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EDITORIAL

Gato por lebre

José pedro Moreira da Silva
Presidente do CRNOM

Afinal tínhamos razão quando questionámos
o Provedor de Justiça acerca da legalidade da
cobrança de taxa pela Entidade Reguladora
da Saúde (ERS) aos consultórios privados.

Que se faça gestão de recursos, entendemos, o que
não entendemos é que se poupe dinheiro a prejudicar os doentes, que pelo facto de o serem já estão
devidamente sacrificados.

A recomendação do Provedor de Justiça à Ministra da Saúde é clara: “a ERS cobra indevidamente aos médicos a designada taxa de
manutenção, que deveria transformar-se
num mero, e eventual, pagamento de serviços sempre que a isso houvesse lugar”.

Sem referir nomes ou locais, não entendemos como
pode o poder político, depois de definir os vários
tipos de urgência que teríamos ao dispor no País,
inaugurar um Serviço de Urgência Básico (SUB)
com apenas um médico à noite e sem meios auxiliares.

O Provedor de Justiça entende que essa taxa é
cobrada indevidamente porque é um “benefício imposto ao regulado e não solicitado por
este, e até teoricamente não pretendido”.

Afinal trata-se de um SAP ou de um SUB?...

Cabe agora ao Governo e nomeadamente à Senhora Ministra da Saúde repor a legalidade e
acabar com taxas cobradas por nenhum serviço solicitado e ainda, até hoje, por nenhum
serviço prestado.
A

reestruturação das urgências é a segunda

preocupação de quem vive ao

Norte.

A Administração Regional de Saúde do Norte
(ARSN) tem sido vanguardista nas medidas
implementadas pelo Ministério da Saúde. Primeiro, o famoso dedómetro, que pelos vistos é
só para aplicar ao Norte, porque o resto do País
vive calmo e sossegado com os velhos livros de
ponto, mais ou menos encapotados.
Agora coube-nos em sorte o pioneirismo da
reestruturação dos Serviços de Urgência.
Podemos concordar com a necessidade de proteger os dinheiros públicos que todos pagamos,
e de gerir melhor os médicos que fazem urgências nas várias especialidades. Não podemos é
aceitar que, com a carência de especialistas nas
urgências, em hospitais de referência, ainda
por cima únicas no grande Porto, se efectue
esta concentração ao atropelo das normas de
boa prática médica e sem o envolvimento das
Especialidades atingidas.

Afinal é gato ou é lebre?...
E atenção, colegas, pois estamos em época de caça.
Esperemos pois melhores dias, que bem merecemos!
J. Pedro Moreira da Silva
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Vila

real

Envelhecimento e
isolamento marcam Vila Real

A população médica não escapa ao
crescente envelhecimento que se
tem verificado nos últimos anos, no
distrito de Vila Real. Actualmente,
73 por cento dos clínicos
tem mais de 50 anos. A par
disso, a escassez de recursos
humanos, designadamente
a nível hospitalar, é outro
dos cenários preocupantes.
É mais um olhar à lupa,
desta vez sobre o distrito
de Vila Real, que conta com
declarações da presidente
do Conselho Distrital da OM,
do coordenador da SubRegião de Saúde, do presidente
do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro e dos presidentes das
Câmaras de Lamego e da Régua.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto e Nuno Almeida

Trás-os-Montes e Alto Douro é uma das regiões
portuguesas com maior número de emigrantes e,
consequente, uma das que mais sofre, actualmente,
com o despovoamento. Por força deste cenário, um
dos principais problemas do distrito de Vila Real
prende-se, exactamente, com o envelhecimento da população e o isolamento
dos idosos. Para se
ter uma ideia, e de
acordo com dados
do Centro Distrital
de Segurança Social,
entre 1981 e 2004,
a percentagem de
populaç ão idosa
cresceu de 11,7 por
cento do total, para
20,3. O mesmo se
passa ao nível do
índice de envelhecimento [relação entre a população idosa (mais de 65
anos de idade) e a população jovem (menos de 15
anos). Enquanto que em 1981 se situava nos 40,7,
em 2005 era de 152,2, de acordo com os últimos
dados estatísticos da Direcção-Geral da Saúde.
Os dados mais recentes são ainda mais alarmantes,
pois como adiantou à Nortemédico o coordena-
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1. Demografia

População residente
Segundo dados de 2005*, distrito de Vila Real tem apenas cerca de 220 mil habitantes (gráfico 01), com o normal predomínio do sexo feminino (113,6 mil mulheres / 107,1 mil homens). É um distrito com uma densidade populacional muito
baixa (51 habitantes/km2), muito inferior à média de Portugal continental (115
hab./km2), apenas “ultrapassado”, na região Norte, pelo distrito de Bragança
(22 hab./km2). A distribuição por grupos etários (gráfico 02) mostra um ligeiro
deslocamento para escalões superiores, resultando um índice de envelhecimento
(número de habitantes com mais de 65 anos por 100 habitantes com menos de
15 anos) de 152,2, bastante acima da média nacional de 110,1 (gráfico 03), no
que também só é ultrapassado, na região Norte, por Bragança (212).
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*NOTA: Os dados que serviram de base à elaboração dos gráficos e restante informação de carácter estatístico apresentada foram retirados de “Elementos Estatísticos: Informação Geral: Saúde 2005”, Direcção-Geral da Saúde, 2007 (ISSN 0872-1114). Nos casos em que se apresentam dados indicados
como sendo de “Portugal”, tal deve ser entendido como Portugal continental, apenas.
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1. Demografia

Movimento da população
Vila Real apresenta um “crescimento natural” (diferença
entre nados-vivos e óbitos)
negativo (-1104), o valor
mais baixo de toda a região
norte (gráfico 04).
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dor da Sub-Região de Saúde
de Vila Real, José Maria Andrade, estima-se que, actualmente, cerca de 35 por cento
da população do distrito seja
idosa. “Fizemos um estudo o
ano passado e constatamos
que existiam 1050 pessoas
José Maria Andrade Manuel Fernandes Pinheiro
Coordenador da Sub-Região
Adjunto do Delegado
que se encontravam numa
de Saúde de Vila Real
Regional de saúde do norte
em vila real
situação de dependência a nível familiar, ou em lares”. Por
isso, não é por acaso que uma das prioridades da
sub-região passa exactamente por melhorar a rede
de cuidados continuados. Recentemente foi anunciado que, até ao fim de Outubro, o distrito de Vila
Real vai dispor de 190 camas, integradas
na Rede de Cuidados Continuados.
Unidades Móveis de
Uma área que José Maria Andrade acreSaúde cobrem todo
dita que ganhará ainda mais impacto
o distrito
com a criação da unidade de cuidados
à comunidade, no âmbito das unidaerca de 130 mil pessoas do disdes previstas com a implementação dos
trito estão cobertas pelas Unidades Móveis de Saúde. De acordo
Agrupamentos de Centros de Saúde.
com o coordenador da Sub-Região
“Será, com certeza, uma mais-valia em
de Saúde de Vila Real, José Maria
termos de enquadramento organizativo
Andrade, actualmente, estão no tere permitirá um apoio mais direccionado
reno oito unidades que “cobrem prae mais próximo aos idosos”, argumentou.
ticamente os 14 concelhos”. E não há

C

dúvidas, como sublinha, “que a prestação de cuidados de saúde à população melhorou muito, principalmente
nas localidades onde não existem
extensões de saúde”. As Unidades
Móveis de Saúde disponibilizam um
serviço de aconselhamento, orientação, encaminhamento e acompanhamento a populações com pouca
acessibilidade aos cuidados de saúde,
e são compostas por enfermeiros.

Todos os indicadores demográficos (taxa
de natalidade – gráfico 05, taxa de mortalidade – gráfico 06, taxa de fecundidade –
gráfico 07 e índice sintético de fecundidade
– gráfico 08) de Vila Real são piores que a
média nacional e da própria região norte
no seu todo, só sendo melhores que os do
distrito de Bragança.

Doença crónica
do fígado e
cirrose
A caracterização populacional poderá
servir, também, para explicar o porquê
das principais causas de morte no distrito, segundo a lista básica da CID-10
(Classificação Internacional de Doenças), tal como constam da publicação da
Direcção-Geral de Saúde. Por exemplo,
a “doença crónica do fígado e cirrose”
apresenta uma taxa de mortalidade padronizada de cerca de 25 pessoas por
100 mil habitantes, um valor que é o
maior a nível do território continental.
Só a Madeira apresenta valores superio-

res. O mesmo se passa com a “bronquite crónica,
bronquite não específica, enfisema e asma”. Aqui, o
distrito de Vila Real apresenta uma taxa de mortalidade padronizada de 7,9 por 100 mil habitantes,
enquanto que a média portuguesa se situa nos 3,6
por 100 mil habitantes. Em campo oposto, as taxas
de mortalidade infantil, neonatal e perinatal são
as mais baixas da Região Norte. De acordo com o
delegado distrital de Saúde Pública, Manuel Fernandes Pinheiro, os números ficam a dever-se, entre
outros parâmetros, ao facto de se conseguir “uma
taxa de cobertura de vacinação entre os 98 e 100
por cento”.

