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EDITORIAL

As eleições
No último mandato, o CRN foi a face inconformada da Ordem dos Médicos. O ‘exercício
do poder’ não constituiu qualquer obstáculo à
prossecução dos objectivos traçados. Pensamos
não ter defraudado os médicos do norte, e em
especial aqueles que nos deram o seu voto de
confiança. A lista A, que tive a honra de integrar, ganhou as eleições de forma inequívoca. O
êxito alcançado foi a vitória da luta pelos médicos, pelo bem dos doentes e pelo cumprimento
da coerência, honestidade e irreverência.

José pedro Moreira da Silva
Presidente do CRNOM

O nosso programa foi amplamente sufragado
na região norte. Na região centro e na região
sul os médicos escolheram claramente outros
candidatos, representantes de outras listas concorrentes.
Neste contexto global, é necessário manter os
nossos objectivos programáticos sem prejuízo de encarar os novos desafios directamente
decorrentes do último acto eleitoral. As novas
realidades são já conhecidas e vão exigir mais
saber e trabalho de todos nós.
Nos próximos três anos, o investimento na formação dos médicos vai ser uma prioridade essencial. Como podem apreciar neste número da
revista, existem já três cursos em fase avançada
de concretização: curso de pós-graduação em
direito da medicina, curso de suporte avançado
de vida e curso de auditores de qualidade. Queremos uma classe médica moderna, actuante,
atenta e interessada.
A actividade cultural continuará seguramente
a merecer a nossa atenção. Ela tem contribuído
para tornar a Secção Regional do Norte mais
conhecida e já faz parte do roteiro cultural da
nossa região. Artistas médicos e artistas de renome nacional e internacional já fazem parte
do plano de exposições traçado para o ano de
2008. Cursos de desenho, pintura e fotografia já estão prontos a avançar. A música vem a
caminho e já se sente no ar. Na parte lúdica,
pensamos manter as festas de S. João e de Natal, e eventualmente encetar novos projectos
nas áreas desportiva e educacional. Tudo isto

para que os médicos sintam cada vez mais esta Casa
como verdadeiramente sua.
Os distritos médicos vão constituir o cerne de muitas actividades consideradas essenciais para o crescimento da Secção Regional da Ordem dos Médicos
como um todo. Neste sentido, e de acordo com o
orçamento global da SRNOM, vamos continuar a
dotar as Secções Distritais de sedes que sejam dignas e acolhedoras, para que muitas das actividades
que acontecem no Porto possam também acontecer
nos outros distritos.
Finalmente, gostaria de salientar algumas metas da
faceta política da Ordem que considero relevantes
no contexto actual. As carreiras médicas, adaptadas
aos tempos modernos, terão de ser repensadas e
assumidas de forma inequívoca pela Ordem dos
Médicos, pois só assim teremos uma carreira sólida e transversal às instituições públicas e privadas.
O Código de Ética e Deontologia médicas, já em
processo de revisão, merece uma ampla discussão
inter-pares que, no meu entender, poderá e deverá
ser objecto de um referendo final à classe médica. A
reforma dos cuidados primários de saúde deverá ser
promovida e incentivada, com sentido de equidade
para que as mesmas oportunidades estejam disponíveis para todos aqueles que, por opção, adiram às
novas modalidades de organização, sempre com a
preocupação constante de não deixar ninguém de
fora. É que, sem cuidados primários dignos e eficazes, não há Serviço Nacional de Saúde que resista.
J. Pedro Moreira da Silva
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especial eleições
triénio 2008’2010

O rescaldo de um processo
eleitoral que agitou a
classe médica
As eleições para os órgãos dirigentes da ordem dos médicos a nível nacional, regional
e distrital estiveram
no centro das atenções durante no
final de 2007, princípio de 2008. A Nortemédico recorda alguns dos principais
momentos que marcaram o processo
eleitoral.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Noite de eleições
Eram 23h50 do dia 12 de Dezembro quando começaram os primeiros abraços de parabéns a José
Pedro Moreira da Silva. Apesar da noite ainda ir a
meio, a vitória já não parecia escapar à Lista A. A
azáfama no auditório do Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos dividia-se entre os que metodicamente
contavam os boletins de votos, anteriormente retirados das urnas seladas, e as conversas mais ou
menos sussurradas entre os diversos apoiantes, ora
da Lista A, ora da Lista B.
Atento, José Pedro Moreira da Silva ia passando
grande parte do tempo ao telemóvel e o sorriso que
transparecia à medida que ia falando não escondia
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1,6 %

NA Secção
regional do
norte,
vitória clara
de josé Pedro
Moreira da
Silva

5,8 %

32,3 %

32,5 %

60,3 %

SEMBLEIA REGIONAL

1,6 %

2,7 %

8,3 %

1,6 %

57,6 %

CONSELHO REGIONAL

8,4 %

1,6 %

8,6 %

32,7 %

57,2 %

SELHO FISCAL

57,1 %

8,3 %

1,6 %

CONSELHO DISCIPLINAR

32,5 %

57,6 %

Lista A
Lista B

Conselho Regional do Norte

Brancos

Total de votos: 4.352

CONSELHO REGIONAL
Lista A

1,6 %
32,7 %

8,6 %

Lista B

Brancos

Nulos

Nulos

aquele que viria a ser o desfecho dessa noite. “Ganhámos
60-40!”, exclamava o então
candidato, com base nos dados provisórios. O resultado
acabou por ser ainda mais animador, depois de
contados os 4352 votos dos médicos do Norte: 57,6
por cento (2506 votos) para a Lista A, contra 32,5
57,1 %

por cento (1413) para a Lista B. Foi
uma das maiores afluências às urnas de sempre, em eleições para
os órgãos regionais e nacionais da
Ordem dos Médicos.
Discreto, Luís Monteiro era o derrotado da noite, apesar de se ter
mostrado “satisfeito” com o resultado alcançado. “Consegui os objectivos a que me tinha proposto,
nomeadamente criar uma grande
discussão à volta de temas que
consideramos muito importantes,
como a auto-regulação médica, a
capacidade dos médicos decidirem qual é o seu conceito de Medicina e a sua deontologia”, argumentou, em declarações ao Tempo
Medicina. Ainda em declarações a
este jornal, Luís Monteiro desejou
“muitas felicidades” a José Pedro
Moreira da Silva, esperando que
“represente de forma digna todos
os médicos do Norte”, e declarou-se disponível
para trabalhar com a equipa vencedora “caso seja
pedida a colaboração”.

eleições 2008-2010
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para bastonário, chegou a
perspectivar-se a eleição de Miguel
leão Na primeira volta

Viana do
Castelo
Vila Real
Braga
Bragança

Porto

Aveiro

Viseu
Guarda

1,3 %
3,5 %

1,0 %
3,5 %

13,2 %

10,3 %

Coimbra

42,2 %
39,9 %

61,6 %

23,7 %

Castelo
Branco
Leiria

1,3 %
3,5 %

1,3 %
3,5 %

13,2 %

42,2
Oeste
Grande
Lisboa

39,9 %

Lisboa
Cidade

Santarém

1,0 %
3,5 %

13,2 %
Portalegre

%

13,2 %

1º VOLTA - NORTE
42,2 %

Évora

39,9 %

Setúbal

Açores

10,3 %

61,6 %
23,7 %

23,7 %

1,3 %
3,5 %

39,9 %

1º VOLTA - NACIONAL

1,0 %
3,5 %

10,3 %

42,2 %

Aço

1º VOLTA - NACIONAL
1º VOLTA - N
1º VOLTA - NACIONAL
1º VOLTA - NORTE
Beja

TOTAL NACIONAL
Total de Inscritos: 37.300

Algarve

Madeira

12,1 %

1,9 %

1º VOLTA - NACIONAL

35,0 %

5,0 %

CSS

1,2 %
2,9 %

ML
1,3 %
3,5 %

1,0 %
3,5 %

13,2 %
42,2 %

46,0 %

1,9 %
10,3 %
5,0 %

1,9 %
35,0
%
5,0 %

12,1 %

12,1 %

PN

61,6 %

23,7 %

46,0 %

1º VOLTA - CENTRO

SR Centro

Total de Inscritos: 12.135

Total de Inscritos: 6.230

Votantes: 4.371 (36,0%)

Votantes: 2.375 (38,1%)

1º VOLTA - NORTE

Miguel Leão

Carlos Silva Santos

Disputa nacional
Se os resultados a nível regional não
deixavam
29,2 % mar16,1 %
1,2 %
gem para dúvidas, o mesmo
2,9 %já não se verificava na
contagem dos votos para a eleição do bastonário
da
50,6 %
46,0 %
Ordem dos Médicos, a decorrer na mesma altura.
Reinava a confiança entre a Lista A, liderada por
José Pedro Moreira da Silva, pois, afinal de con1º somar-se
VOLTAa vitória
- SUL
VOLTA - CENTRO
tas, à vitória na SRNOM poderia
do candidato a bastonário que aquela lista apoiava
desde o primeiro momento: Miguel Leão. A dúvida
1,9 %

5,0 %

1º

12,1 %

35,0 %

Carlos Silva Santos

Miguel Leão

Pedro Nunes

Brancos

Nulos

29,2

16,1 %

1º VOLTA - SUL

5,0 %

Carlos Silva Santos

29,2 %
1,2 %
2,9 %

50,6 %

1º VOLTA - CENTRO
1º VOLTA - CENTRO
1,9 %

1º VOLTA - NACIONAL

16,1 %

1,2 %
2,9 %

Nulos

SR Norte

29,2 %

16,1 %

50,6 %

35,0 %

Brancos

46,0 %

39,9 %

Madeira

Votantes: 11.956 (32,1%)

50,6 %

1º VOLTA
1º VOLTA - SUL
SR SUL

Total de Inscritos: 18.935

12,1 Votantes:
%
5.210 (27,5%)
35,0 %

Pedro Nunes

46,0 %

Brancos

Carlos
Miguel
LeãoSilva Santos
Pedro NunesMiguel Leão
Brancos

Nulos
PedroNulos
Nunes

centrava-se, então, na possibilidade de Pedro Nunes
sair derrotado logo à primeira volta, dada a vitória esmagadora que Miguel Leão tinha arrecadado
no Norte (cerca de 62 por cento dos votos). Carlos
Magalhães, elemento da Lista B para o Conselho
Regional do Norte, foi mesmo o primeiro a dar os
parabéns a Miguel Leão. “Acho que vai ganhar à
primeira volta”, reagiu, face aos resultados preliCarlos Silva Santos
minares. Miguel Leão retribuiu o cumprimento,
garantindo que, se ganhasse, “gostaria de poder
contar com todos os médicos”.

1º VOLTA - CENTRO

Branco
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A segunda volta esteve longe de ser pacífica,
com os candidatos Miguel leão e Pedro Nunes
em acesa polémica

Suspensão de
funções

A segunda volta das eleições para bastonário da
Ordem dos Médicos esteve longe, contudo, de ser
pacífica. Face ao resultado
da primeira volta, Pedro
Nunes decidiu suspender
as funções de bastonário,
alegando não ter representatividade democrática.
“Não posso ser eu, ainda
à espera dos resultados de
uma segunda volta, a falar
pela Ordem, a representar
os médicos”, justificou, em
declarações à comunicação
social, tendo nomeado José
Manuel e Silva, presidente
do Conselho Regional do
Centro, bastonário em
exercício. A posição valeulhe duras críticas por parte
do Conselho Regional do
Norte, tanto mais que esta
decisão foi conhecida através da TSF e não em sede
do Conselho Nacional
Executivo. “O senhor bastonário decidiu suspender
o mandato sem avisar. Se
Conferência de Imprensa do CRNOM
Conferência de Imprensa de MIGUEL LEÃO
entende que não tem reem 17 de Dezembro de 2007
em 17 de Dezembro de 2007
presentatividade, então
nem
sequer
se
deve
apresentar
à segunda volta”,
Mas à medida que a noite ia avançando, a contagem
condenou
José
Pedro
Moreira
da
Silva,
para quem a
dos votos no Centro e no Sul ditou a necessidade de
decisão
significou
uma
“fuga”.
“Esta
posição
é prouma segunda volta. Miguel Leão era o candidato a
fundamente
lamentável
por
vários
motivos,
entre
bastonário mais votado (42,2 por cento dos votos),
os
quais
o
facto
de
não
ter
qualquer
sustentação
com mais 2,3 pontos percentuais que Pedro Nujurídica e porque demonstra falta de espírito demones (39,9 por cento). Carlos Silva Santos acabou a
crático, ao não aceitar a vontade expressa pelos mécorrida com cerca de 13 por cento dos votos, numa
dicos”, acrescentou ainda o presidente do Conselho
votação em que participaram quase 12 mil médiRegional do Norte, em conferência de imprensa no
cos, cerca de 32 por cento dos 37.300 inscritos na
dia 17 de Dezembro.
Ordem dos Médicos.
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MIGUEL LEÃO, com o seu mandatário nacional, PROf. Sobrinho
Simões, e o mandatário na Secção regional do Norte, Alfredo
Loureiro, EM conferência de imprensa no dia 7 de Janeiro de 2008

Também Miguel Leão disse publicamente não compreender as razões evocadas pelo seu opositor. Mais,
criticou, Pedro Nunes “não teve coragem para assumir as suas responsabilidades” e o seu “abandono
de funções” significou “mau perder”.

Mudança de regras
A somar a esta polémica e a meio do processo eleitoral para a candidatura a bastonário, a Comissão
Eleitoral Nacional da Ordem dos Médicos decidiu
centralizar em Coimbra a contagem dos votos por
correspondência. Este órgão, presidido por Pedro
Nunes, justificou a decisão de alterar as regras com
base em reclamações recebidas em que se apontavam “alegadas irregularidades” ocorridas durante
a primeira volta, na contagem de votos na Secção
Regional do Norte, apesar do processo ter sido supervisionado por elementos da Lista A e da Lista
B. Na altura, Pedro Nunes anunciou a adopção de
“procedimentos que garantam o escrupuloso cumprimento das regras estipuladas no regulamento
eleitoral”, mas optou por não dar seguimento às
alegadas denúncias de “incorrecções graves” verificadas na primeira volta das eleições.
A criação de um único apartado para recepção de
votos por correspondência em Coimbra, alegadamente um lugar “neutro”, segundo o bastonário, mereceu a oposição do Conselho Regional do
Norte. Fátima Oliveira, membro deste órgão, chegou mesmo a votar contra a decisão.
Quem também manifestou o seu desagrado face à
“alteração das regras do jogo” foi Miguel Leão. Em
conferência de imprensa realizada a 7 de Janeiro,
a menos de 10 dias da data para a realização da
segunda volta das eleições, o então candidato a bastonário acusou Pedro Nunes de querer “controlar o
processo eleitoral a seu favor”, adoptando o papel

de “jogador e de árbitro ao mesmo tempo”. Aliás,
de acordo com a candidatura de Miguel Leão, as
irregularidades no processo haviam começado a
aparecer de imediato. “Compete ao Dr. Pedro Nunes
explicar a existência de 23 envelopes para votação por correspondência que foram recolhidos no
mesmo apartado, no dia 3 de Janeiro, sem etiqueta
identificadora do médico, vazios e abertos. Compete ao Dr. Pedro Nunes explicar como é que estes
envelopes enviados aos médicos no dia 2 de Janeiro
(apenas podendo ter sido recebidos no dia 3) puderam aparecer no referido apartado no dia 3 de
Janeiro”, denunciou, na altura.
Foi com base nestas alegadas irregularidades que
Miguel Leão subscreveu conjuntamente com o Conselho Regional do Norte uma providência cautelar,
interposta com vista a assegurar a estabilidade e o
cumprimento do Regulamento Eleitoral da Ordem
dos Médicos, contestando, assim, “a decisão de alterar as regras na segunda volta”.

Eleição do bastonário
A decisão da providência cautelar não chegou antes
do dia 16 de Janeiro e a segunda volta das eleições
para escolher o bastonário da Ordem dos Médicos
para o triénio 2008/2010 realizou-se. Com as novas
regras impostas, entre as quais a obrigatoriedade de
só se descarregarem os votos por correspondência
após a contagem dos votos presenciais atrasou todo
o processo. Já passava das 3h30 da madrugada do
dia 17 quando foram conhecidos os resultados da
votação no Norte do país.
Mas, ao contrário da primeira volta, a vitória de
Pedro Nunes começou a desenhar-se mais cedo.
Miguel Leão foi o primeiro a reconhecê-lo e poucos
minutos antes da uma hora da manhã, dirigiu-se
aos apoiantes que se concentraram no Centro de
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na segunda volta, Pedro NUnes
é reeleito com cerca de 53
por cento dos votos
3,5 %
Viana do
Castelo

2,0 %
41,7 %

52,9 %

Vila Real
Braga
Bragança

3,5 %

2,0 %

3,5 %

Aveiro

2,0 %

3,5 %

27,2 %

41,7 %

41,7 %

Castelo
Branco

2º Volta NacionalLeiria

Total de Inscritos: 12.135
66,0 %
Votantes:
4.984 (41,1%)
2º Volta
Norte

4,2 %
2º
Volta Norte
1,5 %

Portalegre

33,1 %

Oeste

2º Volta Nacional
Grande
Lisboa

61,3 %

Lisboa
Cidade

3,0 % 1,5 %
33,1 %

Açores

4,2 % 1,5 %

SR Centro

Setúbal

28,1 %

Total
67,4
% de Inscritos: 6.230

4,2 % 1,5 %

61,3 %

2º Volta Norte

Évora

4,2 % 1,5 %

61,3 %

3,0 % 66,0 %

27,2 %

Santarém

2º Volta Nacional

3,8 %

SR Norte

Coimbra

52,9 %

66,0 %

3,0 %
3,8 %
2º Volta
Nacional

Viseu
Guarda

2,0 %

3,0 %

27,2 %

41,7 %

52,9 %

52,9 %

3,8 %

Porto

Votantes: 1,5
2.568
% (41,2%)

3,0 %
2º Volta
Centro

Beja

33,1 %
67,4 %

3,0 % 1,5 %

28,1 %

33,1 %
Madeira
61,3
%

Algarve

67,4 %

2º Volta Sul

2º Volta Centro

SR2ºSUL
Volta Sul

2º Volta Centro
2º Volta Centro

28,1 %

Miguel Leão

Miguel Leão
Miguel Leão

Pedro Nunes

Pedro Nunes
Pedro Nunes

Total de Inscritos: 18.935
Brancos Sul Nulos
2º Volta
Votantes:
7.288 (38,5%)

Brancos
Brancos

Nulos
Nulos

Cultura e Congressos da
Secção Regional do Norte.
“Seja qual for o resultado,
não partilho as minhas res3,5 % 2,0 %
ponsabilidades eleitorais
com ninguém. Se perder,
41,7 %
52,9 %
a culpa terá sido exclusi3,0 %
3,8 %
vamente minha”, assumiu,
prometendo, contudo, con27,2 %
66,0 %
tinuar a servir a Ordem:
ML
“quer esteja no Governo,
PN
TOTAL NACIONAL
quer na oposição”.
ML
Total de Inscritos: 37.300 Brancos
O desfecho das eleições acaVotantes: 14.840 (39,8%)
PN
Nulos
2º Volta Nacional
2º Volta Nortebou pois por sorrir a Pedro
ML
Brancos
Nunes. Na segunda volta,
PN
de acordo com o comuniNulos
Brancos
cado oficial da Ordem dos
Nulos
Médicos, votaram 14.840
médicos, mais 2884 votos
do que na primeira volta,
3,0 % 1,5 %
em 12 de Dezembro. Pedro
28,1 %
Nunes foi67,4reeleito
com
52,9 por cento dos votos,
%
1,5 % 41,7 por cento obtidos por Miguel Leão. No
4,2 %contra
Norte voltou
a verificar-se uma esmagadora vitória
33,1 %
de Miguel Leão: 66 por cento, contra 27,2 por cento
61,3 %
para Pedro Nunes.
2º Volta Sulcautelar tendo em vista a susQuanto à providência
pensão da realização da segunda volta das eleições,
o Conselho Regional do Norte contactou o tribunal,
no sentido de suspender a acção, uma vez que a segunda
volta acabara
realizar. Uma solicitação
Miguel Leão
Pedro Nunes
Brancos por se
Nulos
que foi negada, mas que acabou por ser confirmada
2º Voltacom
Centro
a decisão judicial de considerar a providência
indeferida, por “inutilidade”. Excluída foi a hipótese
de impugnação da segunda volta das eleições. n

Miguel Leão

3
ML

27,2 %

PN
Brancos
Nulos

Pedro Nunes

3

67,4 %
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Tomada de posse
dos novos dirigentes
da SRNOM
triénio 2008-2010

“Acção da
SRNOM
	deve
Continuar,
sempre
	em discurso
directo”
Os novos dirigentes da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
tomaram posse no dia 11 de Janeiro.
A concentração de serviços na área
da saúde, o controlo da assiduidade
médica e as obrigações do Estado no
âmbito do SNS vão continuar a ser
termas a merecer o olhar atento e
crítico do reeleito presidente do Conselho Regional do Norte, José Pedro
Moreira da Silva.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

11

Políticas dA saúde
continuam em análise
São mais três anos de “luta pela defesa dos interesses dos médicos e dos doentes”. Há caras novas nos
diferentes órgãos da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM), mas o presidente
reeleito, José Pedro Moreira da Silva, mantém o espírito do último triénio: “Tivemos a preocupação
de orientar os colegas para as mudanças que se vão
registando, mas sempre de um modo crítico, colhendo opiniões, através de várias acções, tentando
alertar os profissionais da classe para o que está a

ser executado. É neste sentido que a acção da SRNOM
deve continuar, sempre em
discurso directo”.
Assim, na cerimónia de tomada de posse que decorreu
a 11 de Janeiro no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM, não foram poupadas
críticas e avisos ao Governo.
A política da saúde esteve em
análise e as recentes modificações no sector prometem
alguma contestação. “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”,
advogou Moreira da Silva,
reclamando a necessidade
de “delimitar, com precisão, o que é que o Estado
pode proporcionar aos portugueses com o dinheiro
que é descontado para o SNS”.
Numa lógica de concentração de serviços que tem
vindo a ser implementada pelo Ministério da Saúde,
o presidente Conselho Regional do Norte (CRN)
já admitiu concordar com algumas das medidas
tomadas, apesar de discordar com a metodologia
adoptada. Neste sentido, Moreira da Silva lembrou a
necessidade de “maximizar recursos”, adequandoos às realidades locais. “Temos de ter em linha de
conta a distância e o tempo que medeia entre o
domicílio do doente e o ponto de urgência mais
próximo, isto no caso da reformulação dos Serviços
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CASTRO LOPEs [MAr]

LUÍS MEDINA [MAr]

JOSÉ LOURENÇO [MAr]

Raúl Cunha [Secretário MAR]

lurdes gandra [CR]

Manuela dias [CR]

Manuela Selores [CR]

Marlene lemos [CR]

fátima carvalho [cdr]

João Bernardes [cdr]

M. Rodrigues e Rodrigues [cdr]

Prof. JOSÉ CaSTRO LOPES, O NOVO PRESIDENTE DA MESA DA
ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE

de Urgência”, apontou, reiterando que “esta concentração de recursos parece ser aceitável, desde que
bem distribuídos, de modo a fazer uma cobertura
dos cuidados por todo o país, mas que funcionem
de forma eficaz e com qualidade”.

Ministério big brother
Mais cáustico esteve o presidente do CRN sobre a
instalação dos sistemas biométricos de controlo de
assiduidade, uma medida que classificou de “avulsa
e sem definição”, questionando a intenção do Ministério da Saúde em “transformar o País num big
brother imenso”. Mais. Moreira da Silva atribui a de-

cisão da tutela ao “falhanço da gestão nos hospitais
públicos”, pois “não consegue gerir os hospitais por
objectivos, conforme está estabelecido no diploma
da criação dos EPE”. O problema é, sem dúvida,
“perceber o que leva o Ministério da Saúde a gastar
milhões de euros em aparelhagem, a instalar em
todos os hospitais e centros de saúde, para controlar
a assiduidade por dados biométricos, já em instalados em muitos locais principalmente no Norte,
mas com funcionamento mais do que duvidoso”. O
problema é, também, “a demagogia das explicações
«um sistema que é para ser verificado ao fim da
semana, mês ou ano», «um sistema para ser instrumento de controlo para os Directores de Serviço»”,
acrescentou.

57,6 %
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EGIONAL
Alexandre figueiredo [CR]

ANTÓNIO ARAÚJO [Cr]

andré luís [CR]

Cláudio Rebelo [CR]

1,6 %

5,8 %

32,3 %

J. P. MOREIRA DA SILVA [Cr]

fátima oliveira [CR]

5,8 %

1,6 %
32,3 %

60,3 %

8,3 %

1,6 %
60,3 %

32,5 %

3

57,6 %

1%

Miguel Gumarães [CR]

CIPLINAR

1,6 %
32,3 %

ASSEMBLEIA REGIONAL
CON
ASSEMBLEIA REGIONAL
CONSELHO REGIONA

António Marinho [CfR]

J. Carlos areias [CfR]

A. Strecht Ribeiro [CfR]

Carlos Dias [cdr]

damieta figueiredo [cdr]

resultados das eleições para os vários órgãos da secção
regional do norte da ordem dos médicos

5,8 %
Lista A

Lista B

60,3 %

1,6 %

5,8 %

32,3 %

1,6 1,6
% %
60,3 %

8,4
8,3
%%

32,7 %
32,5 %

1,6 %
1,6 %
57,2%%
57,6

8,38,4
%%

32,7 %
32,5 %

1,6 %
57,6
%%
57,2

8,6 %

32,7 %

1,6 %
57,1 %

32,7 %

Brancos
Nulos

Nulos

CONSELHOREGIONAL
FISCAL CONSELHO DISCIPLINA
CONSE
CONSELHOREGIONAL
FISCAL
ASSEMBLEIA REGIONAL
CONSELHO
ASSEMBLEIA REGIONAL
CONSELHO

1,6 %

8,4 %

32,7 %

CONSELHO

Mesa da Assembleia Regional

Conselho Regional

Conselho Fiscal

Conselho Disciplinar

Total de votos: 4.365

Total de votos: 4.352

Total de votos: 4.356

Total de votos: 4.357

ram avançar com uma candidatura ao CRN. Nesse
Ainda voltado para o seio da classe, o presidente
período, “houve sempre, e de uma forma clara, um
do CRN abordou temas como as carreiras médicas
fio condutor e uma estratégia e é esse trabalho que
e a autonomia técnica e científica dos médicos. Asdeve ser prosseguido, com sentido de militância em
suntos defendidos durante a campanha eleitoral e
8,4devem
%
8,6 %
merecer, na sua opinião,
uma
posição
1,6 %que
8,6 %
1,6 % relação às causas que têm caracterizado o trabalho
1,6 %
do
CRN”. Mas, condenou, numa referência ao seu
clara
da
Ordem
dos
Médicos.
É
necessário
“proteger
32,7 %
32,7 %
57,2 %
%
57,2 %
% A
ListadecorA
Lista
Lista B que ainda
Brancos
Nulos Lista B
57,1 %
adversário na57,1
campanha
eleitoral
os médicos de quaisquer 32,7
restrições
à prescrição
ria na altura para a segunda volta das eleições para
de meios de diagnóstico ou terapêutica que implibastonário da Ordem dos Médicos, “o poder não
quem erro ou negligência”, assim como é necessário
justifica tudo. Nem ataques pessoais, nem desman“combater a imposição de medidas que pretendam
dos, nemDISCIPLINAR
insultos, nem truques”.
promover
a
quantidade
assistencial
em
detrimento
CONSELHO FISCAL CONSELHO DISCIPLINAR
CONSELHO
FISCAL
da qualidade, sem prejuízo da criação de incentivos
à produtividade”, reiterou.
Sem medo de represálias

Passagem de testemunho
A cerimónia de tomada de posse dos novos dirigentes da SRNOM ficou marcada pela passagem
de testemunho de Miguel Leão, presidente
da Mesa
Lista A
Lista A
Lista B
Brancos
NulosLista B
da Assembleia Regional durante o último triénio
e antigo presidente do CRN. “Se posso pedir alguma coisa é que, nos próximos três anos, os médicos desta secção mantenham o mesmo espírito,
a mesma dignidade, a mesma elevação que caracterizaram a conduta dos corpos gerentes da SRNOM
nestes últimos 12 anos”, apelou, naquele que foi o
último acto oficial como presidente da Mesa da Assembleia Regional. Foi exactamente em 1986, como
recordou, que ele próprio, Miguel Leão, e Torres da
Costa, Moreira da Silva e Miguel Guimarães decidi-

Já o novo Lista
presidente
da Mesa da Assembleia
ReLista A
A
gional, José Castro Lopes, deixou alguns
avisos,
a
Lista B
Lista B
maioria dos quais dirigidos ao Ministério da Saúde.
Brancos
“Sem medoBrancos
de represálias”, como fez
questão de
Nulos
sublinhar, Nulos
o também presidente da Sociedade
PorBrancosdo Acidente
Nulos
tuguesa
Vascular Cerebral admitiu
estar sempre “de pé atrás com o Governo” e, por
isso, olhará para os responsáveis políticos “com
suspeição e reticências”. Já em jeito de brincadeira,
brindou assim os novos dirigentes do CRN: “Têm
de ter juizinho, porque eu tenho o poder de vos
demitir”. n
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Três perguntas
a José Pedro Moreira da Silva

«Vamos
efectuar
reformas
importantes
na área da
formação»

Pouco mais de dois meses após tomar
posse como presidente do Conselho
Regional do Norte (CRN) da Ordem
dos Médicos, José Pedro Moreira da
Silva garante que a equipa que coordena já está a trabalhar no programa
eleitoral saído vencedor nas últimas
eleições. “Já temos vários projectos
em mãos que queremos implementar
neste triénio”, assegurou.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Para já, e sem querer revelar em pormenor as iniciativas previstas, revelou que será dada primazia à
área da formação. “Vamos – explicou – tentar efectuar reformas importantes na área formação, dado
ser um dos sectores que mais nos preocupa actualmente”. “Consideramos que podemos assumir um
papel importante em áreas em que o ensino pré e
pós-graduado existente não dá resposta”, aludiu.
José Pedro Moreira da Silva recusa, porém, que os
projectos que pretende implementar estejam fragilizados com a derrota do candidato a bastonário
apoiado pela Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM). É verdade, assumiu, “que
o projecto que tínhamos a nível nacional perdeu
algum sentido, uma vez que as outras duas listas
às secções regionais [Centro e Sul] que apoiavam o
Dr. Miguel Leão também perderam. Mas, no Norte,
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Relações com
a reeleita
direcção
encabeçada por
Pedro Nunes
mantêm-se
no domínio
“institucional”

pulação, embora também tivessem, obviamente,
algum pendor economicista. No entanto, optou-se
por começar ao contrário. Extinguiram-se SAPs e
Serviços de Urgência antes de haver alternativas.
Portanto, considero que houve alguma inépcia na
formatação das políticas da saúde que conduziu
à revolta das populações. O culminar deste mau
estar aconteceu com o episódio tornado público e
que envolveu o INEM. Foi, de facto, uma situação
vergonhosa e que parece não ter deixado alternativa
a Correia de Campos.

fomos sufragados com quase
60 por cento dos votos e não
há razão para que não coloquemos as nossas ideias no
terreno”. Mesmo assim, o presidente do CRN não deixa de
lamentar o resultado das eleições para bastonário: “Também senti essa derrota e não
podia ficar feliz quando um
amigo e companheiro de luta
perde umas eleições. Mas, todos sabemos que quando vamos a votos podemos ganhar
ou podemos perder”.
Por agora, as relações com a
reeleita direcção da Ordem
dos Médicos encabeçada por
Pedro Nunes mantêm-se no
domínio “institucional” e, por
enquanto, Moreira da Silva
acredita que os próximos três
anos “não ficarão” marcados
por um conflito com a direcção nacional. “Não vamos partir desse princípio. É verdade
que vão continuar a haver pontos que nos dividem
e não vamos desistir de dizer aquilo que pensamos.
Defendo, no entanto, que temos de trabalhar para
que, até às próximas eleições legislativas, seja possível retirar o máximo de factores positivos para os
médicos”, enfatiza.

