VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
06, 13 e 20 Dezembro Reunião
da Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde
15, 16, 22, 23 Dezembro Curso
M.B.A. – Escola de Negócios
Caixanova
12, 13, 19, 20, 26, 27 Janeiro
Curso M. B.A. – Escola de
Negócios Caixanova
26 Janeiro Reunião InterHospitalar do Norte
26, 27 Janeiro Reunião
Científica “ Trauma um flagelo do
Sec. XXI”
02 Fevereiro Seminário de
Neonatologia – Serviço de
Neonatologia do Hospital de S.
João
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24
Fevereiro Curso M. B.A. – Escola
de Negócios Caixanova
23 Fevereiro Reunião InterHospitalar do Norte

De 03 a 29 Janeiro Exposição
de Pintura de Rosa Maria Gomes
[corredores]
De 17 Janeiro a 29 Janeiro
Exposição de Pintura de Luís
Filipe Rodrigues [Galeria]
De 27 Janeiro a 25 Fevereiro
Exposição de Pintura a Óleo de
Maria Antónia Jardim [paredes
do Bar]
De 01 a 26 Fevereiro Exposição
de Pintura de Abílio Marcos
[Galeria e corredores]
De 28 Fev. a 31 Março
Exposição de Pintura de Mestre
Júlio Pires [Galeria]
De 15 Março a 15 Abril
Exposição de Pintura de Mestre
Adelino Ângelo [corredores e
paredes do Bar]

Concertos
15 Dezembro Concerto de
Beneficência – Coro da Faculdade
de Economia do Porto
16 Dezembro Concerto
de Violino – Grupo Solista
– Academia “A Pauta”
Outros Eventos:
08 e 09 Dezembro Festa de
Natal para filhos de Médicos
21 Dezembro Juramento de
Hipócrates (17h00). Entrega da
Cédula Profissional aos novos
médicos
29 e 30 Dezembro Peça de
Teatro dos Ateliers de Expressão
Dramática e Expressão Plástica

De 02 Abril a 29 Abril
Exposição Colectiva de Dr.ª Isabel
Abreu [Galeria]

02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24,
30, 31 Março Curso M.B.A.
– Escola de Negócios Caixanova
30 Março Reunião InterHospitalar do Norte
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
14, 15, 16 Dezembro Curso
de Pós-Graduação em Gestão de
Unidades de Saúde (1º Semestre)
– Ordem dos Médicos SRN/
Universidade Católica
15 Janeiro Conselho Nacional
para a Evidência na Medicina
ACTIVIDADES
DE CULTURA E LAZER
Exposições
De 05 Dezembro a 15 de
Janeiro Exposição de Arte de
Teresa Almeida [Galeria e Hall do
Salão Nobre]
De 07 a 31 Dezembro
Exposição de Pintura em Seda
Natural de Isabel Soares [paredes
do Bar e corredores]

> DESTAQUE

TERESA ALMEIDA
EXPÕE NO CCC
EM DEZEMBRO

JÁ EXPÔS EM PAÍSES COMO INGLATERRA E CHINA. EM BREVE,
PODERÁ PARTICIPAR NUMA MOSTRA COLECTIVA NOS ESTADOS
UNIDOS. MAS, EM DEZEMBRO,

É CONVIDADA DO CENTRO DE
CULTURA E CONGRESSOS, COM
TRABALHOS ONDE O VIDRO
PROVA QUE TAMBÉM PODE
TER ALMA ARTÍSTICA.
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

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

HOTÉIS
SANA Lisboa Hotel****
Av. Fontes Pereira de Melo, 8
1069-310 Lisboa
Telf. 210064300 ∙ Fax 210064301
sanalisboa@sanahotels.com

SANTANA Hotel****
Monte Santana – Azurara
Vila do Conde
Telf. 252 640460 ∙ Fax 252 642693
comercial@santanahotel.net

DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)
NÃO INCLUI ANO NOVO, CARNAVAL E
PÁSCOA

SANA Malhoa Hotel****
Av. José Malhoa, 8
1099-089 Lisboa
Telf. 210061800 ∙ Fax 210061801
sanamalhoa@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Best Western D. LUÍS Hotel***
Santa Clara – Coimbra
Telf. 239802120 ∙ Fax 239 445196
geral@hoteldluis.pt