Projectos de saúde
A par dos programas nacionais de promoção para
a saúde, Vila Real experimenta alguns projectos específicos, em articulação com as estratégias locais.
Exemplo disso é o estudo que está a ser feito em articulação com a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD) no domínio da osteoporose. De
acordo com o coordenador da Sub-Região de Saúde
de Vila Real, o projecto tem dois anos e envolve
cerca de 300 mulheres em idade de menopausa. O
objectivo, explicou José Maria Andrade, “é perceber
até que ponto o exercício físico contribui para diminuir a osteoporose”.
Igualmente inovador, e segundo o delegado distrital de Saúde Pública, é o projecto que decorre no
âmbito do Programa Nacional de Luta Contra a
Tuberculose. O trabalho começou a ser desenvolvido em Março e assenta em simplificar processos,
de forma a que o diagnóstico seja mais facilmente
obtido. “A ideia é que, assim que o resultado laboratorial esteja disponível, seja enviado ao delegado de
saúde pública que, em consonância com o médico
de família, avança imediatamente para o tratamento
do doente”, descreve Manuel Fernandes Pinheiro.
Desta forma, acrescenta, “há uma maior rapidez
de actuação, por um lado, e por outro trata-se de
uma acção concertada”. Em 2005, como referem
os dados estatísticos da Direcção-Geral de Saúde,
o número de casos novos de tuberculose situava-se
nos 22, no distrito de Vila Real, tendo diminuído
significativamente desde 1995, altura em que havia
registo de 70 casos.
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Nuno Gonçalves

Francisco Lopes
Presidente da CÂmara
de Lamego

1,17
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Portugal

Voz aos
presidentes das
autarquias

Presidente da CÂmara
da Régua

1,39

1,3

31

Régua e Lamego
lamentam
fragilidade do
sistema

O presidente da Câmara da Régua,
Nuno Gonçalves, continua inconformado com a requalificação da rede
de urgências, acusando mesmo o Governo de, “sob a capa da racionalização
de meios e recursos”, mais não ter feito
do que “um mero exercício de gestão
intempestiva e economicista”. À Nortemédico, o autarca social-democrata reiterou os argumentos do estudo técnico
apresentado pelo município ao Ministério da Saúde, no qual se demonstra a
importância da existência de um Serviço de Urgência Básica, aberto 24 horas por dia, no
Hospital de D. Luiz I. “Continuamos convencidos
da sua justiça, até pela situações reais e dramáticas
que, infelizmente, se foram verificando, desde que a
27 de Dezembro de 2007 se encerraram os Serviços
de Urgência do Hospital da Régua”, adverte.
No dia 14 de Setembro do ano passado, recorde-se,
o então ministro da Saúde Correia de Campos ordenou o fecho definitivo do Serviço de Atendimento
Permanente (SAP) do Hospital da Régua, dando
cobertura a um relatório da inspecção do seu ministério que justificou a decisão por o serviço “não
ter condições mínimas” para funcionar. Mas Nuno
Gonçalves classifica a decisão de “socialmente injusta” e “atentatória” da saúde pública. “Nada justi-

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

1,05

Vila Real

fica que ao fim de cinco décadas – condena –, entre
as 00h00 e as 08h00, nem sequer um médico tenha
sido previsto para este hospital, ainda que à porta
se encontre estacionada uma viatura de socorro”.
Em consequência desta decisão, continua o autarca,
“o Centro de Saúde tem agora a responsabilidade
de assegurar os cuidados mais imediatos, desguarnecendo os seus próprios serviços e descurando
os cuidados primários, que privilegiam a medicina preventiva”. Aliás, logo no início deste ano, a
Ordem dos Enfermeiros denunciou os problemas
que estavam a afectar
estes profissionais no
serviço das consultas
abertas que funcionavam nas antigas instalações da urgência
do Hospital D. Luiz
I. Segundo a bastonária, os enfermeiros
não possuíam “treino
para o atendimento
de situações que apareciam de urgência.
“Diante da ineficácia
das soluções implementadas pelo Ministério da
Saúde, gravemente desenquadradas no contexto social que visam servir, continuamos na expectativa
de que estas possam ser repensadas”, advoga Nuno
Gonçalves.

Novo hospital
em Lamego
Geograficamente ligado ao distrito de Viseu, Lamego pertence, porém, ao distrito médico de Vila
Real. Foi neste contexto que ouvimos o presidente
da autarquia local, Francisco Lopes, sobre a rede
de cuidados de saúde que actualmente serve o con-
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2. ESTADO DE SAÚDE E SEUS DETERMINANTES

Doenças de declaração obrigatória

09 Doenças de declaração obrigatória:
taxa de incidência (%ooo)

Vila Real apresenta a segunda mais alta taxa de incidência de doenças de
declaração obrigatória de todos os distritos do Norte de Portugal (27,2/100
mil habitantes; gráfico 09), um valor bastante superior ao da região Norte
no seu todo (19,4/100 mil habitantes) e mesmo ao da média nacional
(23,6/100 mil habitantes).
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Porto
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Indicadores sanitários
Os indicadores sanitários do distrito
de Vila Real são particularmente notáveis: as taxas de mortalidade infantil (gráfico 10), mortalidade neonatal
(gráfico 11), mortalidade perinatal
(gráfico 12) e mortalidade específica
1-4 anos (gráfico 13) são significativamente inferiores à média nacional
e, com excepção da taxa de mortalidade específica 1-4 anos, também as
melhores da região Norte.
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Mortalidade padronizada
Relativamente à taxa de mortalidade
padronizada* (por 100 mil habitantes), as causas de morte em que Vila
Real se destaca no contexto nacional
são (de acordo com a Classificação Internacional das Doenças – CID-10):
“sintomas, sinais e achados anormais
não classificados em outra parte”
(R00-R99) – gráfico 14; “doença crónica do fígado e cirrose” (K70, K73,
K74) – gráfico 15 e “doenças pulmonares” (bronquite crónica, bronquite
não especificada, enfisema e asma,
códigos J40-J43) – gráfico 16. Está
praticamente em cima da média nacional na taxa de mortalidade por
“tumores malignos” (C00-C97) –
gráfico 17. Relativamente à média dos
restantes distritos do Norte, Vila Real
tem ainda maiores taxas de mortalidade no caso da “doença isquémica
do coração (37,8 versus 36,7/100 mil
habitantes) e acidentes de trânsito
(10,8 versus 8,0/100 mil habitantes).
Pelo contrário, tem menores taxas de
mortalidade por doenças cerebrovasculares (89,6/100 mil), pneumonia
(24,4/100 mil) e diabetes (22,7/100
mil).

14
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(* taxa de mortalidade que foi padronizada de modo a eliminar os efeitos da diversidade da estrutura etária nas populações a comparar)
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celho. Apesar de admitir uma situação
“de alguma carência”, o autarca acredita
que se “está a reagir com novos projectos
e, por isso, a responder positivamente”.
Um dos próximos passos do município,
como adiantou à Nortemédico, pode
passar “pela aquisição de uma Unidade
Móvel de Saúde, de forma a chegar à população mais distante”.

USF “Douro Vita”
introduz melhorias
Um dos projectos mais importantes em curso, neste
momento, prende-se com a construção do novo
Hospital de Lamego. Actualmente em fase de entrega de propostas, a futura unidade hospitalar vai
privilegiar a componente de ambulatório, albergar
serviços de urgência, consulta externa, hospital de
dia, fisioterapia, imagiologia, cirurgia de ambulatório e laboratórios, prevendo-se ainda a instalação
de uma unidade de cuidados continuados com 30
camas. “Esperamos que esteja concluído e a funcionar em 2010”, augura
Francisco Lopes.
A despeito deste nova valência, o autarca socialdemocrata não esconde
as queixas de quem tem
vindo a assistir a alguma
“debilidade” do sistema,
como a desclassificação
da urgência, ao perder a
valência médico-cirúrgica para
uma urgência básica, ou a “falta
de condições físicas” de alguns
centros de saúde que “impedem
a boa acessibilidade aos utentes”.
De qualquer das formas, o presidente da Câmara de Lamego
reconhece algumas melhorias
introduzidas ao nível da rede de
cuidados de saúde primários,
com o aparecimento da USF
Douro Vita. A nova unidade,
descreve, “está a funcionar muito
bem, sendo mais diferenciada do
que os centros de saúde”. Além
disso, o seu aparecimento acabou por “conduzir que o próprio centro de saúde se
tivesse adaptado a novos horários de atendimento”.
A Nortemédico tentou ainda ouvir os presidentes
das câmaras de Vila Real e Chaves, outros dois concelhos com unidades hospitalares, mas estes mostraram-se indisponíveis até à hora de fecho desta
edição.

Margarida
Faria,
presidente
do Conselho
Distrital de
vila real da
Ordem dos
Médicos
Deveria haver “incentivos”
à fixação de médicos
(nortemédico) – O encerramento recente da maternidade de Chaves, do bloco de partos de Lamego
e das urgências do Hospital do Peso da Régua
está a afectar a qualidade dos serviços de saúde
prestados no distrito de Vila Real?
(Margarida Faria) – O encerramento das maternidades de Lamego e Chaves melhorou a qualidade dos
serviços de saúde prestados às mães e recém-nascidos, com reflexos positivos nos respectivos índices
de morbimortalidade. Mas devo ainda dizer que,
com o encerramento da maternidade de Mirandela,
cerca de 50 por cento dos partos que aí se realizavam também foram absorvidos por Vila Real. Apesar de ter havido algum reforço dos recursos humanos envolvidos na prestação de cuidados médicos e
de enfermagem nesta área, há um desajuste notório
com o acréscimo de trabalho verificado, com um nível de desgaste que, a longo prazo, irá tornar-se insustentável. A questão que coloca do encerramento
da urgência do Hospital do Peso da Régua é uma
falsa questão, o que deixou de existir foi um serviço
de atendimento permanente assegurado por médicos, que nunca teve as características e os recursos
para poder ser designado de serviço de urgência.
Como analisa o serviço de Medicina Geral e
Familiar que é prestado num distrito marcadamente envelhecido e com uma grande franja de
população carenciada?
Neste distrito, a Medicina Geral e Familiar funciona
muito bem e há médicos suficientes, embora pontualmente haja áreas com défice, como Santa Marta
de Penaguião, Mesão Frio ou Montalegre. O facto
de termos uma população envelhecida e carenciada
deveria merecer mais investimento em cuidados
domiciliários e continuados, por parte da organização dos serviços de saúde. Por outro lado, para
melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos
idosos, o tempo de consulta por utente, nesta faixa
etária, deveria ser aumentado.
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3. Serviço Nacional de Saúde

Estabelecimentos de Saúde: Equipamento

Estabelecimentos de Saúde: Actividade global

De acordo com os dados de 2005, os cuidados de
saúde no Distrito de Vila Real, em termos de Serviço Nacional de Saúde (SNS), eram assegurados
por uma rede de estabelecimentos que incluía o
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua
(que integra os Hospitais de S. Pedro de Vila Real
e Hospital D. Luiz I - Peso da Régua), o Hospital
Distrital de Chaves, 16 Centros de Saúde (4 com
Internamento), 54 Extensões e 13 SAP’s (Serviços
de Atendimento Permanente ou Prolongado). Em
termos de lotação, no total existia uma capacidade instalada de 653 camas: 565 a nível hospitalar (349 no CH Vila Real/Peso da Régua e 216
no HD Chaves), 24 em departamento de saúde
psiquiátrica e 64 em Centros de Saúde – gráfico
18, de que resultava uma relação n.º de camas/
mil habitantes de 3, um valor acima da média da
região Norte (2,4) e da média nacional (2,7) –
gráfico 19.