A escolha da nova equipa ministerial, encabeçada por Ana Jorge, foi feliz?
Já conhecia razoavelmente bem a Drª Ana Jorge
e conheço muito bem o secretário de Estado da
Saúde, o Dr. Manuel Pizarro. Tenho grande esperança que sendo ambos médicos tenham alguma
sensibilidade e possam adoptar uma política mais
voltada para a qualidade da saúde. Esta é, na minha
opinião, a questão fundamental que se deve colocar
aos nossos políticos. A saúde, neste momento, carece de organização, a qual deve ser levada a cabo
com os profissionais de saúde, onde se destacam
os médicos. Portanto, as expectativas são elevadas
e esta equipa tem até ao final da legislatura para
mostrar o que vale.

(nortemédico) – Como viu a demissão de Correia
de Campos?
(José Pedro Moreira da Silva) – Tal como já o disse
várias vezes, não considero que muitas das medidas tomadas pelo ministro da Saúde tenham sido
inadequadas. O problema esteve na forma como
foram implementadas. Deveria ter havido diálogo
com as populações e com as autarquias, no sentido
de explicar que as políticas tinham em vista uma
melhoria dos cuidados de saúde prestados à po-

Qual foi o resultado da primeira reunião com
esta nova equipa do Ministério da Saúde?
A primeira reunião com a ministra da Saúde correu
muito bem, uma vez que ela se mostrou disponível
para resolver alguns dos problemas que se arrastavam há algum tempo. Entre eles o facto de haver
necessidade de reconhecer os cursos de gestão para
médicos. A SRNOM, por exemplo, tem investido
em cursos de gestão que, neste momento, não são
reconhecidos e pareceu-nos que a ministra concorda que eles devem ter validade. Por outro lado,
parece que, finalmente, os incentivos às Unidades
de Saúde Familiares vão ser desbloqueados a partir
de Abril. Agora, consideramos que também deve
começar a ser pensada a existência de incentivos aos
médicos hospitalares. Afinal de contas, quem trabalha deve ser premiado, seja na área dos cuidados de
saúde primários, seja na área dos serviços de saúde
hospitalares. n
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Alexandre Figueiredo,
André Luís e
Manuela Selores

Alexandre figueiredo

Novos rostos no Conselho
Regional do Norte
Quinta-feira, 20h00, sede da secção

Alexandre Figueiredo:

regional do norte da ordem dos mé-

«Não consigo ficar
parado no sofá»

dicos. Todas as semanas, este é o dia,
a hora e o local onde os 11 elementos do Conselho Regional do Norte
(CRN) se encontram para debater os
assuntos que dizem respeito aos médicos. Para Alexandre Figueiredo, André
Luís e Manuela Selores a rotina das
quintas-feiras à noite vai passar a ser
muito diferente.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

São os três novos rostos da equipa do CRN, eleita
para o triénio 2008/2010, mas nem por isso menos
experientes quando a tarefa é defender e unir os médicos em torno das causas em que acreditam. Não
é, portanto, de estranhar que quando questionados
sobre a razão que os levou a aceitar o convite para
integrar a lista liderada por José Pedro Moreira da
Silva, as respostas coincidam e apontem no mesmo
sentido: criar pontes entre os médicos e a instituição que os representa. A «nortemédico» falou com
os três novos elementos do CRN e dá a conhecer o
que pensam, do que gostam e o que fazem.

Não consegue esconder aquela que é a sua grande
paixão, pela qual revela ser capaz de “qualquer sacrifício”, como levantar-se a meio da noite para uma
viajem solitária até ao Alentejo e um regresso sem
horas devidas à cama, para um jantar em família, no
Porto. Quem conhece Alexandre Figueiredo sabe
que é da caça que se trata. “A caça é, para mim, o
meu mundo”, confessa.
A conversa com a «nortemédico» estava quase no
fim, mas a última pergunta sobre hobbies prolongou-a por mais meia hora. Para além da música e
da pintura, a caça, as corridas de touros e a vela
preenchem a vida deste anestesiologista de 38 anos
que trabalha no sector público e no privado, casado, com dois filhos e que, agora, abraça o novo
desafio de ser parte integrante do CRN. O seu dia
tem 24h00? Alexandre Figueiredo sorri e responde:
“É verdade que não consigo parar no sofá. Além
disso, apesar de ser politicamente incorrecto um
médico dizer isto, consigo roubar ao sono. Por outro lado, tenho a capacidade de não me preocupar
com alguns pormenores que, às vezes, as pessoas
valorizam”. Talvez por isso, desde os tempos da
Faculdade tenha aceite os vários desafios. ”Fiz parte
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andré luís

da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), depois fiz
parte da Assembleia de Representantes da FMUP,
do Conselho Pedagógico”, enumera.
Para Alexandre Figueiredo, o importante é poder
usufruir “dos pequenos bocadinhos que a vida
nos proporciona”. E esses momentos são, também,
passados em família. Uma das grandes vantagens
destes hobbies, valoriza, “é o facto de poder ter sempre comigo a família”. Normalmente, acrescenta,
“quando vou para algum lado, a mulher e os filhos
vão sempre comigo. É uma boa forma de passar
tempo com eles”.
Com o assumir de funções no CRN, a vida de Alexandre Figueiredo fica ainda mais preenchida. O
convite feito por José Pedro Moreira da Silva e Miguel Guimarães não podia, porém,
ser recusado, até pela “experiência e
Ligação entre
competência” do grupo de trabalho
colégios e CRN
que representavam. Pesou ainda a
“consciência de classe”. “Perante as
untamente com o presidente José Peconstantes agressões à classe médica,
dro Moreira da Silva, Alexandre Figueiredo ficou com a «pasta» dos Colégios de
das dificuldades que tantas vezes
Especialidade. A ideia, como explicou, é
sentimos no exercício da Medicina,
fazer uma ligação entre estes e o CRN. O
era quase impossível conseguir dizer
espírito de colaboração, justifica, “é imque não. Isso significaria não tentar
portante não só no sentido do CRN perajudar, de alguma forma, a melhoceber quais os problemas que afectam os
rar o estado das coisas”, alude. É com
colégios e, assim, poder responder-lhes faeste desejo que Alexandre Figueiredo
voravelmente, mas também fazer chegarparte neste início de mandato. Com a
lhes as nossas preocupações e angústias
em relação às especialidades”. Até porque,
consciência de que “unir os médicos
“os organismos que podem estar mais próem torno de causas que são, seguraximos dos especialistas são os colégios e,
mente, comuns a todos não é uma
portanto, são um veículo importante para
tarefa fácil”, mas que “é possível chachegar aos colegas”, conclui.
mar a atenção”. Mais. “O primeiro

J

Manuela Selores

grande passo que devemos dar é explicar aos médicos que a Ordem deve ser o motor dessa união”,
defende. O caminho “passa pela aproximação,
dando aos colegas aquilo que eles procuram, sejam
aspectos de carácter formativo, científico, jurídico
ou lúdico”.
O anestesiologista reconhece que o percurso é sinuoso. Tanto mais “que a tutela é cada vez mais
autista na forma como lida com as situações”, critica, condenando “a preocupação crescente com os
números” e o “esquecimento das questões humanas”. Apesar de tudo, termina, “nesta luta vamos,
com certeza, ganhar um pouco mais do que o temos
neste momento”.

André Luís:

“Espero conseguir marcar
a diferença”
É o benjamim do CRN. Aos 27 anos, André Luís
divide o tempo entre Braga, onde reside e faz o internato de Estomatologia no Hospital de S. Marcos,
e o Porto, cidade onde nasceu e da qual não abdica,
nem que seja só para cortar o cabelo. “Costumo
dizer que nasci e fui criado no Porto e estou, temporariamente, emprestado a Braga. Neste momento,
tenho projecto de família em Braga, mas acabo por
vir quase todos os dias ao Porto. A Brisa agradece”,
graceja.
As reuniões semanais do CRN não são, por isso,
um problema para André Luís. Mesmo que isso implique o sacrifício pessoal e familiar – “vale a compreensão da namorada”, como faz questão de refe-
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rir –, o desafio é para levar até ao fim. Até
porque estas “andanças” já não são propriamente uma novidade. Depois de ter
estado ligado à Associação de Estudantes
ão é propriamente um dos hobbies
da Faculdade de Medicina da Universimais vulgares, mas André Luís garante que há algum tempo que o radiodade do Porto e à Federação Académica
modelismo é um dos seus passatempos
do Porto, André Luís ainda pertence ao
favoritos. Ainda hoje, revela, “vou para
Conselho Nacional do Médico Interno.
a minha casa no Douro, pego no meu
O convite para integrar a lista de José
carrinho telecomandado e desmontoPedro Moreira da Silva ainda está bem
o, monto-o e «faço-me» à pista”. Nunca
presente na memória. Chegou no dia
entrou em competições, mas “se um dia
em que André Luís se preparava para
se proporcionar” não dirá que não. A
escolher a especialidade médica que
par do radiomodelismo, surge o gosto
ia seguir. Não houve hesitações: “Respelos desportos motorizados. Também
aqui nada de competição, mas André
pondi imediatamente que sim. Desde
Luís não assume apenas o papel de esos meus tempos da Faculdade que copectador. Os karts e alguns ralis em
nhecia o trabalho deste grupo, apesar
convívio com amigos ajudam a soltar a
de ter havido algumas mudanças de
adrenalina. E para os momentos mais
pessoas, e revia-me em muitas das positranquilos? “Cinema, ler e ouvir música”,
ções tomadas, quer a nível político, quer
responde.
a nível das actividades organizadas”.
Por outro lado, houve também o ímpeto
de intervir. Começou com a experiência associativa
na academia, período durante o qual “o espírito
crítico foi crescendo”, confessa. Por isso, quando se
assume um cargo num órgão e decisão da Ordem
dos Médicos, “é um privilégio ter a oportunidade de
ser uma voz activa e, por um lado, transmitir qual a
posição da instituição aos colegas e, por outro, fazer
a ponte entre as ideias dos colegas e a instituição”.
“Os dois caminhos de comunicação são importantes”, reflecte, lembrando que as questões políticas
“dizem muito quando se fala na vida das pessoas
e que, por isso, “é importante envolver o máximo
possível os colegas nas questões que lhes dizem
respeito”. Mais, acentua, “é fundamental chamar as
pessoas à Ordem e envolvê-las nas decisões, para
que compreendam melhor as razões que nos levam
a optar por determinada posição política”.
Em jeito de distribuição de «pelouros», André Luís,
compreensivelmente, ficou com as temáticas relacionadas com os internos. “É natural que tudo o que
diga respeito aos internos tenha uma maior intervenção da minha parte, uma vez que sou o elemento
que mais se pode identificar com essa realidade”,
argumenta. “Obviamente que as decisões e as tomadas de posição serão conjuntas, de todos os elementos do CRN, mas é natural que, por exemplo, seja eu
a debruçar-me mais sobre a revisão do regulamento
dos internatos médicos que, actualmente, está em
cima da mesa”. Do outro lado da ponte, André Luís
quer também ser um dos interlocutores dos problemas que afectam em particular os internos junto da
SRNOM: “É muito importante haver uma participação dos internos nas secções regionais e curiosamente isso acontece, neste momento, em todas”.
Neste início de mandato, as expectativas são elevadas, mas o fundamental “é chegar ao fim dos três
anos e ter conseguido marcar a diferença”. “Como
em todas as coisas em que estive envolvido até hoje,
espero sentir que a minha participação neste projecto foi útil”, conclui.

O gosto pelo
radiomodelismo

N

Manuela Selores:

A ligação afectiva a
Moçambique
É natural de São João da Pesqueira, em pleno Trásos-Montes e Alto Douro, mas passou parte da juventude em Moçambique. Uma ligação que Manuela Selores não esquece e que renasce, agora,
depois de ter sido eleita na nova equipa do CRN e
após ter ficado com a pasta da Cooperação com os
Países Lusófonos. “Encaro com particular ilusão
este pelouro que me foi atribuído, no âmbito do trabalho que é desenvolvido pelo CRN, uma vez que
para além da minha ligação afectiva com Moçambique, esta é também uma área na qual existe ainda
muito trabalho a desenvolver”, aponta. A par desta
pasta, Manuela Selores também ficará ligada à área
da Medicina Livre e Convencionada.
A sua experiência na vida institucional da SRNOM
não é recente. No triénio 1997/1999 integrou o Colégio de Especialidade de Dermatovenereologia e,
posteriormente, entre 2002 e 2004, foi membro
consultivo do CRN. Actualmente, e desde há dois
anos, é presidente daquele colégio. Assim, o trabalho desenvolvido pelas anteriores equipas do CRN é
já bastante familiar a esta médica do Hospital Geral
de Santo António. “Acompanhei de perto o intenso
trabalho desenvolvido pela equipa do Dr. José Pedro
Moreira da Silva no mandato anterior, quer no que
diz respeito aos aspectos do exercício profissional,
quer também na actividade de requalificação do
património edificado e de dinamização cultural da
Secção Regional do Norte”, refere. Neste contexto,
o convite para integrar a lista que saiu vencedora
nas eleições de Dezembro “foi uma honra”. “É com
grande expectativa que encaro este novo desafio”,
assume.
Durante a vida académica e profissional, Manuela
Selores nunca descurou a participação em actividades associativas, consciente de que “são fundamentais para o crescimento individual e colectivo”.
Foi por isso que acumulou a actividade assistencial
hospitalar ou privada com outras funções, como a
direcção do Internato Médico do Hospital Geral de
Santo António, a presidência do Grupo Português
de Dermatologia Pediátrica ou a vice-presidência
da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia. Penso, defende, “que com organização,
empenho e dedicação, é possível conciliar, de forma
satisfatória, os cargos para os quais fui eleita”.
Hoje, com 56 anos, assume o novo desafio de pertencer ao CRN. Um exemplo de vida para as gerações mais novas: “Sempre que tenho oportunidade,
incentivo os mais jovens a integrar e participar activamente nos diferentes fóruns da comunidade
médica”. n
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As vitórias Nos
conselhos distritais
Algumas mudanças de rostos marcaram as eleições nos conselhos
distritais DO Norte, como aconteceu
em Viana do Castelo e Bragança. Acabou, contudo, por ser Vila Real a
estar no centro das atenções,
com a necessidade de se repetir
o escrutínio, devido à existência
de fraude nos votos por correspondência. Já no Porto e em Braga,
os cabeças-de-lista acabaram por ser
tranquilamente reeleitos. A Nortemédico faz um balanço das eleições distrito a distrito.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Braga:
Vitória
esmagadora

1,2 %

7,4 %

24,5 %
Lista A
Lista B
Brancos

CDNulos
Braga

BRAGA

Total de votos: 584
Lista A

Lista B

Brancos

Foi, talvez, a vitória mais expressiva a nível distrital. João
Cunha foi reeleito presidente
do Conselho Distrital de Braga
com 67 por cento dos votos.
Um resultado, diz, que fica a
dever-se “ao empenhamento
de todos os elementos da lista
A”, e que é entendido “como
67,0 %
um voto de confiança pelo trabalho passado e um estímulo e
desafio pela responsabilidade
que obrigará a um desempenho ainda melhor”.
João Cunha avançou para a
recandidatura sob o lema “Aprofundar o compro11,3 %
misso e manter a independência” 29,2
e prefere
voltar
%
11,3 %
as atenções para a equipa.
Até porque, alega, “uma
recandidatura nunca é em nome individual e nesta
48,1 %
equipa vitoriosa há sete elementos que se apresentaram a eleições pela primeira vez”. Foi assim, num
misto entre a “continuidade e o novo”, que a Lista
Nulos

BRAGANÇA

0,0 %

3,6 %

A tomou posse no distrito de Braga, com o compromisso de “não aceitar a permanência em órgãos
executivos para além de dois mandatos”. “Isto, por
mim, será para cumprir”, garante João Cunha.
Neste início de mandato, o Conselho Distrital de
Braga já começou por desenvolver iniciativas lúdicas, “no sentido de atrair os médicos, em especial os
mais jovens, a participar nas actividades da Ordem”.
Concretamente, “estão já previstas, até Junho, duas
iniciativas: um rally paper e uma conferência com
o Professor Allen Gomes”, assinala João Cunha,
salientando que, em continuidade com “o projecto
9,3 %
1,4 %
do anterior
mandato, iremos tentar fazer algumas
actividades
culturais descentralizadas em alguns
29,4 %
59,9 %
concelhos do distrito de Braga, recorrendo a parcerias com entidades públicas/privadas como museus
ou casas de cultura”.
Por outro lado, o novo presidente adianta que “está a
ser estudada uma
hipótese de ampliar as instalações
PORTO
da sede distrital, dotando-a de um pequeno auditório, de forma a poder realizar conferências, tertúlias
de poesia/música e acções de formação sobre vários
assuntos, desde a gestão em saúde à formação de
tutores/formadores, cursos de língua estrangeira”.
Neste sentido, refere, “já foi exposto ao Conselho
Regional a necessidade de «descentralizar» alguns
cursos de formação para secção distrital”.

Lista A
Lista B
Brancos
Nulos

Lista A

9%

%
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1,4 %

eleições 2008-2010

9,3 %

29,4 %

59,9 %

Lista A
Lista B

Irregularidades marcaram
primeira votação
em Vila Real

Reeleição
tranquila
no Porto

Brancos

PORTO

Nulos

Lista A

Lista B

O vencedor das eleições no Distrito
Médico de Vila Real só foi conhecido
a 16 de Janeiro, altura em que se repetiu o escrutínio, por decisão da Comissão Eleitoral Distrital. Em causa,
42 votos, todos de médicos espanhóis
a trabalhar no Hospital de Valpa7,4 %
1,2 %
ços. “Foi confirmada a existência de
5,1 %
0,7 %
fraude nos votos por correspondên24,5 %
58,4 %
67,0 %
cia, com consequente impugnação
35,8 %
do acto eleitoral. Era importante que
a eleição dos corpos dirigentes da Ordem dos Médicos PORTO
decorresse respeiBRAGA
CD VILA REAL
VILA
Total de votos:
296 REAL
tando princípios de dignidade, hoBRAGA
nestidade e ética”, justifica Margarida
Faria, 11,3
que% liderava a Lista A.
Assim, e depois de uma eleição29,2
que% dava como ven%
cedora a Lista B,11,3
afecta
a Luís Monteiro, os resultaBRAGANÇA
dos da segunda votação conduziram a um desfecho
48,1 %
oposto, dando a vitória a Margarida Faria, reeleita
com 58,4 por cento dos votos. Num total de 296 votantes, dos 583 registados nos cadernos eleitorais,
registaram-se ainda naBRAGANÇA
eleição para o Conselho
VIANA DO CASTELO
REAL
Distrital dois votos nulos e 15VILA
brancos.
“Da participação
dos
médicos
nesta
repetição
do
acto
eleitoral
3,6 %
0,0 %
resultou uma votação maioritária e expressiva na
59,8 %
nossa lista, o que nos anima a prosseguir o nosso
36,7 %
programa neste segundo triénio”, congratula-se
a presidente do Conselho Distrital de Vila Real.
Numa análise à reeleição, Margarida Faria considera que os resultados espelharam uma “clara
VIANA DO CASTELO confiança na equipa que três anos antes tinha sido
eleita com o compromisso de criar uma sede distrital e o cumpriu, acrescida de uma política de visitas frequentes e maior proximidade com os colegas
de todas as áreas profissionais”.
Agora, e com o próximo triénio pela frente, a anestesiologista de 51 anos estabelece como prioridade
“dinamizar a sede distrital de Vila Real, mantendo
em funcionamento regular a área administrativa
e estabelecer um programa de
informação e formação para os
médicos das várias áreas profissionais”. Além disso, acrescenta, “pretendemos transformar a sede num local de
discussão dos inúmeros problemas que o médico enfrenta
como profissional e como pessoa na actualidade”.
1,2 %

7,4 %

24,5 %

1,4 %

9,3 %

29,4 %

67,0 %

59,9 %

Lista A
Lista B

Brancos
Nulos

11,3 %

Lista A

Lista B

Brancos

29,2 %

Nulos

11,3 %

48,1 %

0,0 %

36,7 %

3,6 %

59,8 %

0,7 %

5,1 %

58,4 %

35,8 %

Contagem dos votos após a repetição do acto eleitoral
em Vila Real, em 16 de Janeiro, da qual resultou vencedora a lista A.

Brancos

Nulos

Sem surpresas, José
Fraga, que encabeçava a Lista A, foi
reeleito presidente
do Conselho Distrital do Porto com
uma confortável
vitória, tendo al9,3 %
1,4 %
cançado cerca de 60
por cento dos votos,
29,4 %
59,9 %
contra apenas 29,4
por cento obtidos
pela Lista B. NaCD Porto
quele que é o maior
Total de votos: 3018
distrito médico do
PORTO
Norte, mais de três
mil médicos foram
às urnas, tendo 1808 sufragado a equipa liderada
por José Fraga. “Foi com grande satisfação que
recebemos os resultados eleitorais, uma vez que
significam que o nosso projecto de continuidade,
juntamente com as novas ideias que propusemos
durante a campanha eleitoral, foram bem aceites
pelos colegas”, avaliou.
Exactamente um dos novos projectos para o triénio 2008/2010 passa por aproximar os médicos
das 5,1
restantes
classes profissionais. De que forma?
%
0,7 %
“Promovendo iniciativas que ajudem a divulgar os
58,4 %
assuntos
médicos”, explica José Fraga. Nesse con35,8 %
texto, continua, “já estamos a promover algumas
actividades que, por exemplo, possam aproximar
os médicos dos professores, nomeadamente em
VILA
REAL
áreas
do conhecimento
clínico que interessam à
generalidade dos cidadãos”. Mas a ideia é chegar
a outros profissionais, sejam farmacêuticos, engenheiros ou advogados. “Temos de nos aproximar
das outras classes e fazer passar a ideia de que não
estamos em pedestais diferentes, mas que somos
iguais”, defende José Fraga, reiterando que este é
“um dos grandes objectivos deste mandato”.
Na presidência do Conselho Distrital do Porto por
mais três anos, o director do Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
admite que voltou a aceitar o desafio por “solidariedade e amizade”. “Os afazeres profissionais ocupam-me bastante tempo. Mas fizeram-me o convite
para renovar a minha candidatura e não me pareceu bem demitir-me dessas funções”, justifica José
Fraga, depois de ter encabeça a Lista A, apoiante da
candidatura de José Pedro Moreira da Silva à presidência do Conselho Regional do Norte.
Lista A
Lista B

Lista A
Lista B

Brancos
Nulos

Lista A

Lista B

Brancos

Brancos
Nulos

Nulos

Lista A
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1,2 %

7,4 %

1,4 %

24,5 %

29,4 %

67,0 %

Diferendo
resolvido em
Viana

BRAGA

1,2 %

7,4 %

1,4 %

29,2 %

%

Parece estar colocado um ponto
11,3 %
67,0 % de conflituafinal no ambiente
lidade que se fazia sentir,
48,1 % há alguns anos, entre o Distrito Médico de Viana do Castelo e os
órgãos
regionais do Norte. Os
BRAGA
BRAGANÇA
médicos do distrito
optaram,
na opinião do novo presidente
do Conselho Distrital, Nelson
3,6 %
0,0 %
Rodrigues, “por colocar fim a
59,8 %
36,7 %
uma situação que estava a impedir o normal funcionamento
dos órgãos distritais” e garantiram a vitória da Lista A, com
CD Viana do Castelo
BRAGA
PORTO
59,8 por cento
dos votos, o que
Total de votos: 251
VIANA DO CASTELO
representou 150 votos, contra
os 92 (36,6 por cento) na Lista
3,6 %
0,0 %B. “Os nossos opositores representavam a continuidade.
A nossa
vitória
significou
59,8
%
36,7 %
que osBRAGANÇA
colegas perceberam que era necessário fazer
alguma coisa para mudar. Foi um claro voto de
confiança no nosso programa eleitoral”, interpreta
Nelson Rodrigues.
Para este especialista
deDO
Medicina
Geral e Familiar
VIANA
CASTELO
de 44 anos, natural de Kitchener, em Ontário, no
VIANA DO CASTELO
VILA REAL
Canadá, a candidatura à liderança
do Conselho
Distrital de Viana do Castelo foi um novo desafio,
apesar de já ter integrado uma lista concorrente às
anteriores eleições. “Houve quem considerasse que
eu era a pessoa mais adequada para ser o cabeçade-lista, apesar de haver muita gente neste distrito
capaz de o fazer tão bem ou ainda melhor do que
eu”, refere. Mas, agora no poder, Nelson Rodrigues
garante que está pronto para trabalhar. Uma das
prioridades passa exactamente pela construção de
um espaço próprio que possa permitir cumprir um
dos lemas da campanha eleitoral “unir os médicos”. “Um dos nossos objectivos
é ter uma sede em Viana do Castelo, de forma a que possamos
dinamizar uma série de acções.
Queremos aproximar os médicos da sua Ordem e, para isso,
é necessário promover eventos
científicos e culturais, onde os
colegas possam, por um lado,
alargar conhecimentos e, por ouCerimónia da tomada de posse do CD de Viana do
Castelo em 8 de Fevereiro de 2008.
tro, conviver”, descreve.
1,2 %

59,9 %

7,4 %

24,5 %

1,4 %

67,0 %

9,3 %

29,4 %

Lista A

59,9 %

Lista B

Brancos

PORTO

A REAL

Nulos

Lista A

Lista B

Brancos
11,3 % Nulos

29,2 %

11,3 %
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0,0 %

58,4 %
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0,7 %
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Foto enviada pelo Presidente Nelson Rodrigues.