Associação de Ginástica do Norte
Rua António Pinto Machado, 60 – 3º
4100-068 Porto
Telf. 226001585
OFERTA DA TAXA DE INSCRIÇÃO NAS AULAS
DE GINÁSTICA CRIANÇAS E ADULTOS; DESCONTO DE 5% EM FESTAS DE ANIVERSÁRIO;
DESCONTO DE 10% NO VALOR TOTAL DO PAGAMENTO TRIMESTRAL; DESCONTO DE 20%
NO VALOR TOTAL DO PAGAMENTO ANUAL;
DESCONTO DE 5% NO VALOR TOTAL PARA
MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA

PREÇOS ESPECIAIS
CLASSIFICADOS

SANA Metropolitan Hotel****
Rua Soeiro Pereira Gomes, Parcela 2
1600-198 Lisboa
Telf. 217982500 ∙ Fax 217950864
sanametropolitan@sanahotels.com

PATEO dos SOLARES*****
Rua Brito Capelo
Estremoz
Telf. 268 338400 ∙ Fax 268 338419
reservas@pateosolares.com

DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

PREÇOS ESPECIAIS

SANA Reno Hotel***
Av. Duque D’Ávila, 195/7
1050-082 Lisboa
Telf. 213135000 ∙ Fax. 213135001
sanareno@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Executive Hotel***
Av. Conde de Valbom, 56
1050-069 Lisboa
Telf. 217951157 ∙ Fax 217951166
sanaexecutive@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Rex Hotel ***
Rua Castilho, 169
1070-051 Lisboa
Telf. 213882161 ∙ Fax 213887581
sanarex@sanahotels.com
DESCONTO 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Estoril Hotel ***
Av. Marginal, 7034
2765-247 Estoril
Telf. 214670322 ∙ Fax 214671171
sanaestoril@sanahotels.com
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SANA Sesimbra Hotel***
Av. 25 de Abril, 11
2970-634 Sesimbra
Telf. 212289000 ∙ Fax 212289001
sanasesimbra@sanahotels.com
DESCONTO 10%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

CIDNAY Hotel****
Praça do Município
Santo Tirso
Telf. 252 859300 ∙ Fax 252 859320
reservas@hotel-cidnay.pt
DESCONTO 15%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

PENEDA Hotel
Lugar da Peneda
Gavieira – Arcos de Valdevez
geral@hotelpeneda.com

A empresa “debaixo d’olho” e o CRNOM estabeleceram um protocolo ao abrigo do qual os membros
da SRNOM beneﬁciam de uma redução de 5 a 15%
nos diversos serviços prestados por aquela empresa
(fotograﬁa, vídeo – cobertura de eventos; animação
cultural, etc.).
Mais detalhes em http://www.debaixodolho.com

PREÇOS ESPECIAIS

HEALTH CLUB
TETRA HEALTH CLUB
TETRA – Investimentos Desportivos e
Recreativos
Rua Domingos Sequeira, 224 C – Porto
Telf. 228305842 ∙ Fax 228305843
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE JOIA; DESCONTOS ESPECIAIS SERVIÇOS: PISCINA LIVRE,
JACUZZI, SAUNA/BANHO TURCO, HIDROGINÁTICA, HIDROTERAPIA, MUSCULAÇÃO,
FITNESS, CARDIO-FITNESS, GINÁSTICA

HEALTH CLUB DRAGRÃO
SOLINCA. Estádio do Dragão - Porto
Telf. 22 5574700
PREÇOS ESPECIAIS

DESPORTO
Clube Infante Sagres – Secção de Judo
pedromatsu@gmail.com
ISENÇÃO DE JÓIA DE INSCRIÇÃO (7.50 ¤); ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO CARTÃO DE SÓCIO
DO CIS (2.50 ¤); ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO
JUDO (25 ¤)

SOPEAM
SOCIEDADE PORTUGUESA DE
ESCRITORES E ARTISTAS MÉDICOS

VI CONGRESSO DA UMEAL
Vai ter lugar no Recife, Brasil, por alturas do Carnaval do próximo ano, o VI Congresso da UMEAL União dos Médicos Escritores e Artistas Lusófonos, a
qual integra a SOPEAM e a SOBRAMES - Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores, bem como alguns
médicos de outros países lusófonos não reunidos em
sociedades. Os interessados podem contactar a SOPEAM através dos contactos abaixo indicados.

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