A actividade da rede de estabelecimentos do SNS no
distrito de Vila Real em 2005 foi bastante superior à
média nacional e à própria média da região Norte no
seu todo em termos de “doentes saídos”/ mil habitantes – gráfico 20, número de consultas – gráfico 21
e número de urgências – gráfico 22. No seu conjunto,
os Centros de Saúde de Vila Real efectuaram mais de
670 mil consultas. Nos SAP’s foram efectuados cerca
de 213 mil atendimentos urgentes.

20 Actividade global dos Estabelecimentos de
Saúde: Doentes saídos/1000 hab
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Com o encerramento dos SAP, considera que as
unidades de Suporte Imediato de Vida (SIV) e os
Serviços de Urgência Básica (SUB) existentes no
distrito são suficientes para dar resposta a toda
a população?
Penso que sim, para a maioria do distrito. Mas ainda
há algumas populações com problemas de acessibilidade, que estão muito distantes dos serviços de
saúde e sem transportes públicos.

Cenário
preocupante
Um dos problemas que afecta o distrito de Vila
Real prende-se com o facto de a média de idade
dos médicos que se encontram a trabalhar ser
muito elevada. Qual é o cenário que se coloca, a

Portugal

Braga

1714,1
1341,5

1209

972,4

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

este nível, nos próximos anos?
O cenário é preocupante, porque a média de idades
dos médicos é muito elevada, tanto na área hospitalar como nos centros de saúde. Nos últimos anos,
não se formaram médicos suficientes nem se criaram condições para a fixação de jovens especialistas
no interior.
Como é que se pode resolver o problema? A contratação de médicos espanhóis, como se tem
vindo a assistir nos últimos anos, é uma boa
solução?
A contratação de médicos espanhóis não é uma boa
solução, estão deslocados do seu país de origem e
muitos deles regressam se as condições de trabalho em Espanha mudarem, como tem acontecido.
Como se tem verificado, a formação de médicos de
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Estabelecimentos de Saúde: Actividade global (hospitalar)
A nível hospitalar (565 camas), a actividade global cifrou-se em cerca de 155 mil
dias de internamento (50,5 mil HD Chaves + 104,5 mil CH Vila Real/Peso da Régua), 187 mil consultas externas (51 mil + 136 mil) e 165 mil urgências (65 mil +
100 mil). Em termos de indicadores de utilização (média do HD Chaves e CH Vila
Real/Peso da Régua), essa actividade traduziu-se numa relação doentes saídos/
cama de 42,5* – só muito ligeiramente abaixo da média da região Norte (43,7)
mas superior à média nacional (40,7) – gráfico 23; uma demora média (dias
de internamento/doentes saídos) de 6,5 dias**– um pouco abaixo da média
nacional (6,9 dias), mas igual
à da região Norte – gráfico
24; e uma taxa de ocupação
23 Hospitais Distritais - Indicadores de utilização:
de 75,2*** inferior à média
Doentes saídos/cama
nacional (76,8) e da região
48,3
45,7
Norte (77,8) – gráfico 25.
40,9
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* 34,4 Chaves e 47,5 Vila Real/Peso da
Régua; ** 6,8 Chaves e 6,3 Vila Real/
Peso da Régua; *** 64,1 em Chaves e
82,0 Vila Real/Peso da Régua.
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4. Recursos Humanos

Médicos inscritos na OM
Em 2005, encontravam-se inscritos no Distrito Médico de Vila Real 505 médicos
(gráfico 26). Existia uma relação de 238 médicos/100 mil habitantes, ou a uma
relação habitante/médico de 436 (gráfico 27), valor muito superior à média nacional (Portugal continental) de 287 e do global da região Norte (297).
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30 Médicos por grupo etário: >60 anos
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Médicos por grupo etário: 31 – 60 anos

29
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287
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6,7

N.º de habitantes/médico
551

13,3
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A distribuição por grupos etários mostra uma baixa percentagem de médicos
com menos de 31 anos (8,6%; gráfico 28), bastante inferior à média nacional
(11,3%) e da região norte (13,2%). A percentagem também é menor no caso do
grupo etário com mais de 60 anos (gráfico 30). Quanto a outras profissões da
área da saúde, os números eram (em 2005): 1110
26 Médicos inscritos na Ordem dos Médicos
enfermeiros (504/100 mil
habitantes); 137 farmacêu8178
ticos (62/100 mil habitantes); 89 médicos dentistas
(40/100 mil habitantes).
1555
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31 Médicos efectivos do SNS

Num total de 2680 efectivos do SNS em todo o distrito de Vila Real, 378 eram
médicos (gráfico 31). O pessoal de enfermagem ascendia a 883 efectivos, a que
se somavam 20 Técnicos Superiores de Saúde e 134 Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica.
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5. Consumo de bens e serviços

Consumo de bens e serviços
De um total de cerca de 52,7 milhões de receitas passadas em 2005 no âmbito do SNS, o distrito de Vila Real contribuiu com aproximadamente 1 milhão
e 120 mil. O número de receitas per capita (6,4) foi inferior à média nacional
(6,6) e da região Norte (6,5) – gráfico 32. O n.º de embalagens de medicamentos/receita foi de 2,42 (gráfico 33), correspondendo a cerca de 2,7
milhões de embalagens prescritas (total nacional: 127,7 milhões). A despesa
com medicamentos foi de 46,5 milhões de euros (total nacional: aproximadamente 2,12 mil milhões) –
gráfico 34, representando
um encargo de 32,7 milhões de euros para o SNS
32 Medicamentos: n.º de de receitas per capita
(e 13,8 para o Utente).
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nacionalidade espanhola
em Portugal também
não é a solução, pois a
maioria deles já voltou
para Espanha.
De que forma é possível
captar médicos, designadamente de especialidades em que existe
uma lacuna grande
de recursos humanos,
como a oftalmologia,
a radiologia, a ginecologia/obstetrícia, ou
anestesiologia, para o
distrito de Vila Real?
Na actualidade, vigorando as leis do mercado
na contratualização de
médicos e não havendo
carreira médica, com
possibilidade de progressão, diferenciação e estabilidade, o argumento
negocial decisivo é a remuneração proposta. A solicitação por diversos hospitais em ambiente de
livre concorrência, com autonomia das diversas
instituições para fixar os valores contratuais, tem
provocado uma enorme instabilidade nos serviços e entre os vários hospitais. Esta instabilidade é
ainda agravada pelo facto de termos médicos com
a mesma responsabilidade, mas com horários e remunerações totalmente discrepantes, bem como
médicos com muito maior diferenciação, experiência e responsabilidade a auferir vencimentos muito
inferiores aos de recém-especialistas contratados.
Esta situação é totalmente inaceitável e a Ordem dos
Médicos defende a implementação de uma carreira
médica transversal a todos os sectores de actividade
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58,6
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médica, com remuneração estipulada de acordo
com o grau de diferenciação. Neste momento
e em Vila Real, igualar ou suplantar os valores
de mercado e a existência de outros incentivos
como, por exemplo, habitação oferecida pela
autarquia deviam ser rapidamente instituídos,
sob pena de graves repercussões nos cuidados
de saúde prestados neste distrito.

Política
de proximidade
Como é que tem visto o funcionamento do
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro?
A constituição ainda recente do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a
integração de unidades hospitalares distantes
geograficamente, criando uma estrutura empresarial muito grande, com défice de recursos
humanos médicos, tem dificultado e atrasado a
integração funcional plena com melhoria imediata da eficiência e da qualidade dos cuidados de saúde prestados. Ultrapassada esta questão
e constituído o modelo organizacional definido,
penso que irá conduzir a ganhos em saúde.
De que forma é que o Conselho Distrital de Vila
Real tem denunciado e trabalhado no sentido
de resolver os problemas que afectam médicos
e utentes?
O Conselho Distrital de Vila Real tem mantido uma
política de proximidade e auscultação dos colegas e
dos problemas que enfrentam diariamente, fornecendo suporte institucional, identificando áreas de
intervenção, debate e investimento em formação.
Dou como exemplo as várias iniciativas que se irão
desenvolver na Sede de Vila Real da Ordem dos
Médicos a partir do mês de Outubro.
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José Maria
Andrade,
coordenador
da Sub-região de
Saúde
“Vila Real não
está dependente
dos médicos
estrangeiros”
(nortemédico) – Actualmente, o distrito de Vila Real tem apenas uma
Unidade de Saúde Familiar (USF)
a funcionar e não existe qualquer outra candidatura. Os profissionais não estão motivados?
( José Maria Andrade) – Confesso
que estava convencido que o aparecimento de uma
USF poderia motivar outros profissionais de saúde a
seguir o exemplo. Mas falhei nas minhas previsões.
Na minha opinião, este cenário prendeu-se, essencialmente, com duas questões. Uma tem a ver com
a idade avançada desses profissionais. A verdade é
que 73 por cento dos médicos do distrito tem mais
de 50 anos e 29 por cento tem mais de 55 anos. Por
isso, é possível que estejam à espera da reforma. Por
outro lado, 98 por cento dos nossos médicos estão
em regime de exclusividade de 42 horas, pelo que
podem não ter perspectivas de ganhos financeiros
em formar uma USF. Este pode ser outro factor que
tem contribuído para o não aparecimento de mais
unidades.
Perante a idade avançada da maioria dos médicos,
Vila Real corre sérios riscos de ficar com uma
grande escassez de profissionais?
É verdade que entre 1984 e mais ou menos 1996, o
número de entradas nas faculdades de medicina foi
muito baixo e, por isso, é normal que, actualmente,
sejamos confrontados com alguma escassez de médicos, e os que existem estão numa idade avançada.
No fundo, estamos a sofrer com as decisões políticas
que foram tomadas nessa altura. De qualquer das
formas, actualmente, os numerus clausus já são aceitáveis. Espero que quando houver uma avalanche
de reformas já tenhamos uma avalanche de novos
médicos prontos a trabalhar. Admito que possa haver um ou dois anos complicados, mas que julgo que
também vamos conseguir resolver. Por outro lado,
o alargamento da idade da reforma também veio
causar impacto. Se não tivesse acontecido, seria mais
complicado.