59,9 %

Novo
rosto
PORTO
lidera
Bragança

11,3 %

24,5 %

9,3 %

29,4 %

9,3 %

59,
É o distrito médico
mais pequeno e nestas
eleições passou a ser
dirigido por uma mulher. Fátima Ramos,PORTO
da Lista B, venceu
Fernando Andrade,
11,3 %
até então presidente
29,2 %
5,1 %
11,3 %
do Conselho Distrital
0,7 %
de Bragança.
A nova
58,4 %
48,1 %
35,8 %
líder rejeita rivalidades e prefere antes
falar na mensagem
CD Bragança
transmitida ao longo
Total de votos:
106
BRAGANÇA
VILA REAL
da campanha eleitoral. “Penso que este
resultado traduz o trabalho que fizemos junto
dos
5,1 %
0,7 %
colegas, em que assumimos a necessidade do Inte58,4 %
rior fazer alguma coisa pelo Norte”, explica,
acres35,8 %
centando: “Não penso que, em termos de candidaturas, tenha havido rivalidades. Agora, é verdade
que os médicos de Bragança se sentem esquecidos,
VILA
mas essa não é apenas uma responsabilidade
deREAL
quem está no Porto. Também passa por nós fazer
com que as coisas mudem”.
Foi exactamente com o objectivo de chamar a atenção para o distrito que esta médica de Medicina
Geral e Familiar de 52 anos aceitou o desafio de se
candidatar nestas eleições. É necessário, enfatiza,
“olhar para os médicos do Interior, perceber as suas
limitações e dificuldades no exercício da medicina
e trabalharmos no sentido de ver o que a Secção Regional do Norte pode fazer por nós”. Neste campo,
a nova presidente do Conselho Distrital de Bragança aponta para a necessidade de construir uma
sede local, onde os médicos “possam trocar impressões, reunir e conviver”. Até porque, argumenta,
“as deslocações até ao Porto são complicadas, devido à distância que separa as duas localidades”.
No rol de prioridades para este início de mandato,
Fátima Ramos considera, ainda, essencial a auscultação dos médicos do distrito, designadamente na
área da Medicina Geral e Familiar. “É muito importante fazer um levantamento em cada concelho, de
forma a podermos pensar no trabalho que pode ser
feito ao nível do melhoramento das condições de
trabalho dos colegas”, concluiu. n
Lista A
Lista B

Brancos
Nulos

Lista A

Lista B

Brancos

Nulos
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destaque

Caso de violência
contra médica acaba com a
condenação da agressora

«Foi feita justiça»
A pediatra Ana Paula Aguiar decidiu
não ficar parada, depois de ter sido
vítima de agressão por parte de um
utente do Serviço Nacional de Saúde.

Conselho Disciplinar
regista aumento do
número de queixas todos
os anos

Avançou com a queixa, foi a tribunal e ganhou. Mas muito poucos são,
ainda, os médicos que optam pela
mesma posição.
Texto Patrícia Gonçalves • Ilustração Nuno Almeida/Medesign

Ao longo dos últimos anos, o Conselho Disciplinar
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos tem vindo a registar um aumento do número de
queixas, algumas das quais envolvem conflitos entre clínicos e doentes. Mas a verdade é que ainda são
muito poucos os médicos que avançam até às últimas consequências quando são ameaçados
e até agredidos. Há uma médica
que decidiu responder ao repto
da «nortemédico» e expor o seu
caso, sublinhando que esta posição é, também, “uma questão de
cidadania”.
O caso remonta ao dia 25 de
Setembro de 2006. Nesse domingo, Ana Paula Aguiar, pediatra do Hospital Pedro Hispano, cumpria mais um dia de
serviço na Urgência de Pediatria
do Hospital de S. João. Era como
todos os dias: muita gente e muitos casos que não deveriam ter
recorrido à unidade hospitalar,
mas sim a um Centro de Saúde.
Foi nesse domingo de manhã
que pelo consultório entrou uma
menina de quatro ou cinco anos
de idade, acompanhada pela mãe.
Ana Paula Aguiar não esquece a
situação: “A criança apresentava
um exame clínico aparentemente
benigno, pois já não apresentava a
febre que a tinha levado ao Serviço”.
Foi, contudo, a leitura do boletim
individual de saúde da menina que
mais preocupação levantou. Segundo a pediatra, o boletim evidenciava uma perda de peso algo
acentuado, tendo sido pedidos um
ecocardiograma e um exame bacteriológico da urina pela médica
do Centro de Saúde. Questionada sobre os exames e direccio-
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nada por Ana Paula Aguiar para o Centro de Saúde,
a mãe ter-se-á mostrado imediatamente ostensiva.
“Respondeu-me logo que não gostava das médicas
do Centro de Saúde e que a filha era demasiado
pequena para fazer aqueles exames”, recorda. A
médica voltou a insistir, questionando a mãe sobre
o peso da criança, mas, mais uma vez, obteve uma
resposta áspera: “Disse que não sabia e perguntoume se não tínhamos balança. Quando respondi que
não existia balança na pré-triagem, levantou-se com
a filha ao colo e disse que ia chamar o marido”.
Espantada com a reacção, Ana Paula Aguiar levantou-se também, mas para ir entregar à antecâmara,
onde se encontrava um porteiro e um agente da
PSP, o boletim individual de saúde que tinha sido
deixado no gabinete. Face ao sucedido, recorda,
“comuniquei ao porteiro para entregar o livro e dizer que a senhora já não voltaria a entrar, dado a
situação clínica ser atendível no SASU do Centro de
Saúde”. Ao mesmo tempo que terminava a frase, a
médica era surpreendida com uma bofetada na face.
O gesto deixou a pediatra atónita, sem reacção. O
agente da polícia limitou-se a identificar a agressora.

Não foi fácil apresentar
a queixa… senti-me
desprotegida
O domingo do dia 25 de Setembro de 2006 ainda
ia no princípio e, apesar do sucedido, Ana Paula
Aguiar decidiu cumprir o horário de trabalho até às
20h00, também por solidariedade com os poucos
colegas de serviço. “Se fosse hoje, não o teria feito”,
reconhece. Antes de retomar o serviço, foi assistida
no Serviço de Urgência do Hospital de S. João, com
edemas no lábio e no pescoço e já com uma decisão
tomada: apresentar queixa contra a agressora.
No dia seguinte, dirigiu-se a uma esquadra da PSP
para apresentar queixa, mas conduziram-na para a
da área do Hospital de S. João. O processo não foi
simples e Ana Paula Aguiar sentiu, realmente, o que
é estar no papel de vítima. “Não foi fácil apresentar
a queixa e inicialmente, antes de começar a explicar o que tinha acontecido, senti-me desprotegida”,
reconhece, mas assegurando que “em nenhum momento” pensou em desistir.

processo acabou por se
arrastar um ano
Um processo que acabou por se arrastar um ano.
Só a 25 de Setembro de 2007, exactamente 12 meses depois da agressão, é que chegou o momento
decisivo. “Fui chamada a tribunal um ano depois

do que aconteceu. É uma situação complicada, porque quando começámos a colocar de lado algumas
das recordações, temos novamente de as reviver”,
lamenta. Além disso, confessa, “não foi fácil depor
em tribunal. É um acto solene que obedece a normas muito rígidas”. A sentença acabou por sair uma
semana depois: Ganhou o processo. A agressora foi
condenada a um mês de prisão efectiva, suspensa
por 90 dias, e a pagar as custas judiciais.

episódios de violência
contra médicos são cada
vez mais frequentes
Olhando para trás, Ana Paula Aguiar garante que
voltaria a fazer tudo igual, apesar do desgaste do
processo quer a nível emocional, quer a nível financeiro. “Não vou negar que avançar com uma
decisão deste género não é fácil. Quando estava
finalmente a ultrapassar o sucedido, a abertura dos
trâmites legais veio reabrir feridas morais que se
encontravam ainda superficialmente cicatrizadas.
Os próprios custos processuais também não foram
desprezíveis”, refere. Apesar de tudo, esta forma de
estar na vida é uma questão de cidadania: “Estamos
perante um país que assiste a um verdadeiro desequilíbrio dos seus valores. Os médicos são pessoas
bem formadas, com padrões morais sólidos e que
sabem distinguir o que está certo do que está errado”. Por isso, “é preciso que exista coragem para
que as pessoas que actuam de forma errada sejam
responsabilizadas e sejam, de alguma forma, punidas pelos actos que praticam”. No entanto, lamenta
a pediatra, “ainda são muito poucos os médicos que
decidem apresentar queixa e levar até tribunal casos
como o meu”.

prisão efectiva para os
agressores, sem direito a
pena suspensa
Ao contrário do que se possa pensar, não são tão
poucos os episódios de violência contra médicos.
Actualmente, no âmbito do novo Código de Processo Penal, qualquer agressão a um funcionário
público, entre os quais os médicos, é considerado
crime público, pelo que os agressores são condenados a penas de prisão efectiva, sem direito a pena
suspensa. n
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Inaugurada a nova
sede distrital de Vila Real
um local de encontro, informação e
formação para todos os médicos
A tão ambicionada Sede Distrital de
Vila Real foi inaugurada no passado
dia 27 de Novembro. Para a presidente
do conselho distrital, margarida faria, este é um “objectivo conseguido
após três anos de trabalho conjunto
para dotar o distrito de um espaço
para os médicos”.
Fotografia António Pinto

“É o cumprimento de uma promessa feita quando
nos candidatamos há três anos, mas que já vinha
de mandatos anteriores”, justifica Margarida Faria,

a presidente do Conselho Distrital de Vila Real (que
entretanto se viu reeleita no cargo no decurso do
último processo eleitoral na Ordem do Médicos).
Uma promessa cumprida com todo o rigor. Há
pouco mais de um ano, em declarações à revista
«nortemédico» número 29, Margarida Faria afirmava acreditar que se tudo corresse como o previsto, no fim de 2007 os cerca de 500 médicos do
distrito de Vila Real poderiam usufruir da sua nova
sede. E assim foi.
Com cerca de 200 metros quadrados, o espaço inclui uma zona de secretariado, uma sala de reuniões
e um pequeno auditório com capacidade para 50
pessoas. É aí que a partir de Novembro de 2007 os
médicos do distrito de Vila Real podem encontrar
apoio administrativo, a nível logístico e no campo
da formação e do lazer.
Como não podia deixar de
ser, porque desde o início
sempre apoiou este projecto,
o Conselho Regional do
Norte esteve representado ao
mais alto nível na cerimónia
de inauguração.
Agora, é esperar que os médicos do distrito de Vila Real
façam uso da sua sede “para
que esta se transforme num
local de encontro, informação e formação para todos os
médicos, aglutinador de discussão dos inúmeros problemas que o médico enfrenta
todos os dias”, acrescentou
Margarida Faria. n

25

curso «Gestão das Unidades Estratégicas
nas Organizações de Saúde»

Médicos continuam
a aderir à iniciativa do
CRNOM
o curso «Gestão das Unidades Estratégicas nas Organizações de Saúde»
continua a motivar o interesse de
muitos médicos. A terceira edição decorreu no passado mês de dezembro.
Fotografia António Pinto

Como tem vindo a ser destacado em anteriores edições desta revista, o Departamento de Formação da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
em colaboração com o Dr. Mário Jorge Carvalho,
economista, docente universitário e administrador
de empresas, tem vindo a organizar sucessivas edições do Curso “Gestão das Unidades Estratégicas
nas Organizações de Saúde”.
O Curso está acreditado pelo Conselho Nacional

Executivo da Ordem dos Médicos e dirige-se preferencialmente aos médicos com mais de 35 anos de
idade que pretendam obter formação complementar
em alta direcção em gestão estratégica.
Estruturado em dois módulos, «Gestão Estratégica
Aplicada às Unidades Autónomas de Serviço e Gestão Hospitalares» e «Avaliação de Desempenho das
Unidades Autónomas de Serviço e Gestão Hospitalares» (ver programa completo em www.nortemedico.pt), o Curso é ministrado nas instalações
do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM em
dois fins-de-semana consecutivos.
A inscrição individual custa €150 (cento e cinquenta
euros) e o limite de inscrições em cada edição é de
25 formandos. Para qualquer informação sobre o
Curso, em particular sobre as datas previstas para
novas edições, contactar o Secretariado do Curso:
Paula Mansilha, telef. 225070194, e-mail: conselhoregionalnorte@nortemedico.pt. n
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Juramento de Hipócrates

Atenções voltadas para
o novo programa do
internato médico
Pela primeira vez,
licenciados das três
escolas da Região Norte
juntam-se para abraçar a
profissão

Foi uma mega cerimónia que juntou
os jovens licenciados em medicina e
os seus familiares nA já tradicional
CERIMÓNIA DO Juramento de Hipócrates, promovido pela Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos. Este
ano com uma novidade: os primeiros
licenciados da escola de Ciências da
saúde da Universidade do Minho também estiveram presentes.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

A primeira etapa foi ultrapassada. Os jovens licenciados das três escolas de Medicina da Região Norte,
onde se junta pela primeira vez a Escola de Ciências
da Saúde da Universidade do Minho à Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e ao Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar, preparam-se
agora para abraçar a profissão, ainda em regime
de formação. “Quero expressar aqui a minha homenagem a um homem e médico incontornável, o
Professor Doutor Pinto Machado e a todos os que
com ele colaboraram na criação do Curso que hoje
devolve a sociedade como médicos os alunos cuja
formação foi iniciada em 2001”, começou por enaltecer o presidente do Conselho Regional do Norte
(CRN) da Ordem dos Médicos, José Pedro Moreira
da Silva, na cerimónia do Juramento de Hipócrates
que decorreu a 16 de Dezembro.
Perante amigos e familiares, centenas de recémlicenciados encheram a tenda montada na Casa do
Médico e juraram zelar pelo bem-estar dos doentes.
Mas também ouviram José Pedro Moreira da Silva
prometer que o CRN estará atento ao novo programa de internato médico. Nesse sentido, apelou,
“será importante que nos ajudem com as vossas crí-
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Defender os médicos
e os doentes
ticas e sugestões a ter uma palavra definitiva sobre
a idoneidade dos serviços, bem como do local onde
os internatos devem ser realizados e nas melhores
condições”. “Quero também garantir-vos que estaremos atentos a qualquer tipo de trabalho que vos
seja imposto pelo poder político, através dos órgãos
de gestão da saúde, que não esteja de acordo com a
formatação definida pelos vários Colégios de Especialidade relativamente aos internatos”, assegurou.
Recém reeleito presidente da SRNOM, José Pedro

Moreira da Silva enfatizou, na cerimónia do Juramento de Hipócrates, a necessidade “de promover
a defesa de uma das principais razões de ser da Ordem dos Médicos: uma assistência qualificada aos
doentes”. Assim, acrescentou, “o nosso bastonário
[Pedro Nunes, na altura com funções suspensas]
enganou-se ao chamar regionalismo à defesa dos
legítimos interesses dos médicos e dos doentes, que
foi aquilo que a SRNOM fez durante o triénio que
agora acaba”. Por isso, concluiu, “espero que, nos
próximos anos, a nossa luta por melhores condições
para um desempenho digno das nossas funções
continue a ser positiva”. n
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Exposição única com o mestre da
escultura portuguesa

A irreverência e
sensualidade da
obra de Cutileiro
no CCC

É considerado o principal responsável

João Cutileiro foi o mestre em exposi-

pela viragem da escultura portuguesa

ção no Centro de Cultura e Congres-

nos anos 80. Assume a sua postura in-

sos da SRnOM no mês de Dezembro.

dependente e transmite a irreverência
que o caracteriza em forma de arte.

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

31

as mulheres
de pedra de
Cutileiro
Transforma a pedra em
belas figuras de pele macia, onde a voluptuosidade
do corpo feminino assume
contornos sensuais. São mulheres de formas esbeltas ou
robustas, mulheres de ontem
e de hoje. São as «mulheres
de pedra» de João Cutileiro, o
mestre que já conquistou um
lugar invejável no panorama artístico português.
Foram exactamente algumas das suas obras
que estiveram patentes
no Centro de Cultura e
Congressos da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos durante
a segunda metade do mês
de Dezembro.
Os cabelos brancos e a
barba grisalha de João
Cutileiro não escondem
o passar da idade. De sorriso fácil, jeito afável,
o mestre revelase um homem de
poucas palavras,
quando começa a
falar das suas criações. Afinal, o resultado dos mais de 50 anos de uma vida ligada à arte
falam por si. A sua obra fala por si. Mas não
é assim quando fala dos temas da actualidade. Diz quem o conhece bem que é um
homem sem papas na língua e é directo nas
críticas. Por outro lado, refere-se na biografia do escultor disponível no Centro de
Investigação para Tecnologias Interactivas
(CITI), “tem sempre uma pequena história
para contar, uma pequena aventura que lhe
aconteceu, qualquer coisa de espantoso ou
inacreditável, passada numa das muitas
viagens que fez ao longo da sua vida”.
Mas de volta às mulheres de pedra de Cutileiro, no livro «As Lorelei de João Cutileiro»,
Miguel Esteves Cardoso diz que estas figurinhas de mulher são “esculturas em que
a ideia de escala parece ser levada a uma
espécie de paradoxo: são figuras minúscu-

las de mulheres, trabalhadas com enlevos de joalheiro e poisadas em bases de pedra tosca. Trata-se
de esculturas micro-monumentais, que preservam
eternamente a sensualidade erótica do corpo feminino, pela virtuosidade da feitura, a sensualidade
do mármore e o contraste dos corpos quase vivos
com a bruteza da pedra circundante”.
De acordo com a biografia do escultor no CITI, “os
robustos torsos de mulher utilizados por Cutileiro
evocam o fascínio que a imagem da mulher arcaica
exerce no homem, o jogo de volumes e as formas
pujantes de sensualidade”. “Esta imagem sugestiva,
e muito tratada por escultores de outros tempos,
provavelmente corresponde à forma como a criança
concebe, pressente e imagina o corpo maternal.
Por outro lado, as figurinhas de mulher são uma
imagem mais pessoal, original e moderna, fruto de
experiências e vivências mais tardias, que o escultor
impregna na pedra”, acrescenta-se.
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Controverso
Nas mulheres de pedra de Cutileiro estão representados vários dos temas que recolhem a preferência
do artista: o amor, o desejo, a plenitude do ser. Sentimentos controversos que ajudam a explicar por
que é tão amado por uns, e tão pouco apreciado
por outros. Certo é que ninguém lhe consegue ficar
indiferente, ou não fosse o mestre um dos grandes
responsáveis pela viragem da escultura portuguesa
nos anos 80. “É possuidor de uma criatividade sem
mácula, fruto de uma forma de estar independente
e irreverente”, descreve Miguel Guimarães, dirigente do Conselho Regional do Norte e impulsionador da organização da mostra no Centro de Cultura e Congressos, na qual
também não faltaram alguns desenhos
do artista. Um convite aceite quase
de imediato. “Já fiz uma exposição na
Ordem dos Médicos em Lisboa, mas
praticamente não apareceu ninguém.
Acho que os médicos estão em falta comigo e espero que, agora, visitem esta
exposição no Norte”, justificou Cutileiro à «nortemédico», mostrando-se
de seguida visivelmente satisfeito com a
adesão do público no dia da inauguração, a 13 de Dezembro.

Uma vida de arte
Sensualidade a
dobrar

A

sensualidade que Cutileiro
transmite através das suas
obras levou a Global Dança – Escola de Danças de Salão a marcar
presença no dia da inauguração
da exposição do mestre. O par
Carlos Pereira Guedelha e Liliana
Guedelha, ambos elementos da
Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional, onde tiveram formação
de Dança Social e de Competição,

deliciaram os presentes no
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.

A obra de Cutileiro é reflexo de uma
vida no seio de uma família da média
burguesia, marcada com sentimentos
anti-fascistas. Nasceu em 1937 e, de
acordo com a sua biografia, teve “uma
infância e adolescência felizes, onde
as viagens eram uma constante, por
causa da profissão de seu pai, médico
pertencente à Organização Mundial de
Saúde”. Com apenas quatro anos parte
da cidade berço, Évora, para os Açores, onde o seu pai, então médico militar, havia sido colocado. O regresso ao
Continente é feito em 1943, e depois de
passar por dois ateliers, é com António Duarte que tem o primeiro contacto
com a pedra, aos 12 anos. Dois anos

depois, em 1951, Cutileiro faz a sua primeira exposição individual, realizada em Reguengos de Monsaraz, no Alto Alentejo, numa loja de máquinas de
costura, apresentando peças de escultura, cerâmica,
aguarelas e pinturas.
Foi durante as suas viagens – passou por Florença,
Kabul ou Londres – que Cutileiro acabou por sofrer
as mais variadas influências. Miguel Ângelo, Reg
Butler, seu mestre de escultura, ou Picasso foram
algumas delas.
Quando aos 28 anos Cutileiro viu pela primeira vez
uma máquina eléctrica de cortar a pedra, revela a
sua biografia no CITI, nunca mais parou. “A utilização da máquina de cortar pedra representa uma
evolução na mentalidade do escultor já que, com
este processo mecânico, Cutileiro pôde executar na
pedra toda a sua imaginação, gozando de uma liberdade que os escultores tradicionais não conheciam
(porque o ritmo de vida não era compatível com
o seu método de fazer escultura – com escopro e
martelo – daí que não pudessem ser tão criativos)”,
descreve-se. n
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Metáforas do
Deslumbramento, de
Miguel Louro

«A Dança da Luz Viva»
São imagens capturadas pela objectiva da máquina fotográfica e que
captam a luz de uma forma única e
singular. Permitem divagar no tempo
e no espaço, percorrendo todo um
pensamento imaginário que nos trará
o significado daquilo que queremos
visualizar na tela, diante de nós.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Miguel Louro

Miguel Louro chamou-lhe «Manhã Tarde Manhã –
A Dança da Luz Viva» e inaugurou esta exposição
no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos no dia exacto
em que completava 52 anos, a 30 de Novembro.
Uma data especial e um local também especial, pois
o autor é também ele médico de profissão, assistente
graduado de Medicina Geral e Familiar no Cen-

tro de Saúde de
Braga, extensão
de Sequeira,
com o grau de
consultor. Uma carreira que, contudo, não o impede de abraçar a paixão pela fotografia. Possui
um laboratório fotográfico do qual nascem, desde a
revelação do filme até à impressão fotográfica, todas
as obras em exposição.

a beleza não se declara –
mostra-se
“Não sei o que é que as fotografias de Miguel Louro
significam. Provavelmente nada. Quem perguntará
à música o que ela quer dizer? A beleza não se declara – mostra-se. Não se conhece – reconhece-se na
emoção que convoca. Sei apenas que as fotografias
de Miguel Louro me mostram e o que sinto diante
daquilo que elas me mostram. Sei que, com elas, há
no mundo um pouco mais de beleza. É tudo o que
sei e é o bastante”, escreve no catálogo de apresentação da exposição «Manhã Tarde Manhã – A Dança
da Luz Viva» o professor José João Bianchi.
A mostra do Centro de Cultura e Congressos contemplou 50 obras da autoria de Miguel Louro e
esteve patente até ao dia 19 de Dezembro. n
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“distortions in the Field” é a mais
recente série do jovem pintor

A Arte existe para
ser mostrada
Para jesper Andersen a pintura é um
meio de mostrar aos outros a sua
própria visão do mundo e da realidade. PAra ele, Expor é tão importante
como pintar e a obra só estará completa quando for usufruída.
Fotografia António Pinto

Diz-se “artista nas horas vagas” já que outra parte do
seu tempo é preenchida como professor de Inglês.
Conhece Portugal desde os cinco anos, altura em
que, por causa do trabalho do pai, teve de deixar a
sua cidade natal, Odense, na Dinamarca. Também
já viveu em Londres e Milão, mas é em Portugal que
adora estar. Especializou-se em Desenho Industrial,
na capital inglesa, e nunca estudou pintura a sério,
por influência dos pais, que “achavam que nunca ia
dar para uma pessoa sobreviver”.
O jovem dinamarquês de 26 anos, a viver no Porto,
em vésperas de partir para outra cidade, aproveitou
a sugestão de uma médica sua amiga, Lara Queirós,
e expôs o seu trabalho no Centro de Cultura e Congressos (CCC) da SRNOM. Recentemente, a propósito da mudança de residência, fê-lo também na
sua própria casa. Jesper Andersen diz-se disposto a
expor a sua obra onde quer que ela chegue ao seu
público. “A arte não deve ser elitista, a arte deve ser
para todos”, refere. “Eu amo a pintura e para poder

continuar a fazê-la tenho que a mostrar…”
Até agora Andersen
tem desenvolvido o
seu trabalho em seis
séries identificativas e
que podem ser apreciadas em conjunto no seu sítio www.jesperandersen.com. “The Abstraction of Reality”, “The Pursuit
of Beauty”, “Resonance”, “The Way of the Flower” e
“Transparencies of Belief”. A mais recente, “Distortions in the Field” deu-a a conhecer, em particular
aos médicos, de 4 a 18 Janeiro na exposição que
preparou para o CCC.
As diferentes facetas que a sua obra revela, considera-as como uma evolução em espiral que, embora
lhe permitindo voltar a etapas anteriores, terá sempre uma visão de um nível superior. “Se a pintura
representa a forma como eu vejo o mundo, então ela
muda à medida que vou aprendendo… no fundo
será sempre a vida que nos inspira. Por vezes sinto
que tive de pintar um quadro para ele depois dizer
qualquer coisa sobre mim.”
Questionado sobre o seu passado e modo de vida,
considera importante estar atento a novas experiências e ao que a vida nos propõe enquanto factor determinante para o seu trabalho. Para Andersen, mais
importante que o sítio onde se vive, o que interessa
realmente é encontrar um lugar dentro de nós próprios em que nos sentimos bem e somos felizes. n
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«Recreações na Matéria»
a escultura de Lopes Cardoso
Natural do Porto, Licenciado em Artes
Plásticas/Escultura pela Escola Superior
de Belas Artes do Porto, lopes cardoso
foi Professor do ensino secundário mas
Presentemente dedica-se à escultura e à
pintura a tempo inteiro. DE 8 a 19 de Fevereiro trouxe ao Centro de Cultura e
congressos da SRNOM as suas «Recreações na matéria».
Fotografia António Pinto

“A obra de arte deve permanecer desligada de qualquer espécie de finalidade prática” era a afirmação de
A. Breton que constava do folheto de apresentação de
“Recreações na Matéria”, a mostra de escultura que Lopes Cardoso levou ao Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM. A «nortemédico» quis saber mais sobre a
sua concepção de arte, o que o motiva e quais as suas
principais influências.
(nortemédico) – “Recreações na Matéria”. Porquê?
(Lopes Cardoso) – Conforme diz o dicionário, recrear
significa alegrar, divertir, brincar, causar prazer a, etc.
Além disso, tal como disse Lavoisier, “Na natureza nada
se cria, nada se perde, tudo se transforma.” Logo, como
nada posso criar, já que criar é tirar do nada, e como
isso não está ao meu alcance, limito-me a recrear – a
informação, as ideias e os sonhos que vou tecendo no
meu cérebro – utilizando para o efeito a matéria que
me é dado possuir, para de uma forma dita escultórica
recrear-me e recreá-la em objectos ditos de Arte.