Mas, hoje em dia, pode dizer-se que o distrito
de Vila Real não necessita de mais médicos de
família?
Este ano, o Governo tomou uma medida fundamental, no sentido de fazer obedecer o número de
vagas da especialidade ao número de candidatos
existentes, de forma a que as pessoas sigam as especialidades que são realmente necessárias. Independentemente do número de médicos, aquilo que
se estava a notar era que a percentagem que estava
a entrar para a Medicina Geral e Familiar era muito
pequena. Esta nova medida, vai colmatar também
esta falta. Em Vila Real, o número de médicos satisfaz. Actualmente, temos 150 médicos de Medicina
Geral e Familiar, dos quais 140 são do quadro. Temos 30 médicos estrangeiros, 20 do quadro e 10
contratados, principalmente espanhóis que fizeram
a sua especialidade em Portugal. Portanto, Vila Real
não está assim tão dependente dos médicos estrangeiros, talvez isso possa acontecer mais ao nível dos
cuidados hospitalares.

“Não houve acréscimo de
custos com transporte de
doentes”
Como é que está servido o distrito de Vila Real
em termos meios de assistência pré-hospitalar?
Temos diferentes tipos de viaturas, que são da inteira responsabilidade do INEM. Temos duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER),
uma em Vila Real e outra em Chaves; três Suportes
Imediatos de Vida (SIV), em Montalegre, Alijó e Régua; e um Suporte Básico de Vida (SBV), em Chaves.
Para já, não estão previstos mais meios. Na minha
opinião, também não necessitamos.
Esta reformulação que tem havido, nomeadamente com o encerramento dos SAP e o aparecimento destes meios de assistência, tem implicado mais custos ao nível do transporte dos
utentes?
Não. Quando se encerraram os SAP nocturnos no
distrito de Vila Real, os bombeiros também vieram
para a rua reclamar. Estranhei, pois, à partida, esta
medida até seria boa para os bombeiros, pois terão
outras coisas para fazer. No distrito, só tínhamos
quatro SAP nocturnos a funcionar e um mantémse, o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Montalegre. No somatório dos três antigos SAP, estávamos a
falar de, no máximo, cerca de oito utentes atendidos
por noite que, na maioria das vezes, eram transferidos para o hospital. Portanto, não houve acréscimo
de custos, nem tão pouco acréscimo da utilização
da urgência do hospital.
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A actual rede viária do distrito
permite que as populações tenham acesso, em 30 minutos
como é recomendado, a um
serviço de urgência?
Trás-os-Montes é, actualmente,
atravessado pela A23, desde
Viseu a Chaves. A ligação entre
Amarante e Bragança é actualmente feita por IP, mas a curto
prazo será feita em sistema de
auto-estrada. Temos uma nova
via rápida que permite que se vá de Valpaços a Mirandela em 10 minutos. A Régua, por exemplo, está
a 10 minutos de Lamego e a 20 minutos de Vila
Real. O único concelho que, realmente, estava com
problemas ao nível de acessibilidade em termos de
tempo era Montalegre, uma vez que tem uma área
territorial muito grande. Algumas aldeias estão a
mais de uma hora da sede do concelho. Este problema resolveu-se com a abertura do SUB de Montalegre que está a funcionar 24 horas por dia. Penso
que é suficiente e, além do mais, não tem havido
por parte das entidades oficiais qualquer exigência.
Portanto, acho que houve um melhoramento substancial ao nível do acesso aos cuidados de saúde. O
que tínhamos era bem pior.

Carlos
Alberto Vaz,
presidente do
Conselho de
Administração
do Centro
Hospitalar
de Trás-osMontes e Alto
Douro

Régua, Lamego e Chaves. O grande desafio passa
pela reorganização, uniformização de processos e
interligação funcional. Foi necessário apresentar
um rigoroso Business Plan, com espaço temporal
para 2007/2010, com estudos de viabilidade económica, planos de investimento e seu financiamento.
Foram, assim, aprovados pela tutela um total de 46
projectos de investimento para todas as unidades,
num valor de 87 milhões de euros. Foi-nos atribuído um capital estatutário de 49 milhões de euros,
prevendo-se o restante financiamento através de
fundos comunitários. Entre as grandes obras, mais
significativas e já aprovadas para os próximos três
anos, conta-se a construção do novo Hospital de
Proximidade de Lamego, no valor de 42 milhões
de euros; na Unidade de Vila Real está prevista a
ampliação e remodelação da Urgência, bem como
a criação da nova Unidade de Cuidados Intensivos,
obra que será lançada ainda este ano. Em 2009, irá
lançar-se a obra de construção de um novo edifício de Internamento e Ambulatório, no valor de
20 milhões de euros. Já na Unidade de Chaves,
ir-se-á remodelar o bloco operatório, o Serviço de
Urgência, criar uma nova ala de consulta externa
e ambulatório e proceder à remodelação total da
caixilharia dos edifícios e substituição do mobiliário hospitalar, com um investimento total de 6,3
milhões de euros.

Concentração em Vila
Real passa por novos
serviços

Quais são as grandes apostas para cada um
deles?
As obras e os investimentos fazem parte do Programa de Reorganização e Especialização dos Serviços, nas respectivas unidades. Assim, o novo Hospital de Lamego foi estudado e desenvolvido para ser
um hospital de Ambulatório, com amplo desenvolvimento da consulta externa e preparado para fazer,
exclusivamente, cirurgia de ambulatório do Centro
Hospitalar. Na Unidade de Chaves, manter-se-ão
as valências de que já dispunha na área médicocirúrgica, havendo, paulatinamente, uma aposta no
desenvolvimento da consulta externa, nas áreas que
não dispunham. Na Unidade de Vila Real, dado terlhe sido atribuída a categoria de central com uma
Urgência Polivalente, ir-se-á centralizar as especialidades mais diferenciadas, bem como os tratamentos
e equipamentos mais pesados, de modo a conseguir
dar uma resposta capaz a toda a população.

(nortemédico) – No âmbito da constituição do
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, de que foram é que estão a ser estruturadas as diferentes unidades hospitalares?
(Carlos Alberto Vaz) – O Sistema de Saúde tem tido,
ao longo dos anos, uma grande evolução em Trásos-Montes e Alto Douro. A melhoria de cuidados,
a construção de infra-estruturas e a reorganização
e articulação funcional entre cuidados de saúde
têm sido significativos. Após os necessários estudos
e planeamento, foi constituído, em Fevereiro de
2007, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, EPE, pela fusão dos Hospitais de Vila Real,

Poderá haver concentração de alguns serviços
prestados em determinada unidade hospitalar e,
em consequência, encerramento desses serviços
noutra unidade? Quais?
Como referi anteriormente, a concentração de alguns serviços na Unidade de Vila Real será, apenas,
dos novos serviços que nenhum hospital ainda dispunha. A Unidade de Chaves não perderá nenhuma
especialidade das que dispunha, havendo reforço
de novas especialidades na consulta externa como a
Nefrologia, a Psiquiatria, a Pedopsiquiatria e outras.
O novo Hospital de Lamego trará um grande desenvolvimento na área de ambulatório, nomeadamente
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“Não existem serviços
em situação crítica”
Quais são as especialidades com maior défice de médicos?
São várias as especialidades em que gostaríamos de ter maior número de especialistas,
nomeadamente Neurologia, Nefrologia, Urologia, Cardiologia, Gastrenterologia e outras.

Consulta Externa
das especialidades
existentes e ainda de
novas especialidades
médicas, estando vocacionado para fazer
todas as cirurgias
de ambulatório de
todas as especialidades cirúrgicas. Será
o primeiro hospital
nacional público
construído para o
desenvolvimento da
cirurgia de ambulatório em grande escala, na senda
do que de mais moderno se faz nesta área em todo o
mundo civilizado.
Desde a criação do Centro Hospitalar, o que
mudou?
Mudou o funcionamento autónomo para um funcionamento integrado e em interligação funcional.
Houve uma uniformização de processos, quer clínicos, quer administrativos. Conseguiram-se grandes
economias de escala. Muito foi já feito, muito falta
fazer, pois “o caminho faz-se … caminhando”. A
consciência e interiorização de mudança leva o seu
tempo!
Tem havido problemas de articulação ao nível
dos recursos humanos entre as diferentes unidades funcionais, até devido às distâncias geográficas. De que forma é que pretende resolver
este problema?
Os poucos problemas, normais, de articulação, foram, nos primeiros tempos, ultrapassados. Foram
criadas dezenas de equipas, compostas por profissionais de todas as instituições que, em conjunto,
têm debatido todos os problemas, apresentando
projectos e programas de articulação e uniformização num projecto de acreditação global.

Existem alguns serviços em situação crítica devido à falta de especialistas, como
por exemplo as equipas necessárias para
assegurar o Serviço de
Urgência?
Não existem serviços em
situação crítica. Há dificuldades pontuais, dado
que o Centro Hospitalar
dispõe de três Urgências
em permanência. Tem
sido possível dar resposta, graças ao grande
empenho dos profissionais. Contratámos já um
grande número de profissionais e continuamos
a contratar, sempre que
encontramos profissionais disponíveis e de qualidade reconhecida.
A solução passa por contratar médicos espanhóis?
Não só. A solução passa por contratar médicos especialistas, devidamente reconhecidos pela Ordem
dos Médicos.
Quais são os principais objectivos para 2009, em
termos de investimento?
Os grandes investimentos para 2009 são os anteriormente explanados, que fazem parte complementar do projecto integrado de reorganização de
todo o Centro Hospitalar. Porque em primeiro lugar estão as pessoas, foi todo o projecto de planeamento, desenvolvimento e implementação, pensado
para uma cobertura de cuidados de saúde a toda a
população. Com as acessibilidades agora existentes,
em perfil de auto-estrada, a A24, é possível uma articulação funcional e uma resposta cabal, evitando
as permanentes transferências para os hospitais do
Litoral. Todo este grande projecto reorganizativo e
de desenvolvimento estruturante leva o seu tempo.
Estamos certos de que, a médio prazo, teremos as
condições necessárias para uma cobertura total de
cuidados de saúde hospitalar a toda a Região de
Trás-os-Montes e Alto Douro. n
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Reestruturação
dA REDE DE
urgências

Vice-presidente da ARS-Norte, Fernando Araújo,
fala sobre as alterações em curso

«A tutela reconhece que o
esforço que os médicos fazem
é enorme»
O plano de reestruturação da rede de

vel dos cuidados de saúde primários,

urgências está em marcha. Em entre-

com o aparecimento dos Serviços de

vista à Nortemédico, o vice-presidente

Urgência Básica, até à concentração

da Administração Regional de Saúde

das urgências na Área Metropolitana

(ARS) do Norte, Fernando Araújo, fala

do Porto.

das medidas em curso, desde o trabalho que tem sido desenvolvido ao ní-

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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(nortemédico) – O que tem sido feito, a nível da
Região Norte, para implementar a reestruturação
da rede de urgência?
(Fernando Araújo) – Já intervimos em várias áreas
que consideramos importantes. A requalificação
dos serviços de urgência é um projecto complexo,
uma vez que implica avançar com a requalificação
física das unidades existentes e adequá-las a funções que não tinham. Essas obras estão a ser feitas
e representam um forte investimento, na ordem dos
oito milhões de euros só para a área dos cuidados de
saúde primários. Por outro lado, tivemos também de
investir na formação das pessoas, nomeadamente
nos serviços de urgência básicos mais ligados aos
cuidados de saúde primários. Era necessário que os
médicos e enfermeiros tivessem acções de formação na área da emergência. Além disso, tivemos de
reorganizar as funções que cada ponto da rede de
urgências tinha, percebendo qual o papel de cada
um deles, de forma a que estivesse bem definido
na rede quem recebia o quê. Este foi um trabalho
que realizámos em conjunto com o INEM, pois era
necessário perceber as questões que se colocavam
ao nível do transporte. Portanto, a nossa actuação
teve vários níveis e, neste momento, estamos numa
situação muito adiantada em cada um deles.

minados os pontos de rede. Este mapa está fechado
e é com base nele que estamos a trabalhar. Alguns
locais ainda não tinham condições para desempenhar as funções que lhe vão ser atribuídas, como
por exemplo o Centro de Saúde de Monção, que vai
ter um serviço de urgência básico. Neste caso estamos a realizar obras, a comprar equipamento, a dar
formação aos profissionais, de forma a que tenha
todas as condições adequadas quando abrir as portas. É preciso sublinhar que não queremos simplesmente mudar o nome de Serviço de Atendimento
Permanente (SAP) para Serviço de Urgência Básica
(SUB). Queremos que os profissionais tenham outro
tipo de confiança naquilo que estão a fazer e que
os utentes percebam que se trata realmente de um
serviço diferente.

Que tipo de formação está a ser dada e, até agora,
quantos profissionais é que foram abrangidos?
Temos diferentes cursos, desde trauma para enfermeiros, suporte básico e avançado de vida para médicos, pediatria para médicos e enfermeiros… No
fundo, as competências necessárias para quem se
encontra naquele ponto da rede, de forma a que os
profissionais possam actuar em conformidade com
as situações. Pensamos que tudo está a ser feito de
uma forma estruturada e sustentada,
para que o futuro nos dê confiança de
Limitação
que as coisas funcionam. No âmbito
de recursos
dos cuidados de saúde primários e ao
nível da urgência, durante o período
humanos
de 2007/2008, estão ou estiveram em
obrigou a
formação 510 profissionais, designaencerrar SAP
damente médicos e enfermeiros.

Chegou a estar previsto a desqualificação de alguns serviços de urgências. Já aconteceu em algum
local?
Não há nenhum serviço de urgência
classificado como médico-cirúrgico
na versão final da Direcção-Geral
de Saúde (DGS) que tenha sofrido
antes de abrir
Qual é o universo de profissionais
uma desqualificação. Todos os que
SUB
que pretendem abranger?
estavam na lista da DGS, de 2001,
O pretendido era que em cada ponto
mantêm o nível que tinham. O que
dos SUB os dois médicos e os dois enfermeiros que
aconteceu foi a indicação de serviços que não consformam a equipa tenham formação, nos mais ditavam no referido documento da DGS, como o caso
versos níveis. Numa primeira fase, espera-se que
do Peso da Régua que nunca constou do mapa de
os SUB possam abrir com um dos dois médicos da
urgências. Neste caso procedeu-se a uma requaequipa com a formação já feita. À partida, os númelificação e, actualmente, funciona com consulta
ros de que dispomos são suficientes para que todos
aberta. Não existe o chamado serviço de urgência,
os SUB abram e em cada uma das escalas haja pelo
mas não houve uma desqualificação, porque simmenos um médico e um enfermeiro com aquele tipo
plesmente nunca fez parte de nenhum mapa de
de cursos. Numa segunda fase, toda a equipa terá a
urgências. Outro caso é o de Espinho que também
formação.
nunca constou de nenhum mapa de urgências. Estamos perante uma nova filosofia de atendimento
Não teria sido mais fácil avançar com este proque consideramos que responde melhor aos intecesso de forma gradual e à medida que se iam
resses das pessoas.
formando os profissionais encerrar os SAP para
abrir os SUB?
Mas não está prevista a desqualificação de deterEm teoria tudo é possível, mas na prática havia
minadas urgências?
grandes condicionantes. A primeira delas tem a
O ministro Correia de Campos, antes de sair, fez
ver com a limitação dos recursos humanos. Se não
publicar um despacho para o país, onde estão deter-
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existisse este problema,
admito que poderíamos
conviver, num mesmo
período de tempo, com
dois tipos de unidades
diferentes, de forma a
abandonar uma quando
a outra estivesse completamente preparada
para assumir funções. O
certo é que não tínhamos
recursos humanos suficientes para isso.
Está previsto encerrar
mais algum SAP?
É difícil
No caso de Viana do
Castelo estão assinados
encontrar
protocolos entre as câmamédicos com
ras municipais e a ARS/
disponibilidade
Norte nesse sentido. Ficaremos apenas com três
para integrar
SAP em Braga e um no
equipas nas
Porto e com os SUB que
VMER
estão definidos no mapa
da rede para o Norte:
cinco serviços de urgência polivalente em Vila Real,
S. João, Santo António, Vila Nova de Gaia e Braga,
que já estão a funcionar; 10 serviços de urgência
médico-cirúrgica e 12 SUB. Contamos que até ao
final do ano todos os SUB estejam a funcionar.

Estão previstas mais VMER para a Região
Norte?
Não nos podemos esquecer que, por um lado, temos uma escassez de médicos e, por outro, é difícil
encontrar médicos com disponibilidade, abertura e
motivação para integrar equipas nas VMER. Não estamos preocupados em poupar dinheiro, mas simplesmente não existem recursos em idade jovem e
os mais velhos não querem andar nestas aventuras.
Além disso, é preciso que fique bem assente que,
por exemplo, a VMER de Braga não é do Hospital
de Braga, mas sim da Região Norte. Se acontecer
algum acidente em Braga e a VMER de Braga estiver
ocupada noutro atendimento podemos pegar na de
Barcelos. A ideia é que tudo funcione em conjunto,
sem limites geográficos ou administrativos. Sem
querer adiantar muito, podemos dizer que existem
mais meios de assistência pré-hospitalar que estão
previstos aparecer no terreno no final deste ano,
início do próximo.
Ao nível da Área Metropolitana do Porto, temos
vindo a assistir à concentração de urgências em
diversas especialidades. Para além daquelas que
estão a funcionar, quais é que estão previstas?
Actualmente, temos a funcionar, em regime de concentração, a pediatria (UPIP), a cirurgia pediátrica
e a psiquiatria no Hospital de S. João, a gastrenterologia no Hospital de Santo António, a oftalmologia
que funciona alternadamente, de 15 em 15 dias,
no S. João e no Santo António. Há outras especialidades cuja concentração ao nível do serviço de
urgência está a ser equacionada. Admitimos que
esta concentração significa um esforço enorme por
parte dos médicos, uma vez que não só têm de fazer
urgência, como a têm de fazer fora do seu local habitual de trabalho. No entanto, os profissionais médicos têm tido uma postura extremamente favorável,
percebendo que não era possível manter todos os
pontos abertos e têm-se mostrado disponíveis. A
verdade é que se não houvesse um esforço concentrado, nenhum dos hospitais, por si só, conseguiria assegurar urgência à noite. Por isso, ou se fazia
um esforço de concentração ou os doentes corriam
risco de vida.

Segundo o que foi estabelecido no mapa da nova
rede, continua a haver população a muito mais
do que os 30 minutos de distância de um serviço
de urgência. Assumem este problema?
De acordo com o plano realizado, a nova rede vai
permitir reduzir o número de população que reside
a mais de 30 minutos de um serviço de urgência.
Espera-se que, com o novo mapa, a população fique
muito melhor servida. Mas é impossível garantir
que 100 por cento da população fique a uma curta
distância dos pontos de rede. Aqui ou qualquer
lugar do mundo. No entanto, também se tentou que
as ambulâncias, através do INEM, garantissem uma
maior cobertura do território.
Mas quais são as outras especiaBasta olhar para os números. Na
ARS/Norte
lidades em que pode haver concenRegião Norte, em 2005, tínhamos
tração de urgência?
10 Viaturas Médicas de Emergênpondera
Estão a ser estudadas várias e algumas
cia e Reanimação (VMER) e cinco
concentração
são os próprios hospitais que nos pedem
Suportes Básicos de Vida (SBV).
de mais
para avaliar, estudar e ter uma acção
Num trabalho conjunto entre a
nesse sentido.
ARS/Norte e o INEM, passamos
especialidades
a ter 13 VMER, 21 SBV e 15 Sunas urgências
Por exemplo?
portes Imediatos de Vida (SIV),
Urologia. Outras se discutirão. A ideia é
que foram colocados nos lugares
que sejam implementadas com o apoio dos profismais complicados e distantes. Se estes serviços funsionais, de uma forma sustentada e que se tenha a
cionarem em rede, com os vários hospitais interlicerteza de que não vai haver problemas de funciogados, sabendo-se exactamente quais os melhores
namento. Nos moldes em que estavam a funcionar,
locais para atender as pessoas, então este sistema
as urgências não conseguiam assegurar a qualidade
será suficiente para providenciar uma qualidade de
desejada.
atendimento adequado às necessidades.
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Face às mudanças em curso, a Nortemédico perguntou a alguns médicos o que pensavam
sobre a concentração dos serviços de urgência e de que forma gostariam de ver esses
serviços a funcionar.