Como define a sua obra escultórica e quais as
influências?
Os objectos artísticos quando expostos devem falar
por si próprios ou deles deve falar quem achar que
o pode fazer. O artista não deve nunca ter a ousadia
de os explicar, sob pena de, ao fazê-lo, retirar-lhes
parte da sua essência, que é a mensagem mais ou
menos oculta e que os torna objectos de reflexão
para aqueles que por eles se interessam.
Além disso o artista pode cair na tentação de se
enaltecer por vaidade, ou minimizar por humildade, que também pode ser vaidade.
No entanto, respondendo à pergunta, penso ser suficientemente sério nas minhas abordagens à escultura, procurando transmitir aos eventuais fruidores
os sonhos e as ideias que me baralham e atormentam os pensamentos e que acabam por resultar nos
objectos que realizo. Procuro fazer dos observadores meus companheiros de viagem, neste caminho
cujo fim é emocionar o maior número de pessoas,
comunicando-lhes o meu universo imaginativo,
nem sempre imediato e transparente, mas também
simbólico e alegórico.
Quanto a influências, é complicado, pois elas são
tantas... No entanto permitam-me deixar aqui três
nomes que motivaram e marcaram indelevelmente a
minha vida enquanto escultor: Auguste Rodin, Venancio Blanco e George Segal, não querendo deixar
de lembrar alguns dos meus excelentes professores
de escultura, enquanto aluno da ESBAP: Lauriano
Ribatua, que me iniciou no prazer de trabalhar o
barro, Zulmiro de Carvalho, que me incentivou e
mostrou a beleza da pedra e do ferro, realçando com
especial enfâse o saudoso Eduardo Tavares, que tão
bons conselhos me deu acerca da figura humana e
da forma de estar na Arte. n
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«MOMENTOS»
inspiram A pintura
de José de Paula

José de Paula nasceu em lisboa, a 12 de
abril de 1960, mas reparte a sua actual
residência entre elvas e badajoz. Entre
10 e 26 de março o Centro de Cultura
e congressos da SRNOM foi palco para
os seus “momentos”.
Fotografia António Pinto

José de Paula estudou em Sevilha e Madrid. Frequentou faculdades e ateliers à procura das técnicas
dos grandes “mestres”, investigando junto de labo-

ratórios processos dos grandes tratados de pintura.
A sua obra encontra-se representada em museus e
colecções particulares, tendo trabalhos em Portugal, Espanha, Estados Unidos da América e Japão.
A exposição no Centro de Cultura e Congressos
obedeceu ao tema central “Momentos”, com as obras
expostas a reflectir isso mesmo, os momentos pelos
quais o artista passa e o inspiram. José de Paula
define as suas obras como “a procura ou encontro
de novas formas de expressão e liberdade para ir do
‘Realismo’ ao ‘Expressionismo’, tendo como principais influências o que de mais conceituado nessa
linha/tendência existe internacionalmente”. n
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Sara Beleza em dupla
faceta NO CCC
A inauguração de duas exposições, a
apresentação de um livro, uma interpretação estética da obra artística
pelo Prof. Daniel SerRão, momentos
de animação com música e um mimo...
uma noite bem preenchida, a propósito da arte de sara beleza.
Fotografia António Pinto

A soprano Mónica
Pais, o tenor Francisco
Reis e o mimo Maria
João Pinto animaram a
sessão de inauguração
da exposição de Sara
Beleza

Sara Beleza Afonso Moreira Gomes nasceu em Espinho, tendo residido em Angola entre 1956 e 1975.
Estudou na Faculdade de Medicina do Porto, onde
se licenciou em 1978. Pinta desde 1958, actividade
a que se dedica a tempo inteiro desde 1996. A sua
arte – pintura a óleo sobre tela – esteve patente no
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM entre
17 e 31 de Março.
Abriu a sessão de inauguração o Dr. César Gomes,
que começou por se referir em especial à exposição
“Via Sacra”, um conjunto de telas sobre as 14 estações da Paixão de Cristo, não deixando de chamar
também a atenção para a segunda exposição – A
Caça e o Sentimento do Porto – apresentada em
simultâneo mas num espaço diferente. Depois dirigiu-se ao Prof. Daniel Serrão, salientando a importância que tem tido na evolução da pintura de Sara
Beleza e agradecendo em especial a sua revisão do
livro “Via Sacra e Meditação” que ele, Cesár Gomes,
escrevera no intuito de ajudar, com pormenores,
na elaboração das obras da artista. O Prof. Daniel
Serrão fez de seguida uma análise da obra da artista
(“Paixão de Cristo – Interpretação estética”) que terminou com um profundo elogio: “Porque é a injustiça, sempre gratuita e humilhante, que Sara Beleza
representa nestes Quadros (...) Porque, tal como
muitos judeus naquele tempo, também nós olhamos
com indiferença os crucificados inocentes à nossa
volta (...) Sara Beleza faz uma pintura de combate,
mas não usa a violência nem no risco nem na cor.
Como as mulheres de Jerusalém, ela sabe
que é o Amor e não a violência que salva a
Humanidade”. A pintora retribuiu homenageando o Prof. Daniel Serrão com um
retrato seu que ela própria havia pintado.
Sobre as obras em exposição, afirmou:
“Pintei este tema porque sou católica e
gosto de pintar Arte Sacra. Apesar de não
cumprir rigorosamente todos os preceitos
da Igreja, sinto que pratico diariamente actos de humanismo, procurando ajudar as
pessoas... Se não for possível de outra maneira, pelo menos através de um sorriso e com uma
palavra de fé e esperança. Devo isto à oportunidade
que tenho por ser médica e ao contacto diário com
os que sofrem. Acredito que os “milagres” acontecem quando nos propomos apoiar quem de nós
necessita. Para além destes temas gosto de pintar
tudo o que me agrada apreciar na Natureza, muito
especialmente o Porto e temas africanos, pois em
África vivi muitos anos. E tenho pintado também os
retratos das pessoas que me são mais queridas.” n
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Exposição reuniu 54
trabalhos da pintora

«Pot-Pourri»
de Olga Fiadeiro no cCC
Já quase perdeu a conta ao número de exposições que realizou
desde que começou a pintar há
14 anos. Foram mais de 30 e a última esteve patente no Centro de
Cultura e Congressos da Secção
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos entre 1 e 30 de Abril. «PotPourri» foi o nome escolhido por
Olga Fiadeiro para uma mostra
que reuniu 54 obras da pintora.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Na linguagem musical, «Pot-Pourri» é um
termo empregue para referir uma forma
musical sem repetição de temas. Olga Fiadeiro transportou para a escrita pictural este
conceito, ao dar este exacto nome à última
mostra de pintura que promoveu no Centro

de Cultura e Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos. “Quando comecei a
seleccionar os quadros que queria colocar em exposição, «Poit-Pourri» foi o nome em que pensei
imediatamente”, explicou. A diversidade de temas e
as diferentes épocas a que se reportavam os quadros
em exposição, desde que começou a pintar – há
cerca de 14 anos –, ajudaram a definir o nome da
mostra: “São misturas de vários estilos e experiências que fui fazendo ao longo dos últimos anos e
que tiverem estes resultados”. No total, foram 54 os
trabalhos em acrílico expostos entre os dias 1 e 30
de Abril, alguns mais antigos, outros bem recentes.
“Enquanto o coração deixar, irei continuar a pintar”,
promete Olga Fiadeiro.
À semelhança de exposições anteriores, «PotPourri» fica marcada pela forte inspiração que a médica, fisiatra reformada, foi buscar às suas viagens,
desde o Brasil, passando por África, até ao Oriente
da Índia. E apesar dos diferentes estilos, as cores
fortes predominam e sobressaltam das telas porque,
justifica, “a pintura vive da cor”. Actualmente, são
as figuras que têm despertado a atenção da pintora
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e tem sido nas fotografias que se tem baseado para
dar asas à sua criatividade. Sim, porque, “nunca se
sabe qual vai ser o resultado final de um quadro”.
Normalmente, descreve, “há alguma coisa que me
desperta a vontade de iniciar um quadro. Depois,
vou-lhe adicionando adereços que vou imaginando
e que vão dando vida à pintura”. Às vezes, confidencia, “fico desgostosa com o resultado final e faço
alterações. Mas há uma coisa da qual não abdico,
que é terminar o quadro”.
A exposição no Centro de Cultura e Congressos
foi um regresso de Olga Fiadeiro à Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos, onde mostrou as
suas obras pela primeira vez. “Foi há muito anos,
numa sala pequenina, que contou com a visita dos
meus amigos”, recorda. Hoje, com uma mostra bem
mais vasta e um trabalho reconhecido, os elogios
de quem visitou a exposição fizeram-se sentir no
imediato. “A receptividade tem sido boa e, claro, a
mim só me dizem maravilhas”, refere, sorrindo. O
público, esse também é mais vasto e para além dos
médicos e dos amigos, já há muita gente que procura a exposição. Além disso, a “SRNOM está mais
animada, captando cada vez mais pessoas, quer
através de jantares, congressos, aniversários ou até
casamentos que se vão promovendo, tornando este
espaço um local de passagem de um maior número
de pessoas”, realça.

Última exposição
«Pot-Pourri» pode ter sido a última exposição de
Olga Fiadeiro. Apesar de querer continuar a pintar,
a antiga fisiatra alega cansaço na organização deste
tipo de iniciativas. “Os dias que antecedem a inauguração e o dia da abertura da exposição são muito
desgastantes a nível emocional e, por isso, não sei
se terei forças para organizar outra mostra”, diz. De
qualquer das formas, Olga Fiadeiro continuará a
dar asas à imaginação através da pintura, técnica a
que decidiu dedicar-se depois de se ter reformado,
apesar de desde muito cedo ter dedicado os seus

tempos livres a visitar museus. Mas porque a Medicina a ocupava a 100 por cento, só entre 1998
e 1999 decidiu tirar um curso de Pintura e Desenho, com Carlos Carrero, professor de Belas-Artes.
Desde então, nunca mais parou e hoje apresenta um
vasto currículo no que respeita a exposições individuais e colectivas. n
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José carlos sarmento
expõe no seu hospital

«A pintura deveria ser um romance sem
fim. Efémera como a música, digo eu»
José Carlos Sarmento É médico pediatra, mas há muito que
uma das suas paixões é as Artes Plásticas. A Propósito de
uma Recente exposição sua no centro hospitalar tâmegaSousa, onde é chefe de serviço de pediatria médica, A «nortemédico» dá a conhecer melhor o artista que assina
simplesmente “sarmento”. pelas suas próprias palavras.
Fotos cedidas por J.C. Sarmento

“Nasci em Ovar, uma pequena cidade perto do Porto.
Nasci em Outubro e fui recebido pelas cores do Outono. Profissionalmente sou
Pediatra, mas já há muito
tempo que as Artes Plásticas
são uma das minhas paixões.
Gosto de pintar sem pensar... Abaixo a razão. Vivam
as emoções! Sinto-me provocado por sensações exteriores e é sobre a tela virgem
que materializo tudo aquilo a que chamo “provocações”: Provocações Infantis, Provocações Demiúrgicas e
Provocações Musicais.

Vivam as emoções!
O prazer sensorial é manifestado com mais intensidade e pureza na Infância. A Criança é o único
dono da Arte, o criador da Pura e Verdadeira Arte.
Como uma Criança, os impulsos cerebrais que me
levam a pintar são primários e/ou involuntários,
apenas movidos por sensações abstractas. Música?
Fé? Anti-Fé? Conseguem imaginar?
Pois...
Se eu fosse uma cor, eu seria o negro. Mas com todas as suas nuances...

Se eu fosse um elemento da Natureza, eu seria a água. Mas em todas as suas formas físicas...
Se eu tivesse uma casa, esta não teria nem tecto,
nem paredes, nem chão, nem lugar...
Se eu não tivesse tempo, eu viveria fora de tudo.
Acordaria com o Sol e adormeceria com a Lua...
E pintaria, pintaria, pintaria e pintaria as imagens
que vivem nos meus sonhos, à procura de nada,
nada mais... nada...
Conseguem imaginar? Por favor tentem... pois é
assim que eu pinto.” n

O artista visto pela Crítica
“A criação artística de Sarmento é uma cosmogonia
sem princípio nem finalidade vulgarmente pragmática, deixando-se o criador guiar ao acaso pelas cores da música, pela maturidade e verdade do desenho infantil, pelo paganismo telúrico da religião que
insiste em dar-se como instituição. Da civilização da
arte que admira e estuda, Sarmento transita incessantemente para a arte da cultura que em si e em
todos nós habita, esquecida, silenciosa e indelével.
"Provocações Infantis", "Provocações Musicais" e
"Provocações Demiúrgicas" são os três grandes eixos temáticos da sua obra pictórica, da qual apenas
se desvia para enveredar pela fotografia e também
pela escultura, procurando sempre captar na película
ou reproduzir no barro (o princípio da Criação) e na
madeira aquilo que olhamos sem ver e que vemos
sem reparar, como que numa contínua evocação do
Ensaio sobre a Cegueira de Saramago. Contudo, não
encontramos uma cegueira branca nem negra na
obra de Sarmento, mas sim uma nova cosmovisão
multicolorida, pluridimensional, com a exuberância
de uma pauta musical dodecafónica, de uns graffiti infanto-juvenil, de um vitral de outras catedrais pós-modernas, pós-Código DaVinci. A Arte de
Sarmento é o presente do Futuro.” CS (Crítico de Arte)
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Mega exposição do pintor
espanhol rodeada de sucesso

José
Manuel Ciria
“	encheu”
	Alfândega
	do Porto
É um dos nomes mais conhecidos da
pintura em Espanha. Em Janeiro esteve
em Portugal, numa mega exposição
individual no Centro de Congressos
da Alfândega do Porto, com mais de
200 obras criadas a partir dos anos 90
e até aos dias de hoje. José Manuel Ciria fala à Nortemédico do seu trabalho e confidencia o seu gosto por…
bacalhau.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotos cedidas por Galeria Cordeiros

Só no dia da inauguração, cerca de mil pessoas passaram pelo Centro de Congressos da Alfândega do
Porto para ver e apreciar a obra daquele que é, actu-

almente, um dos nomes mais conhecidos no panorama da arte moderna contemporânea. José Manuel
Ciria, o artista espanhol, nascido em Manchester
e radicado em Nova Iorque, causou sensação na
grande mostra de arte organizada pela Cordeiros
Galeria, que o representa em Portugal e em Espanha, com mais de 200 obras (óleos e colagens sobre
tela), cridas a partir da década de 90.
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Uma diversidade de
telas e de temas que retrataram algumas das
várias fases que o pintor atravessou ao longo
dos últimos anos, com
tendências que variaram entre o figurativo e
o abstraccionismo.
Foi a primeira vez que
José Manuel Ciria realizou uma mostra individual
com tão elevado número de obras em Portugal, fazendo desta mega exposição um marco no panorama cultural de cidade do Porto, neste primeiro
trimestre de 2008. Durante o período em que decorreu a exposição, assegura Agostinho Cordeiros,
promotor da iniciativa, “passaram milhares de visitantes pela Alfândega do Porto” e a reacção não
poderia ser “melhor”. “Foi um grande sucesso. Os
portugueses reconheceram o valor do Ciria”, acrescenta.
Mas o ano de 2008 ainda só agora começou para o
pintor. A agenda já está preenchida com uma série
de exposições um pouco por todo os Estados Unidos, como conta numa entrevista que concedeu à
«nortemédico». Nela, José Manuel Ciria fala sobre
o seu trabalho, sobre a forma como vê e analisa a
pintura e até como o fascinam alguns dos artistas
portugueses.
(nortemédico) – Que tipo de influências estão presentes na sua pintura?
(José Manuel Ciria) – Tentei, durante a minha vida,
escapar de todo o tipo de influência, apesar de
nem sempre ter sido fácil fazê-lo, até porque há
momentos em que se vê pessoas, por vezes de lugares díspares, a realizar um trabalho muito similar
ao nosso ou a executá-lo através de pressupostos

muito próximos. O que existe, sem dúvida, é uma
série de artistas de quem sempre gostei especialmente e dos quais destacaria Miró, apesar de haver muitos outros: Guston, Diebenkorn, Basquiat,
Gordillo, obviamente Picasso, Winters, Sanleón…
e dos clássicos quase todos, Velázquez, Zurbarán,
Sánchez-Cotán… Não sei, são muitos. Sempre procurei ter o máximo de informação possível de toda
a pintura ocidental, não apenas pelo interesse no
meio, mas sobretudo para procurar separar-me do
que estavam a fazer, sempre com o objectivo de
tentar criar a minha própria linguagem. Isto não
quer dizer que, num determinado momento, não
encontre semelhanças com a obra de outros artistas, apesar de me interessar que seja a minha
pintura a influenciar os outros e não o contrário.

Se tivesse que sintetizar
a minha pintura
numa palavra,
escolheria «Experimental»
Como descreve as suas obras?
A minha pintura esteve sempre dividida entre uma
experimentação formal e um campo analítico que
abarca uma infinidade de conceitos. No final dos
anos 80, a minha pintura movia-se, no entanto,
através da figuração. Realizava provas e experiências abstractas, mas não conseguia que os trabalhos
fossem válidos. Foi precisamente através dos conceitos teóricos que encontrei a chave para sair do
abstracto. Consegui, muito cedo, organizar um pequeno caderno onde agrupei as minhas ideias, pensamentos e propostas. Chamei a essa pequena compilação “Caderno de Notas 1990”, a partir do qual a
minha obra começou a crescer no que diz respeito
a possibilidades formais e conceptuais. Toda a obra
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que realizei durante os
anos 90, e até à minha
chegada a Nova Iorque
em 2005, moveu-se
através de uma espécie
de sistema capaz de gerar imagens através de
um padrão teórico bastante férreo. O que tentei sempre foi construir
um campo reflexivo,
que me permitiu utilizar – digamos – um
“bisturi”, para direccionar a pintura e analisar
todos os componentes
que os meus interesses
se propunham abordar. Assim, desde muito cedo
que separei em três parcelas os componentes do
meu trabalho: por um lado, aspectos que sempre
me interessaram, como o tempo, a memória e a experiência; um segundo estádio onde trabalho uma
plataforma dividida em cinco áreas que abordam
todas as possibilidades do plano pictórico – os níveis pictóricos referidos no suporte,
os registos iconográficos interessados
exposições
na possibilidade de incorporação da
por todo o
iconografia, as compartimentações
mundo…
ou fórmulas de intervenção de eleosé Manuel Ciria nasceu em 1960,
mentos geométricos, as técnicas de
estando actualmente a viver e a trabarisco controlado numa análise da
lhar em Nova Iorque. Mas as suas obras
possibilidade de aplicar uma pintura
andam por todo o mundo e só recentearriscada, e, por fim, a combinação,
mente o trabalho do pintor esteve em
que serve para agrupar e analisar as
mostras no Salão de Baile da Câmara
outras quatro parcelas e obter conclude Paris, Museu Nacional de Belas Arsões sobre a sua utilização; depois, há
tes de Neuquén (Argentina), Museu de
ainda um terceiro plano que se refere
Arte Contemporânea Ateneu de Yucatán
(México), Museu Estatal Tretyakov de
às diferentes séries de trabalho ou
Moscovo (Rússia), Museu Nacional da
famílias de obra com características
Polónia, Museu de Arte Contemporânea
muito próprias. Por isso, se tivesse
de Herzliya, em Telavive (Israel) e Galeque sintetizar a minha pintura numa
ria Adriana Schmidt, em Yokohama (Jaúnica palavra, escolheria «Experipão). Além disso, está representado no
mental».
Museu Nacional Centro de Arte Rainha

J

Sofia (Espanha), Museu de Arte Gráfica
do Cairo e Palácio Real, em Madrid, entre outros locais.

Que temas gosta de abordar e transmitir com os seus quadros?
Gosto de pensar que a minha pintura fala de todas as preocupações existenciais que
acompanharam o homem desde que saiu do barro,
de uma série de premissas espirituais eternas. Em
qualquer caso, abordo sempre os mesmos temas: a
Memória; a memória visual de todo o ocidente e a
memória mais próxima, para além da memória ma-

terial. O Tempo, físico e interno, como mecanismo
mental de nos situarmos no mundo – um lapso,
instante, momento, geração, era… A Experiência,
como depósito de todo o conhecimento que supõe a
Arte desde as primeiras manifestações nas paredes
das grutas. Assim, o meu último trabalho realizado em Nova Iorque move-se entre um regresso
ocasional a referências figurativas, obras abstractas
com um novo arranjo iconográfico e um conjunto
de trabalhos que estão a metade do caminho dos
dois exemplos anteriores: pinturas abstractas que o
espectador quer perceber como figurativas, pela sua
concepção clássica devido às luzes e aos volumes. A
série denomina-se como «La Guardiã Place» e está
sob a minha direcção em Manhattan. Alguns destes trabalhos também estiveram em exposição no
Porto, mais concretamente no Museu da Alfândega
e na Galeria Cordeiros.

“Não sei se vou
ter tempo de regressar a
Espanha”
Por que decidiu ir viver para Nova Iorque? Pensa
num regresso a Espanha?
Desde a primeira vez que visitei Nova Iorque, em
1988, tive a percepção de que aquela era a minha
cidade. Depois, tive a oportunidade de viajar até
lá muitas vezes. Em 2005, acabei por ficar. Tenho
muitos amigos e contactos no mundo da arte americano. Actualmente, não penso em regressar a Espanha, porque as oportunidades que Nova Iorque me
oferece não são comparáveis. Evidentemente que
adoro Espanha, a minha família vive lá, e consegui
criar um nome, mas cheguei a um momento que
estava a asfixiar e precisava de mudar. Agora, tenho
muitos projectos nos Estados Unidos e a possibilidade de poder realizar exposições em todo o continente americano. Para além disso, todo o mundo
gira em torno de Manhattan. Falo com pessoas de
outros países que me dizem que o tempo que contavam passar nesta cidade acabou por se multiplicar
por três ou quatro. Vim para Nova Iorque para ficar
oito a 10 anos, mas não sei se ainda vou ter tempo
de regressar a Espanha.
O que pensa de Portugal e dos artistas portugueses?
Já estive muitas vezes em Portugal e visitei várias
vezes Lisboa e Porto, mas também conheço Cascais,
Sintra, Coimbra, Faro, Castelo Branco, Braga, Portalegre, Esposende… Fico sempre encantado! Um
dos meus pratos favoritos é o bacalhau. Trabalhei
em Lisboa e agora o meu galerista em Portugal é o
Agostinho Cordeiro, com quem tenho uma relação
extraordinária. Sobre os artistas portugueses, há
muita gente que me fascina: Julião Sarmento, Pedro
Cabrita Reis, Rogério Ribeiro, Resende, Rui Chafes,
Burmester… Há artistas muito interessantes em
Portugal, e é uma pena que muitos deles não sejam
conhecidos a nível internacional. n

47

GALA LÍRICA

NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

Na noite de 15 de Fevereiro, o Centro de Cultura
e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) foi palco do III Master
Operático, uma grande Gala Lírica sob a direcção
de Ambra Vespasiani e Ettore Nova. Com o acompanhamento ao piano de Melissa Fontoura, Evgeni
Nefedov e Ian Wierzba, um grande elenco de cantores brindou a assistência com obras mais ou menos
conhecidas do grande público, mas todas superiormente interpretadas.
Fotografia António Pinto

Ambra Vespasiani (Mezzo-Sop) Natural de
Ripatransone, Itália, formou-se em canto
no Conservatório de Santa Cecília com J.
Magnoni. Já cantou nos principais teatros
do mundo. Lecciona no Instituto Musical
Briccialdi e AIART em Roma. Colabora na
organização do ROLF (Ripatransone Opera
Leonis Festival) e do Concurso Internacional de Canto Lírico “Luciano Neroni”.
Ettore Nova (Barítono) Natural de Ancona,
Itália, é licenciado em Física. Estudou canto
com mestres como E. Campogalliani, A. Siliotti, C. Cigna e T. Gobbi. Actuou nos mais
importantes palcos do mundo, interpretando os seus papéis predilectos: Rigolletto,
Scarpia, Escamillo, Gérard, Barnaba, Rance,
Nabucco, Conte di Luna… Acompanhou
Carreras, Domingo, Cura, Giacomini… É
director do Dep. de Música do Instituto
de Estudos Superiores Pós-Universitários
Uniglobus. n

Os intérpretes e as
obras…
n Maria João Pinto – Net cor più non mi sento, G. Paisiello
n Sílvia Raquel Pinto – V’adoro Pupille, Handel n Teresa
Tavares, Ana Ferreira, Ema Viana – Grazie a gl’inganni
tuoi, Mozart n Nádia Fontoura – Convien Partir, Donizetti
n Ana Ferreira – Voi che sapete (Bodas), Mozart n Nádia
Fontoura e Marina Pacheco – Ah, guarda sorella (Cosí),
Mozart n Bel Viana – Porgi amor (Bodas), Mozart n Teresa
Tavares – How beautiful, Haendel n Bel Viana, Ema Viana
– Belle nuit (Contos de Hoffman), Offenbach n Marina
Pacheco – Quel guardo it cavaliere (D. Pasquale), Donizetti
n Ema – Seguidilla (Carmen), Bizet n Mónica Pais e Hélder
Bento – Lippen shweigen (Viúva alegre), Strauss n Nuno
Dias – O tu, Palermo terra adorata (Vespri siciliani), Verdi
n Sara Carneiro – Ah! Non credea mirarti (Sonambula),
Donizetti n Marina Pacheco e José Corvelo – Tutte le feste
al tempio (Rigoletto), Verdi n Ana Madalena Moreira –
Addio del passato (Traviata), Verdi n Hélia Castro – Les
oiseaux dans la charmille (Contos de Hoffman), Offenbach n Hélia Castro, Mónica Pais – Regnava nel silenzio
(Lucia), Donizetti n Francisco Reis – E lucevan le stelle
(Tosca), Puccini n Nuno Dias – Il lacerato spirito (Simon
Boccanegra), Verdi n José Corvelo, Ana Madalena Moreira – Pura siccome un angelo (Traviata), Verdi n Mónica
Pais – Ecco respiro appena (Adrianne Lecouvreur), Cilea n
Hélder Bento – Amor ti vieta (Fedora), U. Giordano n Mónica Pais, Ema Viana, Francisco Reis – Ah, non m’inganna
quel fioco lume... (Trovador), Verdi.
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«O Aquário de Deus»

um livro fantástico de raúl monteiro
O centro de cultura e congressos da
SRMOM foi palco da sessão de lançamento do livro “O Aquário de Deus”

O Autor

R

aul Mário Machado Monteiro, 62
anos, médico oftalmologista.
Em Junho de 1971 entrou no mundo
subaquático pela mão duma figura emblemática das actividades subaquáticas
em Portugal, o Eng.º Rui Pinto. Em 1972
passa a fazer parte da Comissão de Ensino da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), à qual ainda
hoje pertence. Em Abril de 1983 obtém a
qualificação de Monitor Nacional de mergulho amador atribuída pela Marinha
Portuguesa. Em Dezembro de 1986 é-lhe
atribuída pela FPAS a qualificação CMAS
“Monitor duas estrelas” e em Julho de
1995 a qualificação “Monitor três estrelas”.
Desde 1978 tem-se dedicado apaixonadamente de alma e coração à fotografia
subaquática viajando pelos quatro cantos
do mundo recolhendo imagens de rara
beleza e elevada qualidade técnica.

da autoria de Raul

As técnicas de mergulho
e fotografia aliadas
para revelar a vida
subaquática

Monteiro. Duzentas e
vinte fotografias da
fauna submarina dos
Oceanos Atlântico,
Pacífico e Índico. Uma
obra magnífica!
Fotografia António Pinto

“Captando imagens [...] em ângulos criteriosamente apoiados
na sua experiência, e com profundo sentido artístico, consegue Raul Monteiro transmitir o
encanto das profundezas marinhas e dos seus seres”. É assim
que Fernando Lima resume a
obra de Raul Monteiro no prefácio do livro “O Aquário de
(retirado de texto da autoria de Fernando Pina, Presidente da Comissão Técnica da Federação Portuguesa
Deus”. E depois de folhearmos
de Actividades Subaquáticas, na introdução ao livro
a magnífica obra que foi apre“O Aquário de Deus “).
sentada no Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM no
passado dia 24 de Novembro
de 2007, só nos apetece repetir as palavras de Fernando Lima: “Quaisquer comentários que porventura eu mais fizesse ficariam muito aquém do que
se poderia dizer”. Só vendo!...