Miguel Guimarães

Frederico carmo reis

vice-presidente do CRNOM

Urologista

A concentração metropolitana das urgências pode
fazer sentido, dependendo
da especialidade em causa e
da existência de serviços de
urgência a nível distrital que
assegurem o atendimento
regular e permanente dos
doentes. Em especialidades
de primeira linha, como a cirurgia geral ou a cirurgia pediátrica, pensamos que a equipa de urgência deve ser constituída obrigatoriamente por
um mínimo de três médicos, de forma a garantir
a qualidade do serviço prestado. Relativamente às
especialidades de segunda linha, como a cirurgia
plástica ou urologia, o volume de trabalho resultante de uma eventual concentração do serviço de
urgência deve ser previamente avaliado, de forma
a perceber se o aumento do número de doentes
pode justificar a existência de três elementos por
equipa. A qualidade do atendimento dos doentes
não pode, nem deve, ser afectada com a concentração do serviço de urgência e é fundamental que
os doentes não sejam sujeitos a tempos de espera
inaceitáveis. A reorganização Regional de um Serviço de Urgência deve também ter como pontos
absolutamente fundamentais o respeito por todos
os médicos envolvidos, a inclusão equitativa de todos os especialistas e internos da especialidade do
SNS da área metropolitana no Serviço de Urgência,
e o envolvimento em todo o processo sobre a política de concentração de urgências de pelo menos
um médico que faça urgência, de forma a que a
experiência clínica seja tido em conta.

Não faz sentido avançar
com a concentração da
Urgência de
Urologia no
Hospital de S.
João, perante
a posição
assumida pelo Hospital de Santo
António que, recentemente, rejeitou integrar a urgência metropolitana. Apesar de estarmos numa
altura em que ainda não dispomos
de muitas informações quanto ao
futuro, não posso deixar de chamar
a atenção de que a concentração
de urgências não deve, nem pode,
servir para colmatar a falta de recursos humanos num determinado
hospital. Assim, caso a Urgência de
Urologia continue a funcionar no
Hospital de Santo António, não faz
qualquer sentido que os médicos
de outras unidades hospitalares da
Área Metropolitana do Porto se vejam obrigados a fazer urgência no
Hospital de S. João que, até agora,
assegura esse serviço. Quanto às
equipas, gostaria de sublinhar que
o Colégio de Especialidade de Urologia recomenda a presença de dois
especialistas e um interno durante
o período de urgência.

Traça um certo optimismo por parte dos
médicos face a esta concentração, mas a
verdade é que existe um mau estar e há
muitos que não concordam.
Antes de mais, gostaria de realçar que a
tutela reconhece que o esforço que os médicos fazem é enorme. Se quisessem, os
médicos podiam ter complicado o sistema,
mas têm cumprido e não há nenhum caso
em que as coisas tenham corrido menos bem, porque as pessoas não estavam empenhadas. É verdade que, do ponto de vista da satisfação, tínhamos
várias coisas para resolver. Veja-se o que acontecia
com a pediatria. O antigo serviço do Hospital de
S. João, onde estava a funcionar a urgência pediátrica, tinha más condições e não haja dúvidas de

Nunca
colocámos
a questão
económica em
primeiro lugar

que se as obras se realizaram em tão
pouco tempo isso aconteceu devido
à pressão dos profissionais que lá
trabalhavam. Por outro lado, existia
uma série de problemas ao nível da
comunicação, designadamente entre
os hospitais e os cuidados de saúde
primários, que também tentámos resolver. Portanto, existe um conjunto
de circunstâncias, no sentido de melhorar as condições de trabalho. É
óbvio que quando é pedido o esforço
do profissional, primeiro, em fazer
urgência que é um tipo de trabalho
sujeito a muito stress, depois para o
fazer fora do seu local de trabalho,
é claro que a mudança pode causar
insatisfação.
Mas se admite que há insatisfação,
por que se decide avançar contra a
vontade dos profissionais?
Não é contra a vontade. Apesar disso,
eles estão a favor do sistema. O certo
é que quando se fazem reuniões interpares e se levanta a questão de se
ter de fazer urgência e fora do local
habitual de trabalho, os médicos percebem que é a única forma.

Estamos a falar da opinião das administrações ou dos médicos que
estão no terreno?
Reunimos com os conselhos de administração que, por sua vez, questionam as opiniões das direcções
clínicas e das direcções de serviço.
Não conseguimos reunir com mil
médicos. Mas, para nós, a palavra dos
profissionais tem valor
e, por isso, perguntaNunca
mos sempre que tipo
de alterações ao mosurgiram
delo actual podem ser
propostas
feitas. Porém, quando
com modelos
se pedem modelos alternativos nunca suralternativos
giu nenhum, nunca vi
sugestões. As pessoas
podem achar que não é o sistema ideal, mas com
os profissionais que existem, não há, na nossa opinião, outro modelo que seja sustentado. Quando
acharmos que existem condições para mudarmos,
não hesitaremos. Podemos perfeitamente vir a ter
mais pontos de urgência da rede no Porto se houver
necessidades e recursos humanos para isso.
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Fátima Carvalho

Lurdes Grandra

Cirurgiã Pediátrica

chefe de equipa de Serviço de Urgência e
dirigente do CRNOM

A centralização
da urgência de
Cirurgia Pediátrica do Norte do
País num único
espaço, Hospital
de S. João, permitiu reorganizar
os escassos recursos humanos existentes, não obstante
com prejuízo dos serviços que viram os
seus profissionais deslocados. A concentração dos doentes, assim como
o aumento da idade pediátrica de 12
para 17 anos, obriga, urgentemente,
a um reforço das equipas de urgência
para um mínimo de três elementos.
Se tal alteração não for efectuada de
forma célere, corremos o risco de ser
impossível manter padrões de qualidade assistencial aceitáveis, especialmente nas horas de maior afluência
entre as 13h00 e a 1h00.

Todo este processo está a ser efectuado
sem a real auscultação dos profissionais
que estão no terreno. Apesar da reestruturação ser necessária e apresentar
propostas com aspectos positivos, tem
por base um mapa que não se encontra
redimensionado, após o encerramento
dos SAP. Não é do conhecimento dos
médicos o verdadeiro alcance das medidas de concentração de recursos humanos, o que pode acarretar situações incomportáveis no atendimento aos doentes
e uma sobrecarga desmedida, perante os hospitais com Urgências Polivalentes. Os novos modelos de urgências só devem funcionar no estrito respeito pelas normas e requisitos
mínimos de cada Especialidade, a definir pelos respectivos
Colégios, após inquirição da OM. Não se pode esperar que
critérios que foram definidos para um determinado número
populacional em 3 ou 4 hospitais da região Norte, se mantenham válidos, se esta Especialidade for concentrada numa
Urgência Metropolitana. Não se pode, por uma política de
concentração de despesas, esperar que sem custos, sem horários acrescidos e sem mais profissionais nos Serviços de Urgência se possa dar uma resposta cabal a todos os pedidos.

Rejeita, então, alguma crítica que possa existir
que esta concentração das urgências nocturnas
visa diminuir os custos?
Normalmente, o que os hospitais nos dizem é que
gastam mais dinheiro com este processo.
Como?
Porque, por vezes, têm de fazer escalas internas,
de prevenção, aos doentes internados e pagar aos
profissionais que estão a dar algum apoio ao internamento. Mas, do nosso lado, nunca foi posta
a questão económica em primeiro
lugar. A questão principal que levou
a esta reforma prendeu-se sempre
Número de cirurgias
com a escassez dos recursos humadurante a noite é
nos. Por outro lado, temos listas de
reduzido
espera em algumas consultas e em
algumas cirurgias e achamos que
não era possível e necessário haver
profissionais a fazer urgência com
um número de atendimentos muito
reduzidos e, simultaneamente, haver
no mesmo hospital lista de espera
nessa especialidade. É mais proveitoso para o utente que o médico que
estava a fazer apoio à urgência passe
a fazer consultas ou cirurgias.
Se a direcção de um hospital recusasse destacar médicos para fazer
urgência, a ARS/Norte ponderava
avançar com uma requisição civil?
Nunca houve esse problema e não
acho que possa haver. Existem regras bem definidas, designadamente

na lei da função pública,
sobre a responsabilidade
de cada profissional e o
sistema está muito bem
regulado. Até agora, cada
profissional tem cumprido
com a sua responsabilidade e não foi necessário
fazer qualquer pressão.

Actualmente, a urgência
de cirurgia pediátrica
está a funcionar com uma
equipa de dois cirurgiões
pediátricos, quando o
Colégio da Especialidade
recomendou que estivessem três. Pretendem
seguir a recomendação?
O colégio recomenda o
mínimo de dois cirurgiões
para operar em conjunto.
Por isso, não há qualquer
violação. Volto a referir
que não tem havido razões
economicistas nas nossas
decisões. Nesta matéria, o
que interessa perceber é se a presença de dois cirurgiões pediátricos implica ou não uma permanência
no bloco que possa provocar atrasos na análise de
outros casos. Mais uma vez, temos de ter em conta
os recursos humanos disponíveis. Não nos custa
nada fazer um ofício aos hospitais para que, a partir
de amanhã, as equipas passem a ser constituídas
por três cirurgiões pediátricos. Mas de nada adianta
se, depois, não temos gente suficiente para cumprir
essa directiva.
E acha que não pode ser cumprida?
Não acho, tenho a certeza. Neste momento, os cirurgiões pediátricos estão a assegurar horas extras
acima das 12 horas obrigatórias. Poderíamos até
conseguir que a equipa de três cirurgiões pediátricos funcionasse durante um ou dois meses, mas
chegaríamos à altura do Verão e não iríamos conseguir. No que diz respeito à cirurgia pediátrica, tem
havido um grande esforço ao nível da formação. Se
em Dezembro, altura em que fazemos uma avaliação
da situação, percebermos que existem especialistas
e internos em número suficiente para assegurar escalas com três elementos, sem qualquer ruptura, e,
simultaneamente, percebermos que esta é uma necessidade, há total abertura para que isso aconteça.
Nas outras especialidades as escalas também
estão a ser asseguradas por apenas dois médicos?
Sim, mas até agora não houve qualquer reclamação por causa dessa situação. A cirurgia pediátrica
foi, até ao momento, a especialidade onde houve
uma recomendação da Ordem, no sentido de se
aumentar para três elementos, até porque o número
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de intervenções cirúrgicas
pediátricas está concentrada ao nível da Região
Norte. Em oftalmologia
não se passa o mesmo,
uma vez que os serviços
de urgência continuam a
funcionar, durante o dia,
em outros hospitais. A
verdade é que, durante a
noite, é muito raro ter de
se operar. Em urologia
acontece a mesma coisa.
Segundo os números que
temos, são extremamente
reduzidos os números de
cirurgias durante a noite.
Já no caso da cirurgia pediátrica a questão dos três
elementos pode levantarse durante o dia, uma vez
que é o único local com
urgência no Norte.