(nortemédico) – Como surgiu a ideia de editar
este livro?
(Raul Monteiro) – Já há largos anos que me dedico à
fotografia subaquática, especialmente desde 1982.
Há tempos, em conversa com o Dr. Fernando Reis
Lima num intervalo de duas cirurgias, e sabendo ele
do meu prazer na fotografia subaquática, disse-lhe
“qualquer dia faço um livro com estas fotografias”,
tendo aproveitado para lhe mostrar algumas que
tinha mandado passar a papel. De imediato ele entrou em contacto telefónico com o editor, Dr. Cruz
Santos, que me marcou uma entrevista para o dia
seguinte. Quando o editor viu as fotografias, também ele marcou de imediato um encontro com o
gráfico Professor Armando Alves. E assim nasceu
o livro. Estou convencido que se não tenho encontrado o Dr. Reis Lima, se calhar ainda hoje andaria
a dizer que qualquer dia havia de editar um livro.
Por esta razão e também pela amizade que tinha
com ele, pedi-lhe para me prefaciar o livro. Todas
as fotografias são da minha autoria, sendo algumas
já velhinhas, de 1982. No entanto, não comecei a
fazer fotografia logo que comecei a dar os primeiros
mergulhos, em 1971. Só em 1982, depois de uma
ida ao Mar Vermelho (Sharm el Sheihk) e com a
grande influência do Eng.º Rui Pinto, comecei a fazer fotografia, primeiro com os seus ensinamentos e
posteriormente pelo estudo dos primeiros livros de
fotografia subaquática que apareceram.
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A técnica

Tem mais obras publicadas ou
em vista de serem publicadas?
Este é o primeiro livro que publiquei e, de momento, não sei
se me ficarei por aqui ou se irei
publicar outro ou. Não ponho de
parte parte essa possibilidade, até
porque continuo a fazer fotografia subaquática nos mais diversos
locais onde me desloco para fazer mergulho. No entanto, apesar
de já ter feito algumas exposições
e algumas palestras sobre fotografia e sobre o mundo subaquático, ainda não tive interesse em
participar em campeonatos de
fotosub, pois limita-me o prazer
do mergulho tendo de o deixar
ser ultrapassado pelo prazer da
competição, que apesar de tudo é
muito menor.

«Quando comecei, em 1982, usava
uma velhinha máquina fotográfica
Nikonos III com flash de lâmpadas,
que obrigava a só se fazerem algumas
fotografias por minuto, devido à dificuldade em arranjar as lâmpadas e
também pelo volume que representavam. Posteriormente passei a utilizar uma nova máquina, a Nikonos
V, utilizando então os novos flashes
subaquáticos Nikonos SB 105. No entanto, estava limitado aos rolos de 36
diapositivos que tinha que ratear para
que durassem o tempo de mergulho.
Com o aparecimento das máquinas
digitais, comecei por utilizar uma Canon PowerShot Pro1 dentro de uma
caixa estanque da Ikelite, com um
flash, para finalmente passar a utilizar uma Nikon D80 com uma objectiva 17-70, também dentro de uma
caixa estanque da Ikelite, e dois flashes Ikelite 125D. A grande vantagem
da fotografia digital foi a possibilidade
de não ficar preso às 36 fotografias
do rolo, mas poder fazer quase todas
as fotografias que quisesse, podendo
verificar logo se a qualidade era aceitável e corrigir os erros que fosse observando.»

Esta não é ainda uma actividade muito habitual entre nós?
E é cara, não?
Apesar de parecer uma modalidade cara, o mergulho desportivo apenas tem um investimento inicial
que poderemos considerar elevado, porque se tivermos cuidado com o material este dura muitos
anos. Além disso, com o aparecimento dos clubes e
centros de mergulho, deixou de haver necessidade
de se comprar algum material que se pode considerar caro, dado ser possível alugarmos aí essas peças.
Claro, como se pode ver pelas legendas no livro,
apenas uma das fotografias foi realizada em águas
portuguesas (Madeira), sendo as restantes feitas em
águas dos diversos oceanos, em sítios mais ou menos

longínquos. Pode perguntarse porquê, e a resposta é simples: porque aí tenho águas
quentes e transparentes, com
temperaturas entre os 27 e 30
ºC e com visibilidades que
por vezes ultrapassam os 50
metros. Além disso, a côr,
as formas e os seres marinhos
são completamente diferentes
daqueles que estamos habituados a ver nas nossas costas e
nas nossas ilhas. É por estas
razões que aconselho sempre
os mergulhadores mais novos a deslocarem-se para estas paragens mais longínquas
porque, por mais estranho
que pareça, fica mais barato
e temos melhor qualidade de
mergulho.

E os perigos?
Não nos podemos esquecer nunca que estamos
num mundo que nos é adverso, temos toda a necessidade de saber as regras e os cuidados a ter. Se for
feito com consciência, o mergulho desportivo não é
uma modalidade perigosa. Deve, pois, frequentar-se
uma boa escola de mergulho, com bons monitores,
para que a preparação seja correcta, pois só assim
poderemos desfrutar a maravilhosa vida subaquática que nos rodeia e que, ao contrário do que dizia
Cousteau, não é um mundo de silêncio mas sim um
ambiente cheio da sons, de cor e movimento. n

51

«Estudo dos Cuidados
Hospitalares Pediátricos na
Região Norte»

Retrato da evolução dos cuidados
de saúde pedriáticos em livro
A evolução dos cuidados de saúde à criança
ao longo dos tempos
é o tema central do
livro “A Criança e o
Hospital – Estudo dos
Cuidados Hospitalares
Pediátricos na Região
Norte”, da autoria de
Sílvia Álvares, Pedro
Lopes Ferreira e Octávio Cunha.

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Numa iniciativa que juntou a Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, a Associação do Hospital de Crianças Maria Pia, o Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra
e os autores, no passado dia 29 de Novembro no
Centro de Cultura e Congressos, Maria do Céu Soares Machado, Alta Comissária da Saúde e pediatra
que prefaciou o livro, lembrou que a evolução da
saúde materna e infantil em Portugal “é uma história de sucesso”. “É o resultado de factores múltiplos,
sociais e económicos, mas também da vontade política de intervir nesta área. A nomeação da primeira
Comissão Nacional de Saúde Materno-Infantil e
o desenvolvimento do programa nacional de as-

sistência partilhada
à grávida, ao recémnascido, à criança e
ao adolescente condicionaram ganhos inequívocos e uma queda
progressiva das taxas
de mortalidade materna, perinatal e infantil, mais acentuada
do que na maioria dos
países da União Europeia”, advogou.
Exactamente para perceber qual o contexto
dos serviços prestados
nesta área, o livro retrata algumas situações
vividas, possibilitando
um melhor conhecimento da realidade da assistência hospitalar pediátrica na Região Norte mas ultrapassando, na
opinião de Maria do Céu Soares Machado, “a dimensão regional”. É que, argumenta, “junta o rigor
estatístico à percepção humana, que deve ter quem
cuida de crianças e de adolescentes”.
Por outro lado, “A Criança e o Hospital – Estudo
dos Cuidados Hospitalares Pediátricos na Região
Norte” pretende ainda, de acordo com os autores,
”transmitir a mensagem de que os serviços pediátricos devem estar centrados na criança e na família e
adaptados de modo a prestarem os melhores cuidados ao longo do percurso do doente, considerando
a idade, o desenvolvimento da criança e as suas
necessidades específicas”. n
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Filomena Falcão e Cláudia Borges apresentam livro

«Não consigo parar
	de espirrar»
Casos clínicos ajudam a desmistificar
os problemas das alergias
«Não consigo parar de espirrar» é o
nome do livro que resultou de um
trabalho conjunto de uma médica,
Filomena Falcão, e uma jornalista,
Cláudia Borges, contando com o
prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa
e o apoio da Associação Portuguesa
de Asmáticos. Numa passagem pelo
Porto, as duas autoras apresentaram
o livro no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

São retratos de casos clínicos reais e que ajudam a
explicar alguns dos problemas relacionados com as
alergias, esclarecendo dúvidas e desmistificando
ideias pré-concebidas. Foram estes alguns dos objectivos que estiveram na origem do livro «Não
consigo parar de espirrar – Alergias e Asma: (Con)
Viver com elas».
A médica alergologista Filomena Falcão e a jornalista Cláudia Borges juntaram-se neste projecto para
informar a população, mas também para alertar
os próprios clínicos para a necessidade de estarem
atentos. “Um médico sozinho não faz milagres. É
necessário que a pessoa também consiga explicar os
sintomas e quanto mais informada estiver, mais ajudará a despistar a doença”, defende Filomena Falcão, exemplificando: “É muito comum um doente
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dizer que está constipado há um
ano. Não faz sentido. Isto pode
ser um quadro de rinite crónica
e, às vezes, quando chega ao médico já tem asma, embora continue convencido de que tem uma
constipação. A verdade é que as
pessoas têm muita responsabilidade no diagnóstico”. Mas, continua a alergologista, “os médicos
também têm o dever de explicar
aos seus doentes, nomeadamente
através de uma linguagem mais
acessível, os diagnósticos”. É
também por isso que a linguagem do livro é clara e prática,
utilizando as palavras técnicas e
científicas, mas também aquelas
que são utilizadas de uma forma
mais comum pela população.
Amigas de longa data, Filomena
Falcão e Cláudia Borges já tinham
partilhado a experiência de falar
sobre estes assuntos em diferentes programas de televisão. “Estamos habituadas a trabalhar uma
com a outra e, por isso, escrever
este livro foi fácil. Por um lado, a
Cláudia está muito sensibilizada
para as questões da saúde. Por
outro, eu gosto muito de chegar às pessoas e de
fazer com que percebam o que se passa com elas”,
explica Filomena Falcão.

Mais e melhor
informação
Cláudia Borges, por seu turno, não esconde o gosto
em trabalhar a informação da área da saúde. O
grande objectivo profissional, assinala, “é perceber
que a nossa população quer mais e melhor informação, além de precisar dela. O meu trabalho é,
no fundo, ajudar a ser uma ponte entre médicos e

uma população que precisa de informação. Quanto mais informação cada
um de nós possuir, mais intervenção
terá na gestão da qualidade da sua
vida”. Quanto ao papel dos médicos
neste processo, a jornalista acredita
que existe a “noção de que um doente
informado é um doente que vai cooperar e que vai aderir e colaborar de
uma forma muito mais eficaz no seu
tratamento”.

relato de casos
clínicos reais ajuda
a explicar a doença
Apresentado no passado dia 24 de
Janeiro na Sala Braga do Centro de
Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, «Não consigo parar de espirrar
– Alergias e Asma: (Con) Viver com
elas» conta com o prefácio de Marcelo
Rebelo de Sousa, cuja infância ficou
marcada pelos “intensos” e “contínuos
ataques de asma do irmão António”.
Além disso, é apoiado pela Associação
Portuguesa de Asmáticos (representada na cerimónia pela sua Presidente,
Dr.a Marianela Vaz) e pela Sociedade Portuguesa de
Alergologia e Imunologia Clínica.
Lançado em 2007, as opiniões têm sido, segundo
as autoras, favoráveis. “Acho que este livro tem sido
muito bem recebido. As pessoas contam-nos que
compraram o livro e que o leram de uma penada e
que o sentem como um instrumento útil, de acesso
fácil e simples”, descreve Cláudia Borges. Por isso, e
com o dever de informar, a jornalista está já envolvida noutro projecto, desta vez dedicado ao tema da
hipertensão e com a colaboração do médico Pedro
Marques da Silva, do Hospital de Santa Marta, em
Lisboa. n
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Mikhail
Bulgakov
(1891-1940)

«RELATOS DE UM JOVEM MÉDICO»
Rodrigo Liberal

Interno do H.G.S.to António
roliberal@hotmail.com

MIKHAIL BULGAKOV, MÉDICO RUSSO, EN-

A SUA MORTE, QUANDO A MAIORIA DOS

CORAJADO PELA PUBLICAÇÃO DE VÁRIOS

SEUS TRABALHOS FORAM PELA PRIMEIRA

DOS SEUS CONTOS EM JORNAIS LOCAIS,

VEZ PUBLICADOS NA UNIÃO SOVIÉTICA.

DEIXOU A MEDICINA PARA SEGUIR UMA
CARREIRA LITERÁRIA. CANSADO DAS LONGAS VIAGENS E DE ESTAR LONGE DA FAMÍLIA
APÓS TER SIDO RECRUTADO PELO EXÉRCITO
BRANCO, FICOU ALIVIADO POR DEIXAR O
EXERCÍCIO DA MEDICINA. O RESULTADO FOI
O FLORESCIMENTO DE UMA CARREIRA LITERÁRIA BRILHANTE, MAS NÃO DEVIDAMENTE
APRECIADA ATÉ CERCA DE 30 ANOS APÓS

Apesar de ter abandonado a medicina, na vida de Bulgakov a faceta de médico nunca esteve muito distante
da sua mente. Na introdução do livro “Relatos de um
Médico Rural”, o tradutor Michael Glenny afirma: “Ao
mesmo tempo, Bulgakov colocou muitas vezes de lado
a pessoa sardónica do satirista e vestiu de novo a bata
branca para recriar, com humor perspicaz, as agonias e
os triunfos de um jovem médico lançado numa profissão de uma responsabilidade assustadora”.
O resultado foi uma colecção de nove histórias semiautobiográficas, baseadas nos dezoito meses em que
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Bulgakov exerceu medicina num hospital rural. Entre
1925 e 1927, foram publicadas em dois periódicos
mensais, Krasnaya panorama, uma revista destinada
ao público em geral, e Meditsinsky rabotnik, dirigida
à classe médica. Quando as publicações terminaram,
Bulgakov pretendia editá-las num livro chamado “Relatos de um Jovem Médico”. Mas este plano nunca
chegou a ser concretizado, e as histórias passaram ao
esquecimento, juntamente com as revistas em que
tinham aparecido. Quarenta anos mais tarde, e muito
depois da morte de Bulgakov, foram desenterradas e
publicadas na revista Ogonyok, e mais tarde surgiram
na edição da “Prosa Completa de Bulgakov”.

Vista sobre a Universidade de Kiev.

AUTOBIOGRAFIA
«Nasci em Kiev em 1891. Estudei em Kiev e em 1916 concluí a faculdade de medicina,
tendo obtido o grau de médico
com distinção. Quis o destino
que eu não tivesse de usar por
muito tempo nem o grau nem a
distinção. Certa noite de 1919,
em pleno Outono, viajando num
comboio desengonçado, à luz
de uma vela enfiada numa garrafa, escrevi o primeiro conto.
Na cidade até onde o comboio me
arrastou, levei o conto à redacção
de um jornal. Publicaram-no.
Depois publicaram alguns folhetins humorísticos.
No princípio de 1920 larguei o grau com distinção e passei a escrever. Vivia na província e num palco local encenei três peças.
Posteriormente, em Moscovo, em 1923, relendo-as apressei-me a
destruí-las. Espero que não tenha restado nenhuma cópia delas.
Em fins de 1921 cheguei a Moscovo sem dinheiro e sem bagagem, para aqui ficar para sempre. Em Moscovo passei dificuldades durante muito tempo; para subsistir, trabalhei como
repórter e folhetinista e passei a odiar esses graus desprovidos
de distinção. Ao mesmo tempo passei a odiar os redactores,
que odeio ainda e odiarei até ao fim da vida.
Não à luz das velas, mas à luz baça de uma lâmpada eléctrica
escrevi o livro “Notas à Margem”. Esse livro foi-me comprado
pela editora berlinense “Nekanunie” que prometeu publicálo em Maio de 1923. Mas nunca o publicou. A princípio isso
preocupou-me, mas depois deixou-me indiferente.
Publiquei uma série de contos em revistas de Moscovo e Leninegrado.
Durante um ano escrevi o romance “A Guarda Branca”. Gosto
mais desse romance do que todas as minhas outras coisas.»
Autobiografia de Mikhail Bulgakov, escrita em 1924.

Revolução Russa de 1917. Forças bolcheviques marchando sobre a
Praça Vermelha.

Doutor com distinção
Mikhail Afanasievich Bulgakov nasceu em Kiev
em 1891, filho mais velho de Afanassi e de Varvara Pokrovskaia. Afanassi Bulgakov era professor
de História na Academia Eclesiástica de Kiev. Em
1909, Mikhail Bulgakov inicia os seus estudos de
medicina em Kiev, vindo a obter o grau de doutor
em 1916. É um apaixonado pela ópera e pelo teatro.
Em 1913, ainda estudante, casa-se com Tatiana Luppa. Datam do mesmo ano as primeiras tentativas
de escrita.
Terminado o curso, prestou serviço como o único
médico num hospital civil rural da província de
Smolensk. Após dezoito árduos meses, é transferido
para o hospital de Viazma, onde toma conhecimento dos acontecimentos da revolução de Outubro em Moscovo; mas, em Kiev, os bolcheviques
tinham sido derrotados. A paz de Brest-Litovsk,
assinada em 1918, incluiu, entre outras concessões, a perda da Ucrânia. Bulgakov, liberto das suas
obrigações militares, regressa a Kiev e instala-se
na casa da sua família como médico venereologista. Um ano depois, é requisitado como médico
pelo Exército Branco, mudando-se para o Vladicáucaso e daí foi destacado para postos sanitários
na frente da guerra civil. Aí, tomou a decisão de
renunciar à medicina, para se dedicar à escrita.
Um dos seus irmãos, Nikolai Bulgakov, também
foi médico. No entanto e ao contrário de Mikhail,

56

cultura
que exerceu apenas durante alguns anos, permaneceu na Rússia e aí viria a morrer, Nikolai emigrou para França após a revolução e distinguiuse como um eminente cardiologista em Paris.

medicina em
tempos de guerra
Em 1916, apesar das enormes perdas resultantes de
dois anos de guerra, o Exército Russo não era capaz
de absorver mais jovens recrutas. Este factor, juntamente com a escassez de recursos médicos civis,
devido à mobilização para a guerra, significaram
que Bulgakov e muitos dos seus colegas recémlicenciados não fossem recrutados com médicos do
Exército. Em vez de frequentarem o internato médico hospitalar normal, foram colocados em clínicas governamentais e hospitais rurais dispersos por
toda a Rússia. Não é muitas vezes reconhecido, mas
a Rússia pré-revolucionária possuía um serviço
médico rural muito credível e honroso, financiado
e gerido pelas autoridades governamentais provinciais ou Zemstvos.
Uma vez que havia poucos estímulos para os clínicos trabalharem fora das grandes cidades, a assistência médica da classe camponesa nas zonas
rurais mais remotas era empreendida pelos Zemstvos, através de uma rede de policlínicas e de
pequenos hospitais rurais de um só médico com
cerca de quarenta camas. A qualidade deste serviço
variava de província para província, de acordo com
a prosperidade, o zelo e a eficiência dos diferentes
Zemstvos. Bulgakov fez a sua aprendizagem médica
próximo da aldeia de Nikolskoye, na província de
Smolensk, uma das regiões do noroeste da Rússia
europeia, e a julgar pela sua descrição, a assistência
médica deste Zemstvo estaria entre as melhores de
toda a Rússia.
Ainda assim, é muito claro nas suas histórias que,
como forma de iniciação na prática médica, a sua
designação como médico rural foi como “aprender
a nadar sendo lançado na parte mais profunda de
uma piscina”. Nos dias de hoje, apenas nas zonas
mais inóspitas do terceiro mundo poderão ocorrer situações semelhantes, em que jovens médicos
totalmente inexperientes se encontrem a “trinta e
duas milhas da luz eléctrica mais próxima”, completamente isolados do mundo exterior por períodos tão longos. Talvez, ainda mais desmoralizante
para um principiante nervoso seriam as
comunicações primitivas: carroças ou trenós como os únicos
transportes, caminhos
deploráveis mesmo
como o melhor dos
climas, geralmente intransponíveis durante
o degelo da Primavera
ou os nevões do Inverno, correios erráti-

cos ou mesmo inexistentes durante várias semanas, e acima de tudo sem telefone. Os efeitos deste
isolamento e encarceramento em alguém menos
robusto ou de temperamento menos equilibrado
são severamente ilustrados na história “Morfina”.
Contudo, para Bulgakov, a fonte de maior preocupação, por vezes levando ao desespero, foi algo
menos tangível embora muito real para ele, uma vez
que ocorre como um refrão omnipresente em todas as suas histórias: a sensação de ser um soldado
solitário da razão e da iluminação mergulhado na
massa vasta e escura de ignorância e superstição
em que viviam os camponeses. Bulgakov realça diversas vezes o que significou para ele experienciar a
realidade física da anormalidade moral que durante
mais de um século e ainda antes da Revolução tinha
causado tamanha agonia à elite russa liberal e educada: a discrepância intolerável entre a civilização
e cultura avançadas usufruídas por uma pequena
minoria e o mundo medieval, pré-instruído e temível da classe camponesa. Embora os seus doentes
sejam seus contemporâneos e camaradas, Bulgakov
é constantemente assombrado pelo pensamento de
que lidando com eles está num ponto de contacto
entre duas culturas que estão 500 anos separadas
no tempo.
Não escapará ao leitor mais atento que a maior
parte da narrativa de Bulgakov assente em cenários
como a noite, o Inverno, os nevões e as tempestades.
Trata-se não só de um artifício literário para exagerar a sensação de perigo e urgência, mas sobretudo
expressa o sentimento profundo do autor de que
na Rússia rural, no início da sua carreira, o médico
era literalmente alguém que lutava contra as forças
da natureza. A imagem dominante e recorrente nas
suas histórias é a do contraste entre a luz e a escuridão: a luz sobre o portão do seu pequeno hospital,
a lâmpada esverdeada na sua mesa de estudo, a luz
brilhando num edifício de outra forma escurecido e
varrido pela tempestade. Estes corajosos pontos de
luz – a luz da razão – são sempre contrastados pelas
trevas que ameaçam envolvê-la e corrompê-la.
Apesar deste fundo intimista de um conflito
quase mítico entre iluminação e ignorância, a escrita de Bulgakov em “Relatos de um Jovem Médico” é completamente realista e muito distante
da fantasia grotesca que foi o estilo distintivo de
muitas das suas obras. Este contraste é tão marcado que é difícil imaginar o Dr. Bulgakov como
o autor de sátiras tão ferozes e surrealistas como
“Coração de um Cão” ou “Margarita e o Mestre”.
Embora existam algumas diferenças entre as experiências do narrador e as do próprio Dr. Bulgakov,
a maioria dos detalhes são praticamente idênticos.
Por exemplo, as operações descritas coincidem com
as anotadas no diário de Bulgakov durante o tempo
em que permaneceu em Nikolskoye.
É de constatar, em primeiro lugar, a compreensível
apreensão do narrador com a rapidez com que é
forçado a criar defesas mentais contra a sua própria
ignorância e falta de experiência. Na primeira histó-
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ria, “The Embroidered Towel”, que
começa com a viagem do narrador até Muryovo, observamos um
jovem de 24 anos, acabado de terminar o curso; o jovem médico,
tão inseguro dele próprio, pensa:
“Incapaz de usar óculos como
defesa contra aqueles sorrisos
invariáveis e afectuosamente indulgentes, tentei desenvolver uma
forma especial para induzir respeito. Tentei falar de forma precisa e grave, reprimir movimentos
impulsivos, andar calmamente e
não correr (…). Olhando para
trás, apercebo-me agora que tais
tentativas não resultaram”.

hérnia
estrangulada
O maior dos seus pesadelos é
simbolizado pela hérnia, uma
enfermidade tão complicada que
o narrador suplica aos demónios:
“por favor, tudo menos uma hérnia estrangulada”.
Infelizmente para o narrador, a sua ansiedade volta
a ser dominante nas histórias seguintes; em “The
Steel Windpipe”, mais uma vez é abordado de forma
cómica o caso da hérnia estrangulada – um pesadelo que paira como um fantasma em todas as
histórias, mas que na realidade nunca ocorre. “Há
48 dias, formei-me com distinção, mas distinção
é uma coisa e hérnia é outra. Observei uma única
vez um professor a operar uma hérnia. Fê-lo enquanto eu estava sentado no anfiteatro. E consegui apenas sobreviver (…). Mais do que uma vez
acordei com suores frios só de pensar na hérnia.”.
Mais uma vez, o médico é chamado para realizar
um procedimento talvez ainda mais difícil que a
reparação de uma hérnia, desta vez uma traqueotomia. A dinâmica nesta história ocorre entre o
médico, a mãe e a avó de uma menina com difteria. O jovem médico tem de superar as suas próprias vozes interiores – que lhe sussurram que a sua
inexperiência de forma alguma o habilita a realizar
uma traqueotomia e mais do que provavelmente
esta resultará na morte da menina – para falar com
autoridade com a mãe e a avó, de forma a estas consentirem o procedimento. «‘Isso é consigo’, disse eu
numa voz oca, e pensei: ‘bem, é isto’. Isto tornava
as coisas mais fáceis para mim. Eu disse a minha
parte e dei-lhes uma oportunidade. Elas recusaram

e eu estou salvo. Mal tinha acabado de ter este pensamento, e um outro ser falou por mim numa voz
que não era minha: ‘Olhe, enlouqueceu? O que quer
dizer que não concorda? Está a condenar a menina
à morte. Têm que consentir.’».
É como se o seu primeiro triunfo na cirurgia, a
amputação em “The Embroidered Towel”, lhe tivesse
dado a auto-confiança de que necessitava para prosseguir. Esta foi também a sua primeira exposição à
superstição e ignorância que guiavam o comportamento de muitos dos seus doentes. Em vez de consentirem o procedimento, mãe e avó ajoelharam-se
e começaram a rezar. Convencido novamente de
que era o detentor da verdade e da razão, o jovem
médico chama a avó de “estúpida”, quando esta
tenta impedi-lo de fazer a traqueotomia.
Quando a vida da menina acaba finalmente por
ser salva, a superstição dos camponeses torna-se
numa vantagem para o médico; acreditando que a
pequena Lidka teria para sempre uma garganta de
aço, os camponeses maravilham-se com o pescoço
da menina numa evocação pagã de superstição religiosa, e rumam ao hospital de Muryovo de locais
muito longínquos só para verem o médico.
A luz do conhecimento é a aliada de Bulgakov, já a
escuridão da ignorância é o seu inimigo. Constitui
um dos maiores desejos de Bulgakov derrotar este
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inimigo, como atesta o final desta história: «‘Não, eu
lutarei … Eu …’ Após uma
noite difícil, fui colhido por
um sono suave. A escuridão, negra como a noite do
Egipto, desceu e nela eu estava sozinho, armado com
qualquer coisa que poderia
ser um estetoscópio. Eu ia
avançado e lutando, algures atrás do Além. Mas
não estava sozinho. Comigo estava a minha banda
guerreira: Demyan Lukich,
Anna Nikolaevna, Pelagea
Ivanovna, todos vestidos
de branco. Dormir … Que
bênção …».
E, em “The Blizzard”, o narBulgakov em Fevereiro de 1940.
rador realça: “Era como
uma batalha, que começava todas as manhãs com a luz pálida reflectida a
partir da neve e terminava com o brilho amarelado
e espasmódico de uma lâmpada de pressão.”.
Aqui Bulgakov concilia duas das suas imagens metafóricas: a existência marcial de um médico rural, e
a santidade da sabedoria, simbolizada pela luz.
O narrador encontra-se numa corajosa batalha contra a doença e a morte, dia após dia, noite após noite.
Para os doentes, o jovem médico pratica actos heróicos, geralmente culminando em cirurgias dramáticas durante a noite. Por vezes, ganha a batalha contra a morte, como em “The Embroidered
Towel”, mas noutras perde, tal como sucede em
“The Blizzard”, quando é chamado por um médico venereologista, para ver uma mulher fatalmente ferida. “Senti a facada do frio na cova do
meu estômago, como o sinto sempre que vejo a
morte cara a cara. Odeio esta sensação.”.
Num outro sentido, contudo, o narrador
está em guerra com o “inimigo invisível” – o da ignorância dos camponeses. Esse campo de batalha constitui
a cena em de “The Speckled Rash”.
Nesta história, o narrador confiante
na sua intuição mas não nos seus
conhecimentos, diagnostica diversos casos de sífilis, mas é derrotado na sua luta contra a doença
pela ignorância dos camponeses
e pela desconfiança que estes
tinham nas suas capacidades.
Alguns doentes recusam tomar a medicação por ele oferecida, enquanto outros simplesmente recusavam visitar
o médico. “Convenci-me
que a sífilis era tão temível aqui, precisamente
porque não era temida”.