Hospitais não
conseguiriam
responder se
não houvesse
concentração
Vão existir urgências de especialidades a funcionar durante a noite no resto da Região Norte?
Com excepção da cirurgia pediátrica, estamos a
tentar que existam urgências nas outras especialidades, mas a verdade é que nos restantes distritos
os recursos são ainda mais limitados do que no
Porto. Temos o exemplo da urologia. Em Bragança
existem apenas dois urologistas e em Vila Real existem quatro. Contudo, os urologistas de Bragança
aceitaram ir fazer urgência a Vila Real e graças a este
apoio é possível ter uma urgência a funcionar 24
horas por dia.
Se não existirem urgências de especialidade espalhadas pela Região Norte não se corre o risco
de em vez de termos uma concentração de urgências a nível metropolitano, termos urgências
regionais?
Se não fosse feito o esforço de concentração o que
iria acontecer é que não haveria qualquer ponto
aberto, pois os hospitais não iriam conseguir responder. A questão que se levanta, em alguns casos,
é a possibilidade de haver um ponto para a região
toda ou não haver nada. Nessa situação, talvez tivés-

semos de enviar os utentes
para Lisboa. Portanto, este
é um esforço no sentido
de assegurar que existe
na Região Norte, pelo menos, um local que durante
a noite está aberto e pode
dar resposta em situações
emergentes. A questão que
se levanta é qual é a alternativa. Se nos apresentarem um esquema diferente
e que funcione, estamos
disponíveis para o estudar.
As pessoas podem pensar
que se poupa muito, mas
o factor económico nestes
casos nem sequer se coloca em questão.
O facto de alguns hospitais deixarem de ter o serviço de urgência durante
a noite não pode levantar
problemas ao nível do
apoio que pode ter de ser
prestado a doentes que,
por exemplo, tenham
sido operados durante
o dia naquele serviço?
Os hospitais têm de ter
uma resposta assegurada
para os doentes que têm, seja de que especialidade
for, pois o doente não pode ser sacrificado, nem
colocado em causa o seu tratamento. Em algumas
especialidades existem médicos de prevenção. Há
protocolos de actuação interna e, por isso, há muitos
modos de funcionamento do hospital nas diferentes
especialidades. Nada se altera com a concentração
das urgências.
Como é que se resolve a eventualidade de um doente estar a ser operado, de urgência, numa unidade hospitalar e necessitar da intervenção de
um cirurgião de outra especialidade que, neste
caso, está a fazer urgência noutro hospital? Eu
pergunto: Quando um doente está a ser operado
em cirurgia geral em Bragança e se acha que
necessita de um cirurgião cardiotorácico, o que é
que se faz? Qual é a solução?
Pensa-se que a concentração das urgências é um
modelo que causa a desregulação do sistema. Nós
achamos que não e, por isso, estamos a implementálo. Há problemas que se colocam e que não têm nada
a ver com a concentração das urgências. São problemas que existiam antes, que continuam a existir e
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ENTREVISTA

José Manuel Pavão
cirurgião pediátrico e antigo director
do Hospital Maria Pia

A repetida incerteza
posta a nu pela ARS/
Norte quanto ao financiamento do Centro Materno-Infantil
do Norte (CMIN),
leva-nos a desejar
que o “Papai Noel”
socialista pressione o
QREN, e este garanta a verba para o malfadado projecto. Rezem pois os católicos e
façam votos os agnósticos, para que ele se
concretize! Tal como está, será sempre o
fruto duma decisão infelizmente histórica,
dos tecnocratas da saúde…Mas que venha, pois quando chegar, apesar de tarde,
venha ele em boa hora!
Dizem-me que será bonito e funcional!
Pudera! O que não vai evitar é que crianças e famílias andem de Herodes para Pilatos, entre o Sto. António, Cicap e Maternidade. Será isto funcional?! Talvez…
mas cómodo, nem pensar! Pode tal obra
chamar-se Centro, mas não terá esse espírito, uma vez que não concentra nada,
antes dispersa e multiplica.
Estranho é que enquanto se despersonaliza
e desactiva no Porto um hospital de crianças já centenário, se construa em Coimbra
um hospital pediátrico! São caprichos dum
País rico em ideias, demorado em debates
e muito pobre em decisões.
E tudo isto perante o silêncio aberrante e
misterioso da Autarquia e das Associações
que o criaram.

Estamos
preocupados
em implementar
um sistema
com alguma
equidade

que temos de tentar resolver. Neste momento, não
estou preocupado com o
Porto. Estou preocupado
em implementar um sistema que permita haver alguma equidade. Apesar de
tudo, o Porto está coberto.
O problema é quando o
doente que está em Mogadouro ou em Montalegre e
não existe nada. Preferimos
tentar colocar médicos em
Vila Real ou em Braga e ter
uma urgência 24 horas por
dia naqueles locais, do que
ter duas urgências no Porto.
No entanto, o esforço é
muito maior por causa dos
recursos humanos. Sobre
a questão de precisar ou
não de outro especialista,
quando se procede a uma
cirurgia é feita uma avaliação do que o doente pode
ou não necessitar. Temos o
exemplo de cirurgias que,
por exemplo, não ocorrem
em Bragança e em que os
Saúde maternodoentes são enviados para
infantil com três o Porto, porque os médicos
pólos
consideram que o doente
vai necessitar de uma série
de cuidados que em Bragança não existem. A verdade é que temos excelentes profissionais na região
que têm conseguido fazer um trabalho exemplar.
Têm conseguido fazer a triagem, avaliar e perceber
quando devem referenciar.
Para se avançar com a concentração é necessário
ter em conta questões logísticas, como o número
de camas disponíveis, blocos operatórios, ambulâncias para transporte dos doentes. Tudo isso
está assegurado?
Nenhuma das decisões que têm sido tomadas fazem
sentido sem meios. Nenhum de nós é infalível, mas
as decisões são baseadas em factos e em opiniões de
especialistas. Tentamos analisar os problemas de
uma forma profunda e atenta. O Hospital de S. João
está a funcionar, neste momento, com apenas dois
dos três blocos que tem, mas está a ser equacionado
colocar a funcionar o terceiro. Temos de olhar para

os números, ver o que faz sentido, ver o que é necessário e se há condições. Depois avançamos. Não
se tenta fazer ao contrário, ou seja, primeiro mudar
e depois ver o que acontece. A ideia não é avançar
com modelos que teoricamente podem ser bonitos,
mas que na prática não funcionam.
Um outro assunto que também está sob a sua alçada na ARS prende-se com o projecto do Centro
Materno-Infantil do Norte. Quase dois anos após
o anúncio da decisão de o construir junto ao
Hospital de Santo António o que é que foi feito
até agora?
Quando falamos de infra-estruturas novas, é óbvio
que gostaríamos de andar sempre mais depressa
do que, muitas vezes, é possível. Do ponto de vista
financeiro, metade da verba para a construção do
Centro Materno-Infantil já está disponível e a outra metade será disponibilizada através do QREN,
estando previsto que as candidaturas abram até ao
final do ano. Se tudo correr bem, isto significa que,
pela primeira vez, até ao final do ano teremos 100
por cento do investimento alocado ao projecto, ao
contrário do que acontecia anteriormente com o
PIDDAC. Do ponto de vista processual, foi aberto
um concurso internacional para seleccionar o arquitecto, adjudicado o trabalho e o projecto está,
entretanto, em fase final. Em Novembro deverá ser
aberto o concurso internacional para adjudicação
da obra, processo este que deverá demorar cerca
de seis meses. Se correr bem, em Março ou Abril
do próximo ano iniciaremos as obras no terreno. O
prazo previsto era que até ao final de 2010 o Centro
Materno-Infantil estaria construído. O prazo de
conclusão da obra não deverá ser muito diferente do
que estava inicialmente projectado, o mais tardar
no início de 2011. Portanto, as coisas estão a correr
conforme o previsto. O projecto é extremamente
bonito por fora e funcional por dentro e os profissionais vão ter um ambiente completamente diferente
daquele que existe. O que se prometeu está a ser
cumprido. Isso não invalida que se reconheça que
as condições em que estão, actualmente, a trabalhar
os profissionais estão muito longe de ser as ideais,
com riscos para eles e para os utentes.
Entretanto, fez-se um investimento na requalificação do serviço de ginecologia/obstetrícia no
Hospital de S. João e está previsto outro investimento para o Hospital Santos Silva nesta área.
Com a construção do Centro Materno-Infantil
justificam-se estes investimentos?
O Centro Materno-Infantil nunca previu a absorção
de todos os serviços de ginecologia/obstetrícia num
único sítio. Existem demasiados partos para que
isso pudesse acontecer. Portanto, o Hospital de S.
João será um pólo, Gaia outro e o Centro MaternoInfantil outro. Se vai existir mais do que um pólo,
então que existam com as melhores condições possíveis, em todos eles. n
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Parceria entre SRNOM e Universidade
Fernando Pessoa

Pós-graduação sobre
qualidade em saúde, em 2009
O início de 2009 vai arrancar com
uma pós-graduação em «Controlo
e melhoria da qualidade em Unidades de Saúde». Uma iniciativa fruto de
uma parceria entre o Departamento
de Formação da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos e a Universidade Fernando Pessoa, que visa
responder aos novos desafios na área
da Saúde.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Acreditação não é sinónimo de qualidade clínica
e qualidade clínica significa criar um sistema adequado de prestação de serviços de saúde, facilitando
a existência de redes operacionais. De uma forma
resumida, estes serão alguns dos conceitos da pósgraduação «Controlo e melhoria da qualidade em
Unidades de Saúde», uma iniciativa organizada em
parceria entre o Departamento de Formação da