OS manuscritos não
ardem
Bulgakov abandonou o exercício da medicina para
se dedicar à escrita. Não abandonou, contudo, a sua
luta contra os inimigos invisíveis. Até à sua morte,
em 1940, por “nefroesclerose hipertónica”, travou
muitas vezes uma batalha quixotesca contra os
censores e oficiais do governo da União Soviética,
cuja ignorância era comparável à dos seus doentes
camponeses. “Os manuscritos não ardem”, frase
célebre e extraída da sua obra-prima “Margarita e o
Mestre”, representava um claro desafio à censura e
foi uma das mais repetidas durante todo o regime
comunista.
Proibido de publicar as suas obras, Bulgakov tentou
emigrar. Após ter-lhe sido recusada uma autorização para uma estadia de dois meses no estrangeiro,
dirigiu, em 1929, um apelo desesperado a Estaline,
a Gorki e a outras duas entidades a fim de obter
autorização para sair da União Soviética, mas o
seu apelo não teve eco. Privado de qualquer meio
de subsistência, Bulgakov é auxiliado pelo escritor
marxista e também médico Vikentin Veressaiev. Em
1930, já bastante perturbado, escreveu uma carta ao
Governo da União Soviética anunciando que queimara todas as suas obras, e voltando a pedir que o
deixassem emigrar, ou então que lhe arranjassem
um emprego. À medida que o terror estalinista ia
crescendo, Bulgakov era ainda mais atingindo. O
escritor só suportava todas estas desilusões sob o
pano de fundo do terror transpondo-as e metamorfoseando-as através da escrita. Durante os últimos
meses da sua vida, e com um estado de saúde progressivamente debilitado após os sucessivos vetos
de Estaline, reescreve o seu “grande romance”, cujas
últimas correcções datam de poucos dias antes da
sua morte. n
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Recordando o
Prof. Emídio Ribeiro (II)
1910 – 1984

A Mocidade

Tantas vezes me tenho lembrado deste carvalho! Por que não
faço eu como ele, e não espero calmamente pelo que há-de vir,
bom ou mau, triste ou alegre, mas inevitável? O milagre de uma
serenidade assim, nem passiva nem agónica, apenas atenta e
disponível, seria na minha vida o começo da redenção…”
Miguel Torga, Diário VII, Gerês, 4 Agosto 1955.

Dr. Elísio de Carvalho
Nefrologista
aelisiodecarvalho@sapo.pt

No Liceu em Braga (1922 – 1929)
Os horizontes do futuro professor de Propedêutica
Médica, que até aqui não iam além do mundo do
Gerês, começam-se a alargar. Após concluir a Instrução Primária no Rio Caldo, em 1922, fez a prova
de admissão ao Liceu mais próximo, em Braga, ainda
hoje chamado Sá de Miranda1. Foi aprovado em 23
de Outubro de 19222, quando tinha 12 anos. E fez
ali o primeiro ano na época escolar de 1922-1923.
O documento da conclusão do curso liceal afirma
que era “aluno interno”.
E na universidade da vida
A ligação física à terra sofre o primeiro corte; mas
a ligação às suas tradições e às raízes permanecem
intactas, e aumentam com a ausência. Estas referências vão permanecer sagradas pela vida fora. A terra
puxa-o pelas cordas tensas do sentimento. E a terra
da infância passa a ser cada vez mais a sua pátria.
Por mais que andasse, a terra que o viu nascer e
crescer continuava impossível de igualar. Dos avós
paternos, com quem viveu durante toda a escola
primária, abastados agricultores, herdou para toda
a vida uma arraigada paixão que o puxou, sempre

que podia, para o convívio estreito e informal com
a vida do campo e com a paisagem da serra alcatifada de verde. Ia revigorar às origens. Apreciava
sobremaneira a vida ao ar livre, conviver e petiscar
com o povo simples das fainas agrícolas e com os
pescadores do rio perdidos na montanha. Na escola
aprendia nos livros; aqui, ia-se formando no grande
livro da vida, começando pelo conhecimento dos
homens mais francos e verdadeiros, formados na
escola da sua infatigável luta pela vida da sobrevivência. Desenvolveu-se uma profunda identificação
entre o homem e a terra que o havia de marcar para
sempre na sua maneira de lidar com a vida e as
pessoas. Há testemunhos presenciais deste estreito
trato ainda vivos, onde recolhemos estas informações – mais tarde contamos voltar a focar esta sua
rara e talvez bastante desconhecida faceta.
1. Braga tem Liceu desde 15 de Outubro de 1845. Foi transferido definitivamente para este edifício – antigo Colégio do Espírito Santo, de ensino particular – em 1921. E tem por patrono Sá de Miranda desde 27 Abril de 1912, por
decreto do então Presidente da República, Manuel de Arriaga: “Atendendo
aos altos serviços prestados às letras pátrias pelo grande poeta quinhentista
Sá de Miranda (…) hei-de por bem decretar que o Liceu de Braga passe
a denominar-se Liceu Sá de Miranda”. (“Site” do Liceu Sá de Miranda).
2. Livro de matrícula do Liceu de 1929, nº 4, folha 223.
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Como já referimos no
primeiro trabalho 3 ,
tudo leva a crer que o
futuro do jovem Emídio foi muito bem preparado para atingir os
altos voos que lhe estavam destinados. As
raízes deram boa seiva. É claro que só uma boa
educação, por muito esmerada que fosse, não dava
muito provavelmente para obter os resultados que
obteve, sobretudo mais tarde na Faculdade de Medicina, como veremos. Sabe-se bem que nenhum
caminho lhe foi aplainado. Por isso, os talentos
naturais que recebeu devem ter desempenhado
um papel determinante para a superioridade que
atingiu. Fê-los render muito. Mas também podiam
não ter rendido nada, como tantas vezes acontece
em casos semelhantes, se a base tivesse sido má –
as raízes fracas, mal tratadas.
No bornal dos seus fins-de-semana ou de férias no
Gerês, não deixou certamente de trazer os sábios
conselhos dos pais e dos cuidadosos avós. Imaginamos o jovem Emídio, nas incómodas e repetidas
viagens entre o Gerês e Braga, em ronceiras camionetas de carreira pela sinuosa estrada de curvas infindáveis; passando pelo mosteiro de Santa
Maria de Bouro, que lhe falava da vida sossegada e
devota do antigo claustro Beneditino; passando por
Amares, que lhe lembrava o refúgio bucólico do
desencantado poeta Sá de Miranda; ou meditando
fixado na beleza inspiradora da paisagem que
atravessava, ou ainda, simplesmente, a ruminar as avisadas e frescas recomendações
que trazia.

DO C

.1

Gostos e divertimentos
Meditaria também longamente – o tempo
devia dar para tudo – no panorama exigente que o esperava para conseguir
escalar a vida e materializar os seus
sonhos. Que teria que se desprender de parte dos divertimentos que
a sua idade naturalmente pedia e
justificava para poder continuar a
ganhar altura nos estudos. Que
teria de passar por cima de muitas

dessas coisas. Para mais, para engordar um pouco a
sua talvez magra mesada, sabe-se que também deu
explicações a alunos do liceu que frequentava. Mas,
para além de tudo isto, ainda conseguia arranjar
tempo para distracções. Era tido por notoriamente
alegre. E terá confidenciado também que na sua
juventude apreciava andar bem vestido; gostava
muito de dançar – ia frequentemente a bailes, embora não fosse particularmente namoradeiro. Saboreava muito o convívio com os colegas, as tertúlias e as patuscadas. Era um jovem arejado no seu
tempo. E, no entanto, naquela época, como hoje,
também existia com muita frequência na juventude
um desalinhado desejo de saborear tudo o que a
vida material proporciona. Mas provou que era ordenado, que os estudos estavam em primeiro lugar.
E muito cedo aprendeu que tudo o que vale custa
e que as coisas de grande valor, desde sempre, só
se conseguem a preço muito alto. Se os pais ou os
avós alguma vez se deram ao incómodo propósito
de procurar pessoalmente no liceu detalhes sobre o
andamento dos seus estudos, devem ter regressado
jubilosos com as informações recolhidas e com uma
satisfação mal contida.

E no Sporting de Braga, durante
o liceu, a “ponta esquerda”
A transbordar de energias da juventude, terá pensado também nos benefícios da prática do desporto,
atraído sobretudo pela densa e contagiante novidade
do futebol, modalidade acabada de chegar na altura
de Inglaterra, e que se instalava entre nós, com a
criação e rápido florescimento de clubes, entre eles
os nossos grandes de hoje. Sabe-se, segundo a família, que a prática desta modalidade dominou as suas
preferências. Fez até parte das escolas do Sporting
de Braga4, clube recém-nascido nessa altura, ao que
parece até júnior e como “ponta esquerda”.
No entanto, pelo bom rendimento escolar demonstrado, tudo leva a supor que nunca sacrificou a razão dos estudos à paixão, se é que alguma vez a
teve, pela prática do futebol.
Deste modo, no final do ano escolar de 1928/1929,
completou o curso liceal na “classe de ciências”,
com a classificação final de 16 valores e informação de “distinto” (doc. 1).
É com estas credenciais que vai bater à porta da
Faculdade de Medicina do Porto, que o recebe sob
os melhores auspícios, como mais tarde se viriam a
confirmar amplamente.
Terá o marcado gosto do pai pelos livros e pela sua
leitura passado para o filho? É bem possível que
sim, que tenha a sua quota-parte, e desta maneira
tenha contribuído bastante para enriquecer a sua
cultura geral. E além de lhe incutir o gosto pela
leitura de bons livros, é provável que também várias
vezes lhe tenha chamado a atenção para os clássi3. “As raízes”: Nortemédico n.º 31, pags 46-48.
4. Fundado em finais de 1919, princípios de 1920, curiosamente, por um grupo
de jovens na sua maioria estudantes (Informação disponibilizada pelo site do
Sporting de Braga).
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Edifício, ao lado do qual
ainda se pode observar uma
pequena parte do Hospital
de Santo António, onde
funcionou a antiga Faculdade
de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP) e onde o
Prof. Emídio Ribeiro fez todo
o seu curso de Medicina
(1929–1935). Em 24 de
Junho de 1959 (dia de São
João), toda esta Faculdade
foi transferida para o então
denominado Hospital Escolar
de São João.
Neste antigo edifício, 16 anos
depois, começou a funcionar o
“Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS)”,
criado em Agosto de 1975. (Informação disponibilizada pelos
“sites” da FMUP e ICBAS).

cos da nossa literatura,
sobretudo no que viveu
mais perto da porta
da família – o célebre
poeta Sá de Miranda
(talvez 1451-1558)5. O
futuro grande clínico
do Porto e do Norte,
nas suas infindáveis e cansativas viagens, passava
muito perto desta quinta com forte memória do
grande poeta e erudito, que ainda existe. Além de o
ter como patrono do liceu que frequentava.

Estudante de Medicina
(1929–1935)
Na decisão de seguir Medicina, segundo a filha,
terá sido muito influenciado por um tio materno,
não médico, por quem tinha preferencial proximidade e afecto. E que era muito procurado na região
pelos seus vastos conhecimentos e recomendações
na área da medicina natural a que especialmente
se dedicava. Mas, ao Prof. Emídio também o deve
ter tocado o ambiente médico das famosas Termas
do Gerês, onde deve ter ido muitas vezes porque
o pai era ali destacado e respeitado funcionário.
Sabe-se, por quem conviveu muito de perto com
ele, que manteve desde sempre um recatado desejo
de ser médico daquelas Termas. De resto, no ano
lectivo de 1935-36 decidiu ainda fazer o curso de
Climatologia e Hidrologia, tendo
obtido a magnífica classificação
final de 19 valores, curso de que
mais tarde também viria a ser professor. Isto parece revelar de modo
claro que a àrea das àguas termais
faria parte da lista das suas inclinações e, provavelmente, com sa-

dias raízes nostálgicas. Terá sido inicialmente um
seu Director de Serviço, de Medicina Interna, exigente na dedicação exclusiva dos seus colaboradores a esta vasta especialidade médica, que se terá
oposto na altura a esse sua vontade. E assim, por
esta e outras circunstâncias que a vida lhe teceu,
nunca passou dum desejo, porque jamais concretizou, pela vida fora, esta sua idosa intenção.

Os valiosos talentos
confirmados
Seja como for, a verdade é que a estrela do dotado
e aplicado aluno aumenta imenso de brilho logo
nas primeiras classificações obtidas no final do primeiro ano da Faculdade (1930-1931), como se pode
comprovar nos documentos anexos. Os colegas e os
professores devem ter começado cedo a reparar bem
no tão discreto como talentoso jovem, ilustre desconhecido que ali chegou sem credenciais da bucólica
serra do Gerês. As classificações que ia obtendo em
todas as cadeiras do curso (docs. 2, 3, 4, e 5), contrastando com os da esmagadora maioria, atingiam
os valores mais elevados da escala.
Claro que estas elevadas notas estarão certamente
muito longe de ser conseguidas apenas com um
passeio despreocupado e triunfal pelos anfiteatros e
corredores da velha Faculdade de Medicina. Mesmo
tendo em conta a sua elevada capacidade intelectual, isso certamente não o dispensava de muito
trabalho, muitas horas de estudo, de vencer pelo
caminho várias realidades difíceis e penosas, com
persistência e tenacidade. E estas classificações devem ter sido tão autênticas, tão reais, quanto se sabe
que não tinha por detrás nenhum nome sonante
que o pudesse ajudar. E também já devia nessa altura ser notoriamente reservado e sem dotes especiais de eloquência que o ajudassem a sobressair na
sua sólida preparação.

DOC. 2

DOC. 3

DOC. 4

DOC. 5

DOC. 6

E assim, concluiu a licenciatura em 30 de Outubro de 1935 com a brilhante média final de
dezoito valores (doc. 6).
Seria interessante saber se tinha outras motivações além do estudo da medicina. É bem possível que tenha mantido e até prudentemente ampliado os gostos pelas recreações que evidenciou
no liceu. Mas, infelizmente, para nos falar dessa
vertente, não conseguimos encontrar, pelo menos até agora, testemunhos no reino dos vivos. n

5. Que se afirmava “homem dum só parecer, dum só rosto e duma só fé”.
Foi professor de Direito em Coimbra, grande poeta e influente na Corte.
Desencantado com o rumo da sociedade do seu tempo, abandona os amigos e a Corte e refugia-se no isolamento da Quinta da Tapada, em Amares
- Braga, até aos últimos anos da sua vida (Dicionário de autores da língua
portuguesa: Fernanda Frazão e Maria Filomena Boavida – Amigos do Livro
Editores, 1983).
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3 livros, 3 discos
3 livros
CEM ANOS DE SOLIDÃO
Gabriel García Márquez

Sentimento de um ocidental
Cesário Verde

Odisseia
Homero

Este é um daqueles livros que,
quando se empresta, espera-se
que seja devolvido
o mais rapidamente possível.
Até porque este
“Cem Anos de Solidão”, escrito na
década de 60, é para ser lido e relido.
Ao fim de quatro décadas de actividade
literária e jornalística, o colombiano Gabriel García Márquez é um dos escritores
mais profícuos e inovadores do continente americano. O Prémio Nobel recebido em 1982 coroou a sua trajectória
brilhante no mundo das letras e catapultou o seu nome para o sucesso mundial.
A narrativa desta obra passa por Macondo, uma cidade fictícia colombiana
(diz-se até que ela é muito parecida com
Aracataca, cidade onde o autor nasceu).
Pois é nesta recôndita cidade, localizada
no meio do nada, que existe uma família
muito peculiar, com uma história enigmática: as gerações dos Buendía apresentam-se irremediavelmente condenadas
a cem anos de solidão. O único contacto
que têm com o mundo real é através do
nomadismo de um grupo de ciganos, que
quando por lá passa é recebido ansiosamente, porque tem sempre para mostrar algumas inacreditáveis invenções do
mundo moderno.
Gabriel Garcia Marquez conta-nos a história de uma família onde se cruzam os
percursos de cada um dos seus membros, numa deliciosa teia narrativa ao
longo de inúmeras páginas, às quais ninguém fica indiferente.

Por volta de 1880,
a Cervejaria Leão,
em Lisboa, começou a acolher um
grupo de amigos
(o “Gr upo do
Leão”), relacionados com o mundo
intelectual, artístico e boémio.
Um dos membros do grupo era Joaquim
José Cesário Verde (1855-1886), que viveu
num período em que se cruzaram as mais
variadas tendências da literatura ocidental. Talvez influenciado pelas discussões
do grupo (de que também faziam parte
António Ramalho, João Vaz, José Malhoa,
Silva Porto, Columbano e Rafael Bordalo
Pinheiro, entre outros) e também influenciado pelas novas tendências que chegavam da Europa, Cesário Verde enveredou
por uma nova atitude estética ao nível da
poesia, denominada impressionismo. Em
“Sentimento de um Ocidental”, Cesário
Verde deixa bem vincada essa componente impressionista, através das palavras
e respectivas simbolizações, ao fazer uso
da sua metáfora básica preferida: a cidademulher. O poeta aborda os vários ângulos
de uma cidade em transformação, em diferentes momentos do fim da tarde.
Cesário Verde publicou diversos poemas
em jornais portugueses. Tinha um projecto para publicar um livro, mas não o
concretizou a tempo. Foi só após a sua
morte (vítima de tuberculose, em 1886)
que, graças aos esforços do seu amigo,
António da Silva Pinto, foi publicado “O
Livro de Cesário Verde”.

Trata-se de uma
obra iniciadora
da literatura
grega escrita
(t a l como a
“Ilíada”), onde
aquela remota
civilização é retratada de uma
forma bastante
expressiva, com uma linguagem de incomparável beleza.
A concepção do poema é predominantemente dramática e o carácter de Ulisses,
marcado pela obstinação, lealdade e perseverança dos seus propósitos, funciona
como elemento de unificação que permeia
todo este clássico da literatura.
No fundo, a Odisseia narra as viagens e
aventuras de Ulisses quando ele sai de
casa devido às dificuldades criadas pelo
deus Poseidon. A sua ausência gera uma
série de problemas e conflitos junto da sua
mulher, Penélope, que se vê assediada por
inúmeros pretendentes. Os anos passam e
como Ulisses não regressa, Penélope promete escolher novo marido quando acabar de tecer um tapete, que faz durante o
dia e desfaz à noite. Numa segunda etapa
é descrito o regresso de Ulisses ao lar, por
entre tempestades, magos e sereias, mas
sob a protecção da deusa Atena. Por fim, o
herói da “Odisseia” chega a Ítaca e é reconhecido pela mulher e pelo filho, depois
de matar os pretendentes.
Esta obra caracteriza-se pelo seu carácter
universal, pois supera as barreiras do tempo
(há mais de vinte e cinco séculos que é lida
com interesse) e do espaço (todos os povos do Ocidente a conhecem e admiram).
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As sugestões de José Rodrigues
Referência nacional ao nível da escultura, mestre José Rodrigues nasceu em Luanda mas cedo veio para o Porto, onde se
formou na Escola Superior de Belas Artes
(ESBAP). Artista multifacetado, para além
das obras de escultura desenvolveu outras linguagens criativas ao nível do desenho, gravura, cerâmica, medalhística,
ilustração e cenografia. Foi professor de
escultura na ESBAP, um dos fundadores da

Cooperativa Árvore e tem estado ligado
à organização das bienais de Vila Nova de
Cerveira. Por ser uma referência nas artes
plásticas, José Rodrigues já recebeu diversos prémios, como o “Coctip – Artista do
Ano”, em 1990, e a condecoração com o
Grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1994.
nortemédico

Texto Rui Martins

3 discos
SONATA AO LUAR
Beethoven

SUITES PARA VIOLONCELO SOLO
Joan Sebastian Bach

verdes anos
Carlos Paredes

“Sonata ao
Luar - Quasi
una Fantasia,
Op. 27” é uma
das obras mais
famosas de um
dos maiores génios da música.
Originalmente
conhecida como
“Sonata para Piano n.º 2 em Dó Sustenido
Menor Op. 27”, foi composta numa altura
difícil para o artista, que teve uma vida
muito complicada. O pai, que lhe infligia
maus tratos, faleceu na rua vítima de alcoolismo. A mãe também morreu muito jovem. E é conhecida a crescente surdez que
o afectou, a ponto de Beethoven chegar a
pensar em suicidar-se. Superada essa fase,
o compositor ainda prosseguiu a carreira,
revelando que “foi a arte, e só a arte, que
me salvou”.
Esta “Sonata ao Luar” serviu de base
musical a inúmeros filmes e romances,
graças principalmente ao seu primeiro
movimento, um “adágio” que é talvez
uma das músicas mais conhecidas do
compositor. O segundo movimento é
uma melodia simples, numa atmosfera
mais leve, num “allegretto” que pode ser
considerado como um interlúdio que
antecede a chegada de um final tempestuoso. O terceiro movimento, um
“presto agitato”, é dotado de uma acentuada dificuldade técnica, sendo também
o mais extenso e dramático da sonata.
Para quem gosta de piano, torna-se indispensável dar um passeio pelas sonatas de
Beethoven.

Bach compôs
as “Suites para
Violoncelo”
por volta de
1720 mas só
um século depois é que esta
obra conheceu
a primeira impressão. Nascidas ainda na Idade Média como grupos de
dança, as suites instrumentais fixaram-se
no barroco como danças estilizadas muito
tocadas nas cortes europeias.
Cada uma das suites do compositor alemão tem a particularidade de começar
com um “prelude”, o que marca a diferença
em relação às suites tradicionais. Seguemse três movimentos estilizados de dança,
“Allemande, Courante e Sarabande”. Para
o quinto movimento o compositor escolheu entre três tipos de dança, “Menuet,
Bourrée e Gavotte”, pertencentes ao repertório de formas galantes que enriqueceram a suite barroca. Para a dança final
de todas as seis suites, Bach retoma com
a “Gigue” a sequência da suite tradicional.
No geral as peças são alegres, com excepção para as “Sarabandas”, que são mais
lentas e sóbrias.
Bach não foi o primeiro a compor para
violoncelo solo mas foi inovador, ao criar
uma única linha melódica, dando ao violoncelo a ilusão do contraponto. Há no
mercado fonográfico uma grande profusão de gravações das “Suites para Violoncelo” de Bach, em que está bem patente
uma grande diversidade de gostos e preferências nas decisões interpretativas. Por
vezes o mais difícil é escolher…

Mestre da guitarra portuguesa
ou o homem
dos mil dedos
– era assim que
Carlos Paredes
era conhecido.
Seg uramente
um dos maiores
compositores e
guitarristas portugueses, a quem a nossa
cultura muito ficou a dever.
“Verdes Anos” foi composto para servir de
base musical a um filme com esse mesmo
nome, de Paulo Rocha. Uma película
(1962) que foi uma revelação na época e
recebeu prémios internacionais, um documento precioso sobre Lisboa do princípio dos anos 60, com todo o seu provincianismo, o desespero e a sufocação de
uma geração jovem.
Paredes tocava admiravelmente este tema
arrepiante, com um som de guitarra cristalino, melódico, divinal, que espalha uma
aura de magia junto do emocionado ouvinte.
Recordar “Verdes Anos” é reavivar os preciosos momentos que a arte de Paredes
nos proporcionou. A música do génio teve
a particularidade de conseguir unir e influenciar várias gerações e vários géneros
artísticos. Desde o fado de Coimbra, o versátil Paredes até com bandas de rock tocou, como foi o caso dos Tantra, em 1981,
que adaptaram este mesmo tema, “Verdes
Anos”, no álbum “Humanoid Flesh”.
Apetece dizer que Paredes punha as guitarras a falar e este tema é um dos mais
belos exemplares da música portuguesa.
Um tema obrigatório para quem gosta
realmente de música de grande qualidade. n
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Kyntire – Arran – Islay – Jura

Whisky Trail

Guiados pelo palato

Há um whisky para gostos mais refinados, que não se encontra nas habituais prateleiras de supermercado.
Curiosamente, o Single Malt provém
de uma outra Escócia, para lá das Highlands e do postal habitual, num
verdadeiro Oeste Selvagem, porque
outra denominação não poderá ter
uma península e três ilhas onde a presença humana foi sempre reduzida e,
pois, insuficiente para interferir com
uma natureza avassaladora.
Texto e Fotografia: Nuno Miguel Dias

Gostos são gostos, diz-se vulgarmente. Mas o
single malt não é denominação que possa permitir lugares-comuns tão redutores. Para o
apreciador de whisky digno desse epíteto, há
um néctar capaz de transmitir um outro calor, uma outra vaga de sensações tão intensas
como o é a terra que o vê nascer. Com efeito,
para quem o palato e olfacto não passaram
pelo amadurecimento a que estas coisas obrigam, há uma solução: de Glasgow, toma-se
o sentido da península de Kyntire e, daí, um
ferry para as ilhas de Arran, Islay e Jura. Esta
é, também, uma viagem por sabores e aromas,
que faz mais sentido quando enquadrada com estas
paisagens onde prados, lagos, florestas, montanhas
e praias selvagens se misturam num blend perfeito.
A poucos quilómetros de Glasgow, em direcção à
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Costa Oeste, a paisagem
exorciza qualquer fantasma citadino e torna-se
num dos mais belos clichés da Europa, transformando-se naquilo que
sempre imaginámos, através das imagens-postal,
mas sem muitos dos caprichos dos suportes de
fotografia. Aqui, o verde assume outra tonalidade,
quase ofuscante, entre prados, montanhas e densas
florestas de criptomérias. Durante todos os 60 quilómetros até Inveraray, a irregularidade do terreno
é um presente de boas-vindas de cortar a palavra. E
este enorme lago, omnipresente durante todo o último troço da viagem, é o que banha esta simpática
cidade onde, por hora, assentaremos arraiais. Um
velho castelo, no topo da colina, com vista sobre
o Trossachs National Park, na margem oposta do
lago, um post office, um edifício que foi uma das
mais famosas prisões victorianas e o Argyll Hotel,
onde ficaremos hospedados, tudo isto numa marginal e uma rua principal. É ao que se reduz a porta
de entrada na península de Kyntire e da região administrativa de Argyll & Bute. Um velhinho e encantador lugarejo que nos remete para uma Escócia
de há muito, onde o tempo corre devagar e os seus

poucos habitantes parecem congregar-se junto das
margens, observando os cisnes selvagens que nidificam ali, junto das embarcações, ou de olhos postos
na névoa que desce, lânguida, pelas montanhas lá
ao fundo. É um bom augúrio. Se é que alguma coisa
nos poderia preparar para o que aí viria.

Springbank?
Springbank? Não conhecia. Até ali, pouco mais que
os nomes comuns do whisky me tinham chegado
aos lábios. Precisamente quando cometemos aquele
que é um dos grandes “crimes” por aqui: pedir,
assim, sem mais especificações, “um whisky, por favor” ou, pior, pedir gelo. Estamos na terra do malte
e há uma série de regras de ouro. Preferimos os
fumados? Os intensamente fumados? Envelhecidos
num só casco? E esse casco? Continha anteriormente bourbon, cherez, ou mesmo vinho da Madeira, Porto ou moscatel? Tudo isto pesa na altura
de escolher aquilo com que decidimos despertar
os sentidos. Antes de ter chegado aqui, à Springbank Destillery, aquela que será a primeira de nove
destilarias a serem visitadas, também nada sabia
sobre esta que é a bebida nacional escocesa e que se
tornou uma das mais famosas do mundo, símbolo
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de requinte e luxo apenas acessível a alguns. Compreendo agora o porquê de tudo isto. No que toca ao
whisky de malte, a produção é reduzida. Como nos
explica Peter, o director de marketing desta “casa”,
preferem-se números tímidos, com recurso a mão de
obra local, especializada e com amor a esta arte. A
maximização dos lucros é inimiga da qualidade. São
poucas as garrafas que daqui saem mas a qualidade
é, garantidamente, superior. Durante a visita guiada,
tudo começa a fazer muito mais sentido. No piso
térreo, uma espécie de armazém acolhe cerca de seis
toneladas de cevada em toda a sua área, com uma
altura de dez centímetros. Esta é molhada e virada
com pás, várias vezes ao dia, durante 72 horas. A
temperatura ideal é garantida pela abertura ou encerramento das muitas janelas e não através de aparelhos modernos. Assim se dá o milagre do malte.
Milhões de grãos que germinam para se tornarem,
assim, puro açúcar. A fase seguinte, também ela
determinante para a excepcionalidade do produto
final, é a secagem, numa outra divisão, através da
queima de turfa, o carvão vegetal que consiste em
centenas de anos de sedimentos. É esta etapa que vai
conceder ao whisky o seu sabor tão característico, a
fumo, mais ou menos intenso dependendo do lote.
Só depois a cevada passa para a fase seguinte, que é
a fermentação em enormes cubas de madeira, sendo
depois transferida para a destilação. Depois disto, o
whisky é depositado nos barris onde envelhece, por
diferentes períodos de tempo e tendo em conta os
objectivos da casa. Nesta Springbank, ficamo-nos
pela prova de alguns lotes especiais, como o que foi
envelhecido em cascos de cherry, ou mais conhecido
por vinho Xerez, espanhol. Mas como somos um
considerável grupo de portugueses, decidiram darnos a experimentar um maravilhoso néctar envelhecido em cascos de vinho do Porto. Divino.

uma cidade
costeira,
pequena e
encantadora
A Springbank Destillery fica em
Campbelltown, a “capital” da península de Kyntire. É uma cidade
costeira, pequena e encantadora.
Melhor ainda, só a viagem. Ao
longo de uma faixa de praias tão
desertas que é impossível não nos perguntarmos
se, efectivamente, alguma vez vamos testemunhar
a presença humana. Há focas nas rochas, os típicos
carneiros escoceses, com a cabeça negra, passeando-se na praia, e só muito esparsamente uma
caravana parada ou um cemitério com as cruzes
celtas, que parece poder ser engolido, a qualquer
momento, pelo mar, que porém é aqui muito, muito
calmo, contrariamente ao que se poderia imaginar.
Dirigimo-nos agora para o nosso local de pernoita.
E já que estamos na Escócia, não poderíamos fazer
nada menos que dormir num castelo. Neste caso,
o Stonefield Castle. Trata-se de um típico castelo
escocês numa encosta densamente florestada (carvalhos, araucárias e criptomérias) que termina, já cá
em baixo, numa pequena baía. Do nosso quarto, a
vista é, como se dirá por aqui, breathtaking (convém
referir que, nesta zona da Escócia, e para além da
pronúncia do inglês não facilitar a sua compreensão,
o gaélico falado na Irlanda é comummente usado),
as instalações são de um luxo comedido e não faltam, sequer, as características armaduras nos corredores, verdadeiramente labirínticos. O restaurante
merece uma menção especial pelo serviço, carta de
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vinhos, localização (num extremo da propriedade,
com vista sobre o lago através da parede de vidro)
e, claro, gastronomia, onde não falta o típico haggis
(com um pouco de whisky por cima) ou os peixes
e mariscos provenientes da Loch Fyne Oysters, uns
viveiros muito próximos, de visita obrigatória pelo
seu restaurante e loja gourmet.

O Grande Final
Esta viagem prossegue por mais uma semana, com
o enfoque na prova de maltes mediante visitas previamente marcadas às destilarias. Os princípios que
regem a sua feitura são, basicamente, os mesmos:
o respeito pelas técnicas ancestrais, que implicam
muito pouca mecanização e, logo, uma produção
reduzida. As maiores diferenças entre eles são aquelas que derivam da localização geográfica das destilarias, isto é, se perto ou longe do mar (a salinidade
e ventos interferem no processo de envelhecimento
em casco, por exemplo), ou a qualidade da água de
nascente do local, usada na fermentação do malte.
O grande impacto no viajante, por outro lado, dá-se
por via das imagens que surgem neste itinerário.

O passo seguinte era o ferry para a ilha de Arran, a
leste da península, ou entre esta e aquilo que aqui
se chama de mainland. Tem a simpática alcunha de
Little Scottia por conter, na sua reduzida área, todas
as paisagens e culturas presentes em toda a Escócia. É tão inexplorada que serve de base a colónias
de focas e nidificação de inúmeras espécies de aves.
Destilarias? Uma apenas, a “Isle of Arran”, tão recente
que o primeiro cliente foi o conhecido actor Ewan
McGregor, numa inteligente manobra de marketing.
No mesmo dia, regressa-se à península para que,
na manhã seguinte, já estejamos a bordo de outro
ferry que, depois de quase três horas de paisagens
deslumbrantes e um vislumbre da ponta mais a norte
da Irlanda, nos deixará na Ilha que concede aos seus
maltes uma denominação de origem que, garantidamente, os encarece bastante em relação aos restantes:
o “Islay Single Malt” pode ser produzido nas destilarias Lagavulin, Ardbeg, Bruichladdich, Caol Ila,
Laphroaig ou Bowmore (esta última é detentora das
“Bowmore Cottages”, que nos acolheram durante a
estada). Com pouco mais de 50 quilómetros no seu
ponto mais largo, estas não são as únicas que existem.
São apenas as que visitámos e que nos deram a provar
dos seus néctares (alguns de sabores indescritíveis).
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O Grande Final estaria, ainda, para vir
no último dia de viagem, quando atravessamos um estreito canal para atracar naquela que é uma das ilhas mais selvagens
da Europa. Se a relação “Duzentos habitantes e seis mil veados” não for suficiente
para podermos ter uma noção de quão
inexplorada é a ilha de Jura, digamos
que ficou famosa quando George Orwell
nela se refugiou para escrever a sua obra
prima, o romance “Mil Novecentos e Oitenta e Quatro”, ou quando Julie Andrews corre,
na sequência inicial de Música no Coração, num
local que até hoje ficou na memória de todos como
sendo a Áustria. Não é. São os “Paps of Jura” e ficam
bem no centro da ilha, quase no limite da área que,
durante a altura de nidificação de aves e procriação
dos veados, está estritamente interdita a pessoas,
habitantes locais ou não. Verdade seja dita, é preciso
percorrer muitos quilómetros em qualquer outro
local da ilha para conseguirmos perceber que é, de
facto, habitada. Talvez o melhor seja mesmo dirigirmo-nos à “Jura Destillery”, única e situada numa
minúscula aldeola. Ao lado daquela, um pequeno
pub. Na parede, uma retrato de grupo que me fez
lembrar as fotografias de casamentos. Se o fosse,
teria sido bem modesto, com poucos convidados.
Pergunto se são os habitantes da aldeia. Respondem-me que são todos os habitantes de Jura. n

GUIA do turista
como ir
Vá com quem mais sabe e não perca tempo a planificar voos, alojamentos, refeições e visitas a destilarias. O Single Malt Club está
sediado em Lisboa mas, através do seu endereço www.whisky.com.
pt pode inscrever-se nesta e outras iniciativas.
Quando ir
Deverá optar pelo período entre Maio e finais de Agosto. Ainda assim, é mais que provável que ocorram alguns aguaceiros, os famosos
showers. O tempo é bastante instável por aqui mas, durante estes
meses, as temperaturas tornam-se bastante amenas. As noites,
contudo, são sempre mais frias. Se estiver na proximidade dos lagos,
use repelente ao crepúsculo.
Onde dormir

DESTILARIAS

The Argyll Hotel

Springbank Distillery

Front Street,
Tel.: +44.1499.302.466
www.the-argyll-hotel.co.uk

Well Close, Campbeltown

Stonefield Castle
www.celticcastles.com

Bowmore Cottages
Tel.: +44.1496.810.441
www.bowmore.co.uk

Arran Distillery
Lochranza, Arran

Bruichladdich Distillery
Port Charlotte, Islay

Bowmore Distillery
Bowmore, Islay

Jura Lodge

Ardbeg

Tel.: +44.1496.820.385
www.isleofjuro.com

Caol Ila Distillery

Port Ellen, Islay
Port Askaig, Islay

Laphroaig Distillery
Port Ellen, Islay

Lagavulin Distillery
Port Ellen, Islay

Isle of Jura Distillery
Craighouse, Isle of Jura

Curso de Fotografia na SRNOM
13 e 14 de Junho
para mais tarde recordar...
A fotografia já não é o que era...
Quando a Kodak íançou o seu
primeiro modelo de "caixote" para o
público anunciava: "Carregue no
botão e nós fazemos o resto...".
Durante décadas, só os "photographos"
faziam fotografia... a generalidade das
pessoas continuou a carregar no botão,
e os laboratórios faziam o resto. Mas o
caixote mudou, ganhou mais botões, mais
funções e recentemente ganhou além de
novos "botões", "rodinhas", dispositivos
electrónicos, LCD, "iuzinhas", funções,
software, etc. Para mais tarde recordar,
transformou-se no segundo seguinte, e
a visualização é imediata, assim como os
erros e nem sempre é possível repetir,
sendo que muitas vezes nem sequer se
sabe como começar...

A visão do que queremos recordar mais
tarde, também se tornou diferente, as fotos
de família e de férias continuam aí, cresceram
as utilizações tecnológicas e profissionais, e
os novos olhares expandiram-se da simples
experimentação de "ver diferente" até à
arte. Entender o equipamento e o processo
fotográfico analógico e digital, pode significar
a diferença entre o vulgar registo e uma
fotografia digna de ser apreciada.
Com o intuito de adquirir e desenvolver os
conhecimentos de fotografia, o
Departamento de Formação da SRNOM vai
promover cursos de fotografia. Será já nos
dias 13 e 14 de Junho o primeiro desses
cursos, orientado peio fotógrafo António
Pinto. Com a duração de 12 horas, de
introdução intensiva à fotografia, este
primeiro curso destina-se à formação
necessária e adequada para os cursos

seguintes, de aperfeiçoamento e temáticos,
a serem promovidos posteriormente, incluindo
workshops na área da fotografia e tratamento
de imagem.
O Curso de Iniciação à Fotografia, tem como
objectivos a descoberta da anatomia das
câmaras fotográficas, o entendimento do
processo fotográfico, a forma de ver e a
compreensão das opções disponíveis em
função dos equipamentos existentes. Num
curso teórico-prático serão demonstrados os
conceitos básicos e técnicas básicas da
fotografia e das câmaras fotográficas
(analógicas e digitais). Conhecer melhor a sua
máquina fotográfica e estimular a
experimentação para melhor entender as
situações e desempenhos do material e
software permitirá evitar os erros mais
frequentes. Introdução à Composição e
Estética fazem igualmente parte do programa.

RESUMO DO PROGRAMA:
-^Processo Fotográfico -^Equipamentos fotográficos: Máquinas, objectivas e sensores/películas -^Registo de imagem,
exposição e técnicas ->Luz, cor e tipo -^Composição e Estética -^Introdução ao tratamento digital e preparação final da
imagem para apresentação e impressão.
CARGA HORÁRIA: 12 horas.
•^•Dia 13 (sexta-feira) das 14:30 às 19:30 e das 21:00 às 24:00 ->Dia 14 (sábado) das 10:00 às 14:00.

Informações, ficha de inscrição e programa completo disponíveis na SRNOM (Centro de Cultura e Congressos).
Rua Delfim Maia, 405 -4200-256 Porto • Telefone 225070100 * emaíl: centroculturacongressos@nortemedico.pt
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. Qualidade do Exercício
Profissional
1 – Enviada pelo Director do Departamento de Pediatria do Hospital Pedro Hispano, recebeu o Conselho
Regional do Norte (CRN) da Ordem dos Médicos cópia de uma exposição a ele enviada pelos pediatras
habitualmente destacados para a Urgência Pediátrica
Integrada do Porto sobre as deficientes condições de
trabalho que aí se têm verificado (documento 1).
2 – Em resposta ao pedido de informação efectuado por
um colega sobre a constituição da equipa em serviço na
urgência de Ortopedia, pediu o CRN Parecer ao Colégio
da Especialidade de Ortopedia, o qual se transcreve
como documento 2.
2. Formação Médica e Titulação de
Especialistas
1 – Recebeu o CRN cópia da Posição do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI) sobre a duração do
Ano Comum em 2008 enviada ao Presidente da Ordem
dos Médicos, a qual se transcreve como documento 3.
2 – Com pedido de publicação por parte dos Internos
da Especialidade de Psiquiatria, recebeu o CRN, reencaminhado pelo respectivo Colégio da Especialidade,
o documento intitulado “Princípios e Normas Orientadoras dos Critérios de Avaliação dos Exames de Internato Médico”, o qual se transcreve como documento 4.
3. Carreira Médicas
1 – Relativamente à Lei 12-A/2008 (que estabelece os
regimes de vinculação, de carreiras e de remuneração
dos trabalhadores que exercem funções públicas), pediu o CRN Parecer à consultora jurídica da SRNOM, o
qual se transcreve como documento 5.

4. Gestão dos Serviços de Saúde
1 – Face ao pedido feito por um colega do Centro Hospitalar do Alto Minho sobre o exercício de Chefia de
Equipa de Urgência por um elemento da equipa de Cirurgia Geral (documento 6.1), enviou o CRN a resposta
que se transcreve como documento 6.2). Cópia da
mesma foi enviada ao Director do Serviço de Cirurgia
Geral e à Directora Clínica do mesmo Centro Hospitalar.
5. Organização da Ordem dos
Médicos
A – Organização Interna Distrital
1 – O CRN fez-se representar na cerimónia de tomada
de posse do CD de Vila Real pelos Drs. José Pedro Moreira da Silva, Lurdes Gandra, Fátima Oliveira, Manuela
Dias e Marlene Lemos.
B – Organização Interna Regional
1 – Em reunião de 24 de Janeiro de 2008, foi confirmado o Dr. José Pedro Moreira da Silva como Presidente do CRN. A distribuição de pelouros pelos vários
membros do CRN ficou como consta do documento 7.
2 – O CRN estabeleceu com a Ordem dos Economistas
um Protocolo visando essencialmente a elaboração de
projectos e a organização de actividades em comum. O
texto do referido Protocolo consta do documento 8.
C – Organização Interna Nacional
1 – O CRN fez-se representar na cerimónia de tomada
de posse do Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos
pelo Dr. José Pedro Moreira da Silva e pela Dra. Maria
de Lurdes Gandra.
2 – Sobre o Projecto de Lei «Regime das Associações
Públicas Profissionais» pediu o CRN Parecer à consultora jurídica da SRNOM, Dra. Inês Folhadela, o qual
foi enviado ao CNE como posição oficial do CRN (documento 9). Nota: O texto integral da referida Lei foi já
entretanto publicado em Diário da República (Lei n.º
6/2008 de 13 de Fevereiro) e pode ser consultado em
www.nortemedico.pt.
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Condições de trabalho na Urgência Pediátrica
Integrada do Porto
Exposição dos Pediatras da ULS de Matosinhos
Ao Exmo. Senhor Presidente da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
De: Director do Departamento de Pediatria do Hospital
Pedro Hispano
ASSUNTO: Serviço de Urgência Pediátrico
Documento 1
(30 Jan 2008)

Venho dar conhecimento a V. Exa. de uma exposição
dos pediatras que são habitualmente destacados para
a Urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP), relativamente às deficientes condições de trabalho que aí se
têm verificado.
Com os melhores cumprimentos,
Dr. José Manuel Lopes dos Santos
(Director do Departamento de Pediatria do Hospital Pedro
Hispano)
Exmo. Senhor Director do Departamento de Pediatria
Os médicos abaixo-assinados, que integram a Equipe
D da UPIP, da responsabilidade da ULS Matosinhos
EPE, vêm expor a V. Exa. algumas preocupações com o
funcionamento da referida Urgência nas instalações do
Hospital de S. João:
• Continua infelizmente a constatar-se a falência
dos cuidados primários no que respeita ao atendimento pediátrico na maioria dos Centros de Saúde
do Grande Porto, agravando-se de uma forma aguda
nesta época do ano, de aumento da prevalência das
viroses respiratórias;
• O Serviço de Urgência continua assim a ser mais uma
unidade prestadora de cuidados primários, com uma
maioria de doentes aí atendidos indevidamente, o que
sobrecarrega a equipe de trabalho e põe em causa a
assistência eficaz aos realmente emergentes. A espera
dos doentes, tem chegado a 5 horas;
• A acumulação inusitada de gente nas actuais instalações provisórias e a total incapacidade de manutenção
da ordem pelas autoridades presentes que tem sido
regra, leva à criação de um clima de enorme insegurança entre o pessoal de saúde, que está vulnerável
a agressões verbais e físicas por parte dos utentes,
tendo-se já verificado vários conflitos;
• O alargamento da idade de atendimento para os 15
anos veio criar necessidade de outros apoios até agora
dispensáveis numa urgência pediátrica até aos 12
anos, mas que o são claramente no novo contexto,
designadamente o apoio de Pedopsiquiatria;
• A UPIP é “fim de linha” e recebe doentes por vezes
com patologia complexa, exigindo cuidados muito diferenciados, mas infelizmente há inúmeras situações
em que, na prática, não consegue oferecer melhores
cuidados do que os hospitais menos diferenciados
que os referenciam, onde, afinal, também há pediatras com formação e meios de actuação semelhantes.

Esta situação tem a ver com as dificuldades de apoio
de algumas sub-especialidades pediátricas, designadamente a Neuropediatria, bem como na sua falta a
especialidade de Neurologia. São ainda insatisfatórios
os apoios das especialidades de Ortopedia, Neurocirurgia e Otorrinolaringologia.
• Apesar de alguma melhoria já verificada, as condições
do OBS continuam precárias, por falta de espaço e
de pessoal. Nos períodos de crise, como os serviços
já estão lotados e não é possível transferir os doentes, estes acumulam-se na sala de OBS e em macas
pelos corredores, criando-se um ambiente caótico
absolutamente indigno para as crianças internadas,
seus acompanhantes e os profissionais de saúde. Em
situações limite deveria poder recorrer-se a hospitais
periféricos onde porventura haja vagas (Santo Tirso,
Famalicão, Póvoa de Varzim, etc.). Para agravamento
da situação, esta estrutura continua a servir de recobro pós-operatório, por vezes prolongado por 3 ou
4 dias, a doentes submetidos a cirurgia por diversas
especialidades. A semelhança do que sucede noutros
Hospitais, seria altamente desejável, no interesse dos
doentes, a autonomização deste sector relativamente à
Urgência Pediátrica Geral, com escalas médicas próprias, garantidas pelo Hospital de S. João.
A UPIP vive assim, de modo crónico, em clima equivalente a estado de catástrofe, que faz correr graves
incómodos e riscos às crianças que a ela acorrem, designadamente:
• Possibilidade real de eventuais atrasos irremediáveis
no atendimento das situações emergentes;
• Contágios desnecessários, pela acumulação de doentes com patologia infecciosa durante várias horas em
local inapropriado para tamanha afluência;
• Possibilidade de má prestação de serviços por profissionais profundamente fatigados e sujeitos a elevados
níveis de stress;
Declinamos, desde já, a responsabilidade por possíveis
erros ou omissões decorrentes das condições em que
somos forçados a trabalhar.
Sem prejuízo de outras medidas a implementar a curto
prazo para obviar às dificuldades apontadas, propomos
de imediato:
1. Um reforço efectivo da segurança, com colocação
permanente de agentes da autoridade e/ou de segurança privada em número e com a qualidade necessária para a manutenção da ordem;
2. Um reforço imediato do número de médicos da
“equipa tipo” para permitir satisfazer o aumento de
movimento sazonal que se verifica e o aumento por
alargamento da idade de atendimento.
Solicitamos a V. Exa. que apresente estas nossa preocupações a quem de direito.
(assinatura dos signatários)

72

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Constituição da Equipa em Serviço na Urgência
de Ortopedia
Parecer do Colégio da Especialidade de Ortopedia
Assunto: Pedido de Parecer do Sr. Dr. Manuel Augusto Lemos Couto de Azevedo sobre a constituição
da Equipa em serviço na Urgência de Ortopedia

Documento 2

Em resposta à solicitação de V. Exa., para esclarecimento da questão colocada pelo Sr. Dr. Manuel
Augusto Lemos Couto de Azevedo, se informa que:
Segundo a Secção IV, Artigo 53.º, Alínea h) do Regimento do Colégio de Ortopedia da Ordem dos
Médicos, cada equipa em serviço na Urgência de
Ortopedia deverá ser integrada no mínimo por três
médicos, dos quais dois especialistas, não obstando
a que esse número seja superior, sempre que o
afluxo de doentes e cirurgias a realizar na Urgência
o determine.

Caso o número de elementos que compõem cada
equipa no serviço de Urgência seja inferior, incorre
o Serviço de Ortopedia responsável em pena de
perda de Idoneidade Formativa no Internato Complementar de Ortopedia, entendendo-se estarem
criadas as condições para que as Equipas em Serviço possam não ser “... capazes de dar eficaz e eficiente cobertura ao trabalho oriundo da Emergência...” (transcrito da referida alínea do Regimento).
Com os melhores cumprimentos,
Pel’A Direcção do Colégio da Especialidade de
Ortopedia
O Presidente
Dr. Roxo Neves

Duração do Ano Comum 2008
Posição do Conselho Nacional do Internato
Médico
A/C Exmo. Sr. Presidente da Ordem dos Médicos

Assunto: Duração do Ano Comum 2008
Documento 3
(10 Mar 2007)

O Conselho Nacional do Médico Interno tomou
conhecimento informal da decisão tomada pelo
Ministério da Saúde de encurtar a duração dos estágios do Ano Comum de 2008. De acordo com esta
decisão, em vez de serem definidos em meses, os
estágios do Ano Comum serão contabilizados em
semanas, segundo o seguinte esquema:
Estágio

Duração
prevista

Duração definida pelo
Ministério da Saúde

Medicina Interna

4 meses

16 semanas

Cuidados de saúde
primários

3 meses

12 semanas

Cirurgia

2 meses

8 semanas

Pediatria

2 meses

8 semanas

Obstetrícia

1 mês

4 semanas

Total

12 meses (52
semanas)

48 semanas

Como é perceptível, esta decisão do Ministério da
Saúde leva a uma redução efectiva do tempo de formação do Ano Comum de 28 dias, passando este de
12 para 11 meses.
Esta decisão visa, segundo o Ministério, permitir aos colegas terminar o Ano Comum até 31 de
Dezembro de 2008, iniciando a formação na área
profissional de especialização a 1 de Janeiro de
2009. Apesar de este raciocínio ser verdadeiro, ele
esconde o facto de o Ministério da Saúde ter já sido
alertado no primeiro trimestre de 2007 pela Ordem

dos Médicos (através do CNE e do CNMI) para a necessidade de planear atempadamente o início do Ano
Comum de 2008 para o dia 1 de Janeiro. O atraso verificado, com o início do Ano Comum apenas a 21 de
Janeiro de 2008, não aconteceria se tivesse existido
um planeamento adequado por parte do Ministério
da Saúde e este tivesse seguido as recomendações da
Ordem.
A redução da duração dos estágios do Ano Comum,
ilegal e feita à revelia daquele que é o programa de
formação definido para este ano do internato médico
(portaria n.º 1499/2004 de 28 de Dezembro), põe em
causa a formação dos colegas e pode, pela sua natureza, abrir um precedente gravoso e de consequências imprevisíveis ao permitir ao Ministério da Saúde
reduzir ou alterar os programas de formação do internato médico em qualquer altura, desrespeitando
os conteúdos definidos pela Ordem dos Médicos. A
correcção de um erro com um outro erro ainda mais
grave não pode ser tolerada.
Assim, o Conselho Nacional do Médico Interno insta
o Conselho Nacional Executivo a que adopte as medidas que considere necessárias para que:
1. Nenhum interno veja o seu período de formação
encurtado em qualquer estágio do Ano Comum.
2. Sempre que seja possível, os hospitais que planearam o Ano Comum de 2008 encurtando estágios
deverão refazer imediatamente esse planeamento,
de forma a evitar que mais internos realizem estágios de duração inferior à prevista na Portaria n.°
1499/2004.
3. Quando essa reformulação não for possível, os internos deverão completar o período de formação em
falta entre 1 e 20 de Janeiro de 2009.
4. Que o Ministério da Saúde defina desde já o pro-
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longamento do contrato de todos os internos do Ano
Comum de 2008, pelo menos até 20 de Janeiro de
2009, data em que completam um ano de formação.
5. Que seja desde já planeado o início do Ano Comum de 2009 para 1 de Janeiro desse ano, tal como
previsto na lei.
Entende ainda o Conselho Nacional do Médico Interno que qualquer decisão do Ministério da Saúde
contrária a estas medidas será ilegal por desrespeitar o disposto nas portarias n.° 1499/2004 de 28 de
Dezembro e n.° 183/2006 de 22 de Fevereiro e no

decreto-lei n.° 60/2007 de 13 de Março. Além disso,
será incoerente com as decisões tomadas para fazer
cumprir a duração do Ano Comum de 2007.
Pedimos que V. Exa. seja sensível a estes argumentos e que através dos vários instrumentos políticos
e legais que tem ao dispor se digne a defender esta
posição.
Com os nossos melhores cumprimentos,
O Conselho Nacional do Médico Interno

Princípios e Normas Orientadoras dos
Critérios de Avaliação dos Exames de Internato
Médico (Psiquiatria)
Proposta dos Internos da Especialidade

Documento 4

1. Para assegurar a uniformidade de critérios, todos
os júris deverão seguir estes princípios e normas
orientadoras.
2. O exame é constituído por 3 provas (prova curricular, prova prática e prova teórica) cada uma
cotada em 20 valores, sendo a nota final a média
das 3 provas.
3. Para cotação da prova curricular devem ser seguidos os seguintes critérios por todos os júris para
se garantir a uniformidade:
I – Exercício durante o Internato – 39 meses (13 valores); Área de Formação de Psiquiatria. a) Estágio
em Serviço com Internamento masculino e feminino – 24 meses. b) Estágio em Serviço de Internamento parcial (Hospital de Dia) – 6 meses. c) Estágios em Serviço de Tratamento de Comportamentos
Aditivos (Alcoolemia ou Toxicodependências) – 3
meses. d) Estágios em Serviços de Psiquiatria Comunitária e Estágios em Serviço de Psiquiatria de
ligação em Hospitais Gerais – 3 meses + 3 meses.
e) Estágio em Neurologia – 3 meses. f) Estágio em
Psiquiatria de Infância e da Adolescência – 6 meses.
g) Estágios Opcionais (Reabilitação Psiquiátrica,
Sexologia, Psiquiatria Forense, Psicologia médica e
outra) – 12 meses
Nota: Valorizar os internos que tenham feito estágios no 5.°
ano opcional que tenham trazido mais valias destacáveis à sua
formação (nacionais e no estrangeiro).

II – Participação dos Internos nas Consultas Externas (2 valores)
III – Participação dos Internos nas Equipas de Urgência (1 valor)
IV – Actividades de Formação (1 valor)
V – Trabalhos publicados/comunicados com interesse clínico para a área de psiquiatria (15 valores)
VI – Actividades de Investigação relacionados com
a área profissional (1 valor)

VII – Outros factores de valorização profissional
(Títulos, Sociedades Científicas) (0,5 valores)
4. Na Prova Prática, de acordo com o n.º 3b do
Artigo 81.º do Regulamento do Internato Médico
(Portaria 183/2006) a parte correspondente à observação do doente deve ser efectuada na presença
de, pelo menos, um elemento do júri. Sugere-se que
a observação dessa parte da prova incida sobre os
aspectos da relação médico-doente.
5. Na Prova Teórica é desejável que o júri prepare
um conjunto de questões para serem formuladas ao
candidato, tendo em consideração que cada candidato deve responder entre 10 a 15 questões.
6. A nova legislação remete as notas da avaliação
contínua para uma avaliação meramente qualitativa. Contudo, os internos foram avaliados ao longo
do seu internato segundo normas anteriores, estando todos com classificações quantitativas dessa
avaliação contínua. Considerando as expectativas
dos internos relativamente a esse tipo de classificação, entendemos que se deveria manter a nota da
avaliação contínua mas retirando-lhe o peso que
tinha na antiga legislação (metade da nota final).
Assim, nestas normas orientadoras sugerimos que a
nota do internato conte quantitativamente, mas diluída no conjunto da prova curricular (que é a mais
se assemelha) de acordo com a seguinte fórmula:
Nota Prova Curricular =
(nota Internato * 0,2) + (nota Prova Curricular * 1,8)
				

2

Nota Final =
nota P. Curricular + nota P. Prática + nota P. Teórica
3

O Presidente do Colégio de Psiquiatria
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Regimes de vinculação, de carreiras e de
remunerações dos trabalhadores que exercem
funções públicas
Parecer da Consultora Jurídica da SRNOM

Documento 5
(3 Mar 2008)

Tendo-nos sido entregue, na data de 27 de Fevereiro, o pedido de parecer sobre o “texto final sobre
as carreiras da Administração Pública enviado para
promulgação presidencial”, salientamos que aquele
mesmo texto foi nesse mesmo dia publicado no
Diário da República sob a Lei 12-A/2008. Deste
modo, estamos já perante um acto legislativo plenamente eficaz.
Elaborar um estudo comparativo do regime que entrou em vigor no dia 01 de Março e de todo o anterior regime jurídico das carreiras da função pública
afigura-se-nos de pouca utilidade sobretudo porque
o diploma que estabelece as carreiras médicas –
seja, o Decreto-lei 73/90, de 06 de Março – NÃO foi
revogado por aquela lei (vide artigo 116.°).
Por essa e outras razões é que se refere que os médicos integram um corpo especial da Administração

Pública, tendo, assim, uma carreira especial que é
aquela que decorre do DL 73/90.
Daí que nos permitamos chamar a atenção para
o n.º 1 do artigo 101.º desta Lei 12-A/2008 que
expressamente prevê que “as carreiras de regime especial e os corpos especiais são revistos no prazo de 180
dias por forma a que: a) sejam convertidos, com respeito
pelo disposto na presente lei, em carreiras especiais; ou
b) sejam absorvidos por carreiras gerais”.
Quanto aos médicos abrangidos por contrato individual de trabalho e porque a sua relação de emprego NÃO é pública, o aludido diploma também
não se aplica.
Este, s.m.o., o nosso entendimento,
A Advogada,

Chefia de Equipa de Urgência
Pedido de Parecer ao crn

Documento 6.1
(30 Jan 2008)

Fernando José Teixeira Barbosa, Chefe de Serviço
de Cirurgia Geral, portador da cédula profissional
n.° 31062, a exercer funções no Serviço de Cirurgia
Geral do Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE
(CHAM), vem por este meio solicitar a V.ª Ex.ª um
parecer do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos relativamente ao exercício de Chefe da
Equipa de Urgência (no caso do Centro Hospitalar
do Alto Minho), por um elemento da equipa de
Cirurgia Geral.
Após ter solicitado um parecer ao Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral relativamente à composição e condições de trabalho da equipa de Cirurgia
Geral no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar
do Alto Minho, bem como às condições necessárias
para a chefia da equipa de urgência por um cirurgião, obtive resposta por parte do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral apenas relativamente às
normas da composição da equipa de Cirurgia Geral.
Por este motivo, venho solicitar a V.ª Ex.ª o parecer
da Ordem dos Médicos relativamente aos requisitos
necessários para chefiar uma equipa de urgência
(no caso do CHAM), nomeadamente:

Pode um cirurgião ser escalado para Chefe de Equipa
de Urgência sem ser consultado previamente?
Pode um cirurgião ser escalado para Chefe de Equipa
de Urgência mesmo que não aceite esse cargo?
Pode um cirurgião que faz parte de uma equipa de
urgência de três cirurgiões (actualmente um dos cirurgiões tem horário 12-24h e os restantes 08-08h)
ser escalado para chefe de Equipa de Urgência,
quando das 08 às 12h e das 24 às 08h existem somente dois cirurgiões?
Deve a equipa de Cirurgia Geral, se composta por
três cirurgiões em 24h, ser reforçada quando o
Chefe de Equipa de Urgência é um cirurgião?
Deve um cirurgião Chefe de Equipa de Urgência,
que normalmente é o elemento mais graduado, estar em simultâneo a ocupar funções de chefia e
funções de cirurgião sénior em cirurgias de especial
complexidade no bloco da Urgência?
Grato pela atenção dispensada, apresento os meus melhores cumprimentos
Fernando José Teixeira Barbosa

Resposta do CRN
Exmo. Senhor,
Dr. Fernando José Teixeira Barbosa
Chefe de Serviço de Cirurgia Geral Centro Hospitalar
do Alto Minho
Documento 6.2
(7 Mar 2008)

C.C. Director de Serviço e Directora Clínica

O Conselho Regional Norte na sua reunião do passado
dia 06 do corrente mês apreciou a carta que o Exmo.
Colega nos enviou datada de 30 de Janeiro de 2008.
Relativamente as questões colocadas desde já salientamos que as mesmas poderão merecer do ponto de
vista do respectivo Colégio da Especialidade e considerando a necessidade de protecção da qualidade
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e segurança do acto médico, resposta diferenciada.
Do ponto de vista jurídico, apenas se dirá que a
chefia de uma equipa de urgência se inscreve dentro
do conteúdo das funções que o médico da carreira
médico-hospitalar pode ser chamado a desempenhar, pelo que não carece do seu assentimento. Na
verdade tal é o que resulta do disposto no artigo
28.° n.º1 al. d) do DL 73/90, de 06 de Março.
Assim, perante a ordem de chefia de uma equipa de
urgência, o médico o que poderá fazer é invocar –
por escrito –, as razões pelas quais pede escusa ao
desempenho dessas funções. Se o seu requerimento
não for atendido, mantêm-se o conteúdo daquela
ordem, não podendo nem devendo desobedecer,
sob pena da prática de uma infracção disciplinar.
O exercício cumulativo de duas funções – seja, porque se é cirurgião e porque se é chefe de equipa de
urgência –, é incompatível.
No caso específico da cirurgia parece-nos evidente
que se poderá colocar um problema: estando o mé-

dico no bloco não poderá ocorrer às solicitações
que, no SU, lhe sejam feitas enquanto chefe do SU.
Daí que, apesar do vazio legislativo e tendo em conta
que o médico não tem o “dom de ubiquidade”, a solução é que, quando o chefe da equipa de SU seja
um cirurgião geral, este não integre, no mesmo momento, a equipa de urgência de cirurgia geral.
Assim, o Chefe de Equipa não pode em qualquer
caso contar como especialista de qualquer especialidade e, para nos tomar-nos claros, neste caso, a
equipa de urgência de cirurgia geral deve ser composta por 3 elementos independentemente do chefe
de equipa, para um hospital com a dimensão do
Centro Hospitalar do Alto Minho.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva

Conselho Regional do Norte da OM
Organização/distribuição de pelouros

Documento 7

Presidente: José Pedro da Fonseca Moreira da Silva.
Vice-Presidente: José Miguel Ribeiro de Castro
Guimarães.
Vice-Presidente: Maria Manuela Selores Azevedo
Gomes Meirinhos.
Tesoureira: Maria de Fátima Carvalho Oliveira.
Secretária: Maria de Lurdes Triana Esteves Gandra.
Vogais: André Filipe Monteiro Santos Luís; António
Manuel Ferreira Araújo; Cláudio Tomé Rebelo; Manuel Alexandre Pais Guimarães Figueiredo; Maria
Manuela Silva Dias; Maria Marlene Lemos Silva Sousa.
Pelouros
CNE: José Pedro da Fonseca Moreira da Silva | Maria de Fátima Carvalho Oliveira | António Manuel
Ferreira Araújo.
Departamento de Formação: José Pedro da Fonseca Moreira da Silva | José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães | António Manuel Ferreira Araújo |
Maria de Lurdes Esteves Triana Gandra.
Relações Internacionais: José Pedro da Fonseca
Moreira da Silva | Maria de Lurdes Esteves Triana
Gandra | Cláudio Tomé Rebelo.
Colégios de Especialidade: José Pedro da Fonseca
Moreira da Silva | Manuel Alexandre Guimarães
Pais Figueiredo | Maria Manuela Silva Dias.
Internatos Médicos / CNIM: Cláudio Tomé Rebelo
| André Filipe Monteiro Santos Luís.

Património e Restauração: Maria Marlene Lemos
Silva Sousa Maria | Manuela Silva Dias.
Fundo de Solidariedade: Maria Manuela Silva
Dias.
Medicina Livre / Convencionada: Maria Manuela
Selores Azevedo Gomes Meirinhos | Manuel Alexandre Pais Figueiredo.
SNS / Contratos Individuais de Trabalho: António Manuel Ferreira Araújo | Cláudio Tomé Rebelo
Carreiras Médicas: José Pedro da Fonseca Moreira
da Silva | António Manuel Ferreira Araújo | Maria
de Lurdes Esteves Triana Gandra | Maria Marlene
Lemos Silva Sousa | Cláudio Tomé Rebelo.
Cooperação Países Lusófonos: José Pedro da Fonseca Moreira da Silva | José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães | Maria Manuela Selores Azevedo
Gomes Meirinhos.
Estatuto e Código Deontológico: José Pedro da Fonseca Moreira da Silva | António Manuel Ferreira Araújo
Publicações / Comunicação Social: José Pedro da
Fonseca Moreira da Silva | José Miguel Ribeiro de
Castro Guimarães.
Centro de Cultura e Congressos: José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães
Relações com Conselhos Distritais: José Pedro
da Fonseca Moreira da Silva | Maria Marlene Lemos
Silva Sousa.
Relações com Sindicatos / Associações Médicas
/ Fórum das Profissões Liberais: José Pedro da
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Fonseca Moreira da Silva | Maria de Fátima Carvalho Oliveira | Maria Marlene Lemos Silva Sousa |
André Filipe Monteiro Santos Luís.
Representação interna do Conselho Regional:
Maria Manuela Selores Azevedo Gomes Meirinhos |
Maria de Fátima Carvalho Oliveira.

Relação com Comissões Consultivas: José Pedro
da Fonseca Moreira da Silva | José Miguel Ribeiro de
Castro Guimarães | Maria Manuela Selores Azevedo
Gomes Meirinhos | Maria de Lurdes Esteves Triana
Gandra.

Ordem dos Economistas / Ordem dos Médicos
Protocolo de cooperação

Documento 8

Entre:
1.ª Outorgante – Delegação Regional do Norte da
Ordem dos Economistas, com sede na Rua Dr. Ricardo Jorge, 55 – 3.° Dto., 4050-514 Porto, pessoa
colectiva n°. 500 978 905, representada pelo Presidente do Secretariado Regional, Exmo. Senhor
Dr. José Jorge Soares, adiante designada abreviadamente por Ordem dos Economistas
e
2.ª Outorgante – Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, com sede na Rua Delfim Maia,
405, 4200-256, Porto, legalmente representada pelo
Presidente do Conselho Regional, Exmo. Senhor
Dr. José Pedro Moreira da Silva, doravante designada abreviadamente por Ordem dos Médicos.
Considerando que,
a) a Ordem dos Médicos é uma associação pública
que visa, nomeadamente, defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional médicas, a fim
de assegurar e fazer respeitar o direito dos utentes
a uma medicina qualificada; promover o desenvolvimento da cultura médica e concorrer para o
estabelecimento e aperfeiçoamento constante do
Serviço Nacional de Saúde, colaborando na política
nacional de saúde em todos os aspectos, nomeadamente no ensino médico e carreiras médicas e
dar parecer sobre todos os assuntos relacionados
com o ensino, com o exercício da medicina e com a
organização dos serviços que se ocupem da saúde,
sempre que julgue conveniente fazê-lo, junto das
entidades oficiais competentes ou quando por estas
for consultada;
b) a Ordem dos Economistas é uma entidade que
disciplina, salvaguarda valores e cria condições de
enquadramento e valorização técnicoprofissional
da profissão de economista;
c) é do maior interesse para a prossecução dos objectivos dessas entidades a articulação institucional,
de forma a que se desenvolvam dinâmicas interactivas que permitam a optimização de recursos;
d) a cooperação entre duas entidades pode ser mutuamente vantajosa para ambas as partes na prossecução dos seus objectivos específicos; é nesta data, livremente e de boa fé, celebrado o seguinte protocolo de
colaboração e que se regerá pelas seguintes cláusulas:
1.ª
Qualquer das partes propõe-se participar na elaboração de projectos que a outra deseje submeter à sua
apreciação e sejam considerados de interesse mútuo.

2.ª
Qualquer das partes pode organizar actividades comuns sempre que prossigam os fins estatutários de
ambas as Instituições signatárias e sejam consideradas de interesse mútuo, estando sempre sujeitas a
prévio acordo entre as partes.
3.ª
Qualquer das partes disponibiliza as suas instalações
para a realização de eventos que a outra parte lhe
solicite, sempre que tal seja possível.
§ Único: A 2.ª Outorgante disponibiliza à 1.ª Outorgante o Auditório, Salas de Reunião, Instalações Desportivas, Restaurante e Bar, sempre que não exista
qualquer incompatibilidade que o impossibilite. A
utilização destes locais fica sujeita às disposições do
Regulamento Interno de Funcionamento do Centro
de Cultura e Congressos, bem como de todas as normas inerentes ao acesso e utilização dos espaços da
Ordem dos Médicos.
4.ª
O acesso dos membros das Outorgantes às instalações da outra, estará sempre sujeito à apresentação da
cédula profissional ou de certidão comprovativa da
qualidade de membro actualizada.
5.ª
Questões omissas e/ou dúvidas a esclarecer serão
resolvidas em reuniões conjuntas a agendar e em
projectos a definir, caso a caso.
6.ª
O presente Protocolo tem a duração de 1 (um) ano a
contar da sua assinatura, podendo ser renovado por
igual período de tempo se for do interesse de ambas
as partes.
7.ª
Qualquer uma das Outorgantes pode denunciar o
presente acordo a todo o tempo e independentemente
do seu termo ou renovação, devendo fazê-lo com
uma antecedência de 90 dias em relação à data em
que se iniciar a produção de efeitos de tal denúncia.
§ Único: A denúncia efectuada ao abrigo da presente
cláusula não confere a qualquer dos Outorgantes direito de indemnização seja a que título for.
Feito em duplicado, no Porto, aos onze dias do mês
de Fevereiro do ano de dois mil e oito.
Delegação Regional do Norte da da Ordem dos Economistas

José Jorge Soares (Dr.)
Secção Regional do Norte Ordem dos Médicos

José Pedro Moreira da Silva (Dr.)

77

Regime das Associações Públicas Profissionais
Análise da proposta de Lei pela consultora
jurídica da SRNOM

Documento 9
(6 Fev 2008)

O documento ora submetido à nossa apreciação
comei e com a proposta por nós já analisada em
anterior parecer e para o qual remetemos.
As inovações em relação à anterior proposta são de
pouca monta e apenas respeitam às propostas de
emendas aos artigos 19.º e 21.º e que se encontram
no final do documento.
No que diz respeito a este documento (e numa
análise ainda mais detalhada do que aquela que
já tivemos oportunidade de elaborar) salientamos,
desde já, que as associações públicas profissionais
assumem claramente um recorte público, razão
pela qual passam, em quase todas as matérias, a
sujeitar-se ao direito público, nomeadamente no
que diz respeito à sujeição ao controlo do Tribunal
de Contas, sujeição ao plano oficial de contabilidade pública, à aplicação na elaboração dos seus
regulamentos internos às regras do Código do Procedimento Administrativo e à publicação na II Série
do Diário da República, à sujeição ao contencioso
administrativo (nomeadamente no que se refere
ao processo de cobrança de quotas, que passará a
seguir os termos do processo de execução fiscal),
na sujeição a uma tutela de legalidade e inspectiva
por parte do membro do Governo competente, na
obrigação de prestação de quaisquer informações
à Assembleia da República e ao Governo sempre
que, para tanto, solicitada e na sujeição às regras da
contratação pública (ainda que os seus funcionários sejam abrangidos pelo contrato individual de
trabalho).
Saliente-se que, no que toca à organização interna
da associação pública profissional, a lei não obriga a
que esta se estruture num plano nacional, regional e
local, podendo apenas existir o primeiro (cfr. artigo
12.º e n.º 9 do artigo 15.º).
O exercício de cargos executivos permanentes poderá ser remunerado, conforme prevê o n.º 10 do
artigo 15.º. No entanto, nada é referido quanto ao
regime de dispensas e/ou faltas para o exercício dos
diversos cargos por parte dos seus titulares.
No âmbito das suas competências, a salvaguarda expressa do direito a participar nos processos oficiais
de acreditação e avaliação dos cursos, afigura-se-nos
ser um aspecto positivo (cfr. artigo 4.º n.º alínea k).
Saliente-se ainda que, passa a constituir matéria
obrigatória dos estatutos das associações públicas
profissionais as eleições e o respectivo processo
eleitoral, bem como as regras deontológicas (que
têm que estar conformes à Constituição e à lei) – cfr.
artigo 7.º n.º 2 alíneas g) e h).

Já no âmbito das críticas e para além da perda
de uma certa autonomia (como se evidencia pelo
facto de os regulamentos dos estágios profissionais
e das provas profissionais de acesso à profissão,
bem como os montantes das quotas e taxas, e as
especialidades terem que obter aprovação tutelar –
cfr. artigo 29.º n.º 5), não se pode concordar com a
epígrafe do artigo 10.º (“Denominação de Ordem”)
pois este trata também da denominação “Câmara
Profissional” que, assim, deverá ser aditada àquela
epígrafe.
Quanto ao disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Projecto estamos também em crer que a proibição pura
e simples de qualquer acordo de cooperação com as
entidades de natureza sindical ou política poderá
ser excessiva, sobretudo no que toca às primeiras.
É que, cada vez mais assistimos ao surgimento de
questões que são transversais em termos sócio-profissionais, envolvendo aspectos igualmente deontológicos e profissionais.
É, também, a nosso ver incompreensível a limitação
que decorre do n.º 7 do artigo 17.º que não prevê
que qualquer interessado possa desencadear o procedimento disciplinar, mas apenas as entidades naquele referidas.
Temos, também, algumas dúvidas quanto à redacção do n.º 3 do artigo 27.º, sendo que do seu teor deveria constar (no nosso entendimento) “...por maioria absoluta dos membros presentes”, tudo a fim de
se evitar qualquer divergência de interpretação se a
maioria absoluta se afere pelo número de membros
ou pelo número de membros presentes.
Finalmente de salientar que, de acordo com o projecto, a figura do bastonário ou presidente passará a
ser eleito de acordo com as regras eleitorais para o
cargo de Presidente da República (aplicáveis, assim,
com as devidas adaptações).
No nosso entender dever-se-ia neste diploma clarificar o estatuto fiscal destas associações, quer em
sede de IRC, quer em sede de benefícios fiscais e de
isenções (por exemplo, isenção de custas judiciais,
de imposto de selo, etc.).
Este, s.m.o., o nosso entendimento,
A Advogada,
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Agenda

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
Reuniões Científicas
15 Janeiro Apresentação de
Parecer - Faculdade de Medicina
do Porto
16 Janeiro 2ª Volta das Eleições
para Bastonário da OM.
18 e 19 Janeiro Reunião de
Neurociências, H.S. João
18 e 19 Janeiro Reunião com
Ortopedistas do norte do País
sobre Espondilolistesis, Prof.
Doutor Trigo Cabral
19 Janeiro Reunião da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia
1 Fevereiro Reunião InterHospitalar do Norte
15 Fevereiro Reunião “Epilepsia
na Ordem”, Jansen-Cilag
Farmacêutica, Lda
16 Fevereiro Reunião sobre
Unidades de Saúde Familiar.
Dr. Bernardo Vilas Boas
25 e 26 Fevereiro 2º Curso de
Actualização em Doença Vascular
Cerebral do H.S. João
1 Março Actualização em doenças
de Lyme e outras doenças, Centro
de Investigação e Tratamento de
Esclerose Múltipla
14 e 15 Março Reunião
da Sociedade Europeia de
Gastrenterologia e Nutrição
Pediátrica
25 Março Assembleia-geral da
Associação Portuguesa de Cirurgia
Ambulatória

26, 27, 28 e 29 Março 7º Simpósio
da Fundação Bial, Aquém e Além do
Cérebro
28 Março Apresentação de Parecer
- Faculdade de Medicina do Porto

25 Março a 04 Abril Exposição
de Joalharia, Soluções Zero
01 a 16 Abril Exposição de
Pintura e Escultura – Galeria
Hibiscus

04 Abril Reunião Inter-Hospitalar
do Norte

01 a 30 Abril Exposição de
Pintura “Pot-Pourri” de Olga
Fiadeiro

Reuniões Organizadas
Pelo CRNOM

04 a 12 Abril Exposição de
Pintura de Alberto Nunda

11 Fevereiro 2º Fórum das
Profissões Liberais

Concertos

14 e 15 Março Reunião da União
Europeia de Médicos Especialistas,
Secção de Neurologia (UEMS/EBN)
04 Abril Reunião dos Vicepresidentes da UEMO
14 Abril 3º Fórum Regional das
Profissões Liberais
ACTIVIDADES DE CULTURA E
LAZER
Exposições:
04 a 19 Janeiro Exposição de
Pintura de Jasper Anderson
08 a 17 Fevereiro Exposição de
Escultura de Lopes Cardoso

09 a 15 Fevereiro III Master
Operático de Canto Lírico com
Direcção Artística de Ambra
Vespasiani e Ettore Nova
Outros Eventos:
24 Janeiro Apresentação de
Livro “Não consigo parar de
espirrar” da autoria de Filomena
Falcão e Claúdia Borges, pela
Associação Portuguesa de
Asmáticos
07 Março Jantar de
Solidariedade – Fados. Direcção
do Clube de Kiwanis do Porto

10 a 26 Março Exposição de
Pintura de José de Paula
17 a 31 Março Exposição de
Pintura “Via Sacra” e “Caça e o
Sentimento do Porto” de Sara Beleza

World Medical and Health Games 2008
garmish-partenkirchen, Alemanha, 12 a 19 de Julho

Caros colegas,
Desde já aproveito a oportunidade para felicitar todos
os colegas, em especial aqueles que vivem a prática
desportiva não só como uma actividade saudável mas
como uma paixão integrante do seu quotidiano.
Desde a sua criação em 1978, os “World Medical and
Health Games” dispuseram-se a ser o evento referência
no desporto médico.
Aberto a todos os profissionais da saúde, os WMHG
são uma oportunidade para todos aqueles que trabalham no mundo da Saúde, independentemente do seu
grau, de conviverem num ambiente caloroso e amistoso
enquanto praticam o seu desporto favorito.
Todos os anos, aproximadamente 4000 pessoas par-

ticipam neste grande evento profissional e desportivo,
estando representados mais de 40 países, incluindo
Portugal com o seu pequeno mas fiel grupo de participantes.
Nesta prespectiva, esta carta pretende divulgar este
evento, por muitos desconhecido, de forma a fomentar
a participação portuguesa e, assim, levar mais longe o
nome dos profissionais de saúde portugueses.
Para mais informações consultem o site www.medigames.com
Sempre a considerá-los,
Ivo Lopes
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VAI ACONTECER...
Reuniões Científicas
15 e 16 Abril Curso de Suporte
Avançado de Vida, Serviço de
Cuidados Intensivos do Hospital
de S. João
24, 25 e 26 Abril Reunião
da Primavera da Sociedade
Portuguesa de Cefaleias, Centro de
Estudos de Cefaleias
29 a 31 Maio VII Jornadas
Internacionais de Diagnóstico Prénatal, Associação Portuguesa de
Diagnóstico Pré-natal
30 Maio Reunião InterHospitalar do Norte

07, 14, 21 e 28 Junho Curso
Avançado de Formação Prática
de Director de Serviço, Dr. Pinto
Andrade, Hospital da Prelada

05 a 18 Maio Exposição de
Pintura de Miguel Ministro
[Corredores]

11, 12 e 13 Junho Curso de
Actualização em Diálise Peritoneal,
Sociedade Portuguesa de Nefrologia

Outros Eventos:
23 Junho Festa de S. João

ACTIVIDADES DE CULTURA E
LAZER
Exposições:
19 a 30 Abril Exposição de Pintura
de Salgado Ribeiro [Corredores]

ARTEMÉDICA 2008
CURSO DE SUPORTE AVANÇADO
DE VIDA
O GFER (Grupo de Formação em Emergências e Reanimação) numa parceria com a Secção Norte da Ordem
dos Médicos pretende realizar a partir de Junho deste
ano, cursos de ACLS destinados a médicos segundo
as “The American Heart Association 2005 Guidelines
for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care”.
Os interessados poderão obter as informações sobre
as datas previstas assim como inscreverem-se contactando o Secretariado da Ordem dos Médicos.
Cada curso está limitado a um número de 24 participantes e pretende desenvolver competências no
tratamento da paragem cardíaca e em emergências
cardiorespiratórias do adulto.
O curso recria cenários clínicos que estimulam a participação e o ensino das várias competências, quer
individualmente quer como líder da equipa.
Com cenários realistas reforçam-se os conceitos chave
de: suporte básico de vida de qualidade; reconhecimento e tratamento das situações de peri-paragem;
tratamento da paragem cardíaca; reconhecimento
e tratamento da dor torácica e síndrome coronário
agudo; reconhecimento de outras situações clínicas
emergentes como o AVC agudo; o algoritmo de ACLS;
e a dinâmica efectiva de uma equipa de reanimação.

VI Exposição de Arte Médica
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) vai realizar entre 1 e 31 de Julho de 2008,
no Centro de Cultura e Congressos desta Secção Regional, a VI Exposição de Arte Médica.
Esta exposição destina-se a divulgar e promover “artistas médicos” que desejem participar com as suas
obras de arte (pintura, escultura, fotografia, etc.).
Convidamos todos os Colegas interessados em participar a inscreverem-se na sede da SRNOM, pessoalmente ou através dos seguintes contactos: telefone
- 225 070 100; fax - 225 070 199.
A entrega das obras deverá ser efectuada entre 5 e
20 de Junho.
A inauguração da exposição terá lugar no dia 3 de
Julho às 21h30.
Os Colegas que não participem directamente neste
evento, expondo as suas obras, estão naturalmente
convidados a visitar a exposição, contribuindo dessa
forma para o desenvolvimento das actividades culturais da sua Ordem.
Contamos com a presença de todos!
Miguel Guimarães

SECÇAO DISTRITAL DE BRAGA

1º Rally Paper

13 de Maio de 2008

Saída de Braga pelas 9 horas
Chegada a….??? com Almoço

Conferência: «Sexualidade e Medicina»
Pelo Dr. Allen Gomes. 12 de Junho de 2008 às 21h00
no Auditório do Hospital São Marcos - Braga.

Inscrição: 20 euros / pessoa (cheque à ordem de OM)
Contactos: OM Braga – 253613327 • ordemedicosbraga@gmail.com

Benefícios Sociais
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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.

LIVRARIA

HOTÉIS
Grupo de Hotéis BELVER
Porto - Curia- Lisboa
Telf. 228348660 ∙ Fax 228348669
www.belverhotels.com
Desconto especiais
(Sobre os preços de balcão)

Hesperia La Toja Thermal Spa*****
Isla De La Toja, Pontevedra
Telf. 0034 986730050
Fax 0034986731201
hotel@granhotelhesperia-latoja.com
Época Alta (Desc. 10%)
Época Média (Desc. 15%)
Época Baixa (desc. 20%)

Hotel Santana****
Monte de Santana, Azurara
Vila do Conde
Telf. 252640460
geral@santanahotel.net
Descontos especiais
(sobre os preços de balcão)

Hotel D. Luís***
Santa Clara 3040 091, Coimbra
Telf. 239802120 - Fax 239445196
www.hoteldluis.pt
Informações ao balcão

Hotel Avenida Palace*****
Rua 1 de Dezembro, 123
1200 - 359 Lisboa
Telf. 213218100 - Fax 213422884
reservas@hotelavenidapalace.pt
Descontos especiais
(Sobre os Preços de balcão)

Grupo de Hotéis D’Ajuda****
Rua Nova Vale D’Ajuda,
9000-720 Funchal
Telf. 291708000 - Fax 291708001
www.hoteisajuda.com
Desconto especiais
(Sobre os preços de balcão)

Hotel Convento D’Alter****
Rua de St. António, 23
Alter do Chão
Telf. 245619120 - Fax 245619129
www.conventodalter.com.pt

Porto Editora, Lda
• Rua da Fábrica, n.º 90 Porto

Desconto de 20%
(Sobre os preços de balcão)

• Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42
Porto

Porto Palácio
Congress Hotel & Spa*****
Av. Boavista, 1269
4100-130 Porto
Telf. 226086600 - Fax 226091467
www.hotelportopalacio.com

Desconto 10% (em livros, artigos
de papelaria e material de
escritório)

Desconto 10% (em livros, artigos
de papelaria e material de
escritório)

• Av. Almirante Gago Coutinho,
59-D, Lisboa

condições e tarifas especiais

Desconto 10% (só comercializa
livros)

Automovéis

OUTROS

Europcar
Frota Variada, Serviço 24h de assistência
Portugal Continental
apoio.clientes@europcar.com

Corpo e Alma
Serviços de Apoio Domiciliário
Rua de Silva Porto, 265 R/C
4250-472 Porto
Tel. 228313376
www.corpoealma.pt

Tarifas especiais

ANIMAÇÃO CULTURAL
Mais Gente Menos Gente
Serviços Culturais – Animação - Eventos
Guimarães
Telem. 916616885
www.maisgentemenosgente.com
Serviços diversos

Desporto [ginásio e health club]
Tetra Health Club
Rua Domingues Sequeira, 224 C
Porto
Tel. 228305842
descontos especiais

Hacenstetic
Clínica de Medicina Estética
Rua Júlio Dinis 206 - 7º Esq.
4050-318 Porto
Tel. 226098304
descontos especiais

Portodouro
Cruzeiros e Circuitos Turísticos
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 20
3º Sala CN, Matosinhos
Tel. 229389933
www.portodouro.com
Condições especiais

Holmes Place
Health Club
Avenida da Boavista, Porto
Tel. 966067715
descontos especiais
		

CONSULTORIA JURÍDICA NA SRNOM
A partir de Março, a Consultora Jurídica da SRNOM, Dra. Inês Folhadela, passou a estar disponível para atender os
médicos desta Secção Regional no seguinte horário:
4.ª feira - das 15h00 às 18h00

|

6.ª feira - das 15h00 às 17h00

As consultas deverão ser previamente marcadas através da Secretaria da SRNOM.