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) e a Universidade Fernando Pessoa.
Um ano após ter aceite o desafio de organizar esta
pós-graduação, o cirurgião Cardoso de Oliveira garante estarem criadas todas as condições para o
sucesso de uma área de formação que ainda está a
dar os primeiros passos em Portugal. “É um tema
difícil, pois mesmo os países mais evoluídos nesta
questão, designadamente os anglo-saxónicos, ainda
consideram ser necessário um profundo trabalho.
Em Portugal, as medidas que têm sido adoptadas
em termos da qualidade clínica têm sido muito modestas”, avalia o professor. Urge, por isso, contrariar
este cenário: “Concretamente, temos de saber se os
doentes tratados vão para casa com boa qualidade
de vida, temos de saber as taxas de morbilidade,
temos de saber quais são os nossos resultados”. Uma
questão de tal forma importante, como assinala
Cardoso de Oliveira, que “o colégio americano de
cirurgiões, uma das instituições mais diferenciadas
do mundo, considerou a melhoria da qualidade o
interface para o século XXI”.
De acordo com o coordenador da pós-graduação,
os cursos têm um interesse prático “indiscutível”.
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Abrangendo as áreas dos cuidados primários, cuidados continuados, da cirurgia, medicina
interna, saúde mental, nutrição clínica, urgência e intensivismo e saúde materno-infantil,
pretende-se, no módulo nuclear (composto por 84
horas presenciais), transmitir aos participantes “as
diferentes perspectivas da qualidade, desde o desempenho dos profissionais à segurança e ao compromisso dos doentes na gestão das unidades de
saúde”. Além disso, a vasta equipa de formadores
convidada para esta pós-graduação “são pessoas
que estão no terreno” e, nesta perspectiva, conscientes dos problemas e dificuldades vividas no
dia-a-dia.

Pós-graduação para
(quase) todos
Do ponto de vista formativo, Cardoso de Oliveira
não tem dúvidas de que uma pós-graduação em

«Controlo e melhoria da qualidade
em Unidades de Saúde» interessa
maioritariamente a médicos, enfermeiros, gestores e a todos os profissionais, bachareis ou licenciados,
com especial ligação à saúde. “Temos de acabar com sentimentos elitistas. Hoje o que pontifica na saúde
são as equipas multidisciplinares”,
adverte, sublinhando: ”Todos nós
conhecemos várias acções de formação em que os profissionais mais
directamente ligados à saúde têm
uma participação reduzida. Por isso,
promovendo o diálogo com
outros sectores do saber há
que desempenhar plenamente as nossas actividades
mostrando a qualidade dos
procedimentos”.
Antigo director de serviço
do Hospital de S. João e exdocente da Faculdade de
Medicina da Universidade
do Porto, Cardoso de Oliveira garante que esta vocação para a área da qualidade não é tardia. Pelo contrário, ao retirar-se mais
cedo e livre de rotinas de pesada exigência, pôde
dedicar-se mais a fundo a este tipo de questões.
Até porque, defende, “cabe aos profissionais mais
directamente ligados à saúde sugerir acções de formação, investigação e desempenho que facilitem
a confiança e ajudem a modernizar as estruturas
em que nos vemos obrigados a trabalhar”. Nesta
perspectiva, “é ainda necessário apoiar decididamente a criação de um sistema adequado de prestação de cuidados, facilitando a existência de redes
que tornem mais operacional o nosso sistema de
saúde. Trata-se de um trabalho que tem tanto de
importante como de susceptível e que tem de ser
estimulado, com a certeza de em tempo oportuno
colheremos os nossos resultados”, alega.

SRNOM aposta na formação
A pós-graduação em «Controlo e
melhoria da qualidade em Unidades
de Saúde» insere-se num conjunto
de iniciativas que têm vindo a ser
promovidas pela SRNOM, no sentido de apostar na formação. Uma
área, como faz questão de sublinhar
o vice-presidente do Conselho Regional do Norte, Miguel Guimarães,
que “foi uma das bandeiras nas últimas eleições”. De facto, “estamos
empenhados em promover formação para os médicos, uma vez que
consideramos ser uma área crucial.
Um ano após a reeleição, já foram
diversas as iniciativas que realizamos, e até o fim do mandato con-

tamos realizar muitas mais, nomeadamente em áreas essenciais para
os médicos, como seja o inglês ou a
informática/Internet, mas também
outras de âmbito lúdico, como a fotografia ou a pintura”, enumerou.
No contexto profissional, surge a
parceria com a Universidade Fernando Pessoa que, apesar de antiga, não tem sido totalmente aproveitada. De acordo com Miguel
Guimarães, esse cenário é para inverter e “está previsto avançar com
formações em diferentes áreas”,
nas quais os membros da SRNOM
terão condições especiais. “A Fernando Pessoa é uma universidade

de grande prestígio em várias áreas
e está localizada mesmo em frente
à sede da SRNOM. Por isso, é um
parceiro natural com o qual devemos estabelecer parcerias nas diversas áreas da formação”, defendeu o
responsável. Formações que podem,
inclusivamente, ir mais além do que
pós-graduações. Como adiantou à
Nortemédico o professor Cardoso
de Oliveira, a pós-graduação em
«Controlo e melhoria da qualidade
em Unidades de Saúde» poderá vir
a ser parte escolar de um curso doutoral. Para isso, será submetida ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior.
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Salvato Trigo, reitor da
Universidade Pessoa

“Podemos oferecer um
cardápio de formações
do interesse dos médicos”

(nortemédico) – Como é que surgiu
esta parceria entre a Universidade
Fernando Pessoa e a SRNOM?
(Salvato Trigo) – A colaboração entre o Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos e a Universidade Fernando Pessoa já existe
há alguns anos. Foi assinado um
protocolo genérico que serve para
podermos estabelecer áreas de cooperação que interessem às duas partes. A ideia é podermos colocar à
disposição da SRNOM as competências que temos
instaladas na Universidade Fernando Pessoa, nas
diversas áreas que tenham interesse para se constituírem como cardápio de formação contínua e
até permanente, no âmbito do Departamento de
Formação da SRNOM. Neste momento, temos um
projecto específico, a pós-graduação em «Controlo
e melhoria da qualidade em Unidades de Saúde»
que estamos a desenvolver em colaboração com o
Departamento de Formação da SRNOM, no sentido
de a poder direccionar para aquilo que, efectivamente, os profissionais de saúde, designadamente
os médicos, necessitam.

Poderão surgir outros cursos?
A nossa perspectiva nesta colaboração é completamente aberta. Podemos oferecer cursos de inglês,
estatística, apresentação de trabalhos, informática
médica, infecções cruzadas a nível hospitalar, antibioterapias, microbiologias clínicas. No fundo,
vários temas que têm a ver directamente com o
quotidiano da vida profissional dos médicos. Temos
competências suficientes instaladas
na Universidade Fernando Pessoa
para podermos oferecer à SRNOM
um cardápio de formações que são
do interesse dos médicos.
Esta parceria com a SRNOM pode
servir como desafio à Universidade Fernando Pessoa para criar
novos cursos?
Não. Temos competências instaladas na Universidade Fernando
Pessoa há vários anos. Dando apenas um exemplo, na Faculdade de
Ciências da Saúde ensinam 21 médicos doutorados em medicina. Por
isso, o peso específico e académico
da universidade na área da saúde
são incontestáveis. Não se trata
de qualquer circunstancialismo
ou aproveitamento. Nós colaboramos com
diversas entidades. Esta colaboração não
tem nenhuma
seg und a i ntenção, porque
a Ordem dos
Médicos tem o
seu campo de
actuação e a
Universidade Fernando Pessoa tem o seu, mas, o
país só funciona se as instituições começarem a cooperar umas com as outras, sem qualquer preconceito, sem qualquer espécie de segunda intenção.
Apenas e só com a intenção de que estamos todos
no mesmo barco e trabalhamos todos num sentido.
Devemos procurar cooperar, para que o país se desenvolva. n
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artigo

A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA
PORTUENSE NA PRIMEIRA METADE
DO SÉCULO XX
Por António Coimbra

II. A PRIMEIRA
ESPECIALIDADE:
OFTALMOLOGIA

Um desses generalistas era no fim do século um dos
melhores operadores da cidade e do Hospital de S. António, o Dr. Francisco de Sousa Oliveira, a que nos referimos no artigo anterior, director da Enfermaria 14. O
novo regulamento do Hospital, promovido pelo Provedor, e diversas vezes ministro de D. Carlos, Conselheiro
O tratamento das afecções oculares faz-se
Wenceslau de Lima, posto em vigor em 1896, atribuía
desde os tempos mais recuados e há indícios
a cada enfermaria um adjunto e um aluno interno esde que os sumérios provocavam mecanicacolhido de entre um dos melhores finalistas do curso
mente o deslocamento do cristalino opacifimédico. Para a 14 entrou como adjunto o Dr. António
cado para o vítreo, na catarata. No entanto,
Ramos de Magalhães(2).
a ablação cirúrgica da lente refractiva só se
Nessa década o Hospital possuía uma constelação de
generalizou no século XVIII com Jacques Daclínicos notáveis não professores da Escola, onde sovriel(1). Entre nós ela era já prática corrente no
bressaíam, além de Sousa Oliveira, os cirurgiões Guidecurso do século seguinte, como nos mostra
lherme Nogueira na Enfermaria 1, destacado em 1899
Professor jubilado de Histologia e
Embriologia da Faculdade de Medicina
um autor particularmente interessado na papara abrir o Hospital das Goelas de Pau (Joaquim Urdo Porto
tologia ocular, Camilo Castelo Branco.
bano) durante a epidemia de peste bubónica, Joaquim
Numa das novelas da sua fase média, 1869,
Augusto de Matos na 6, Júlio Franchini na 13 e o obsteque tem talvez por isso aspectos românticos e realistas,
tra Maia Mendes na 9(2).
“Os Brilhantes do Brasileiro”, o herói é o jovem Dr.
No ano de 1898/99 praticaram-se 35 operações aos
Francisco José da Costa, formado em 1846 na Escola
olhos na 14, 24 na 6 e 5 na 1. A abundância de patologia
Médico-Cirúrgica do Porto. Amara a filha não reconheocular nas enfermarias gerais levara mesmo à tentativa
cida do aristocrata General Noronha, herói das guerras
passageira de os fazer ingressar em salas separadas,
liberais, que constrangida pela pobreza casara
uma de homens e outra
com um riquíssimo “brasileiro”.
de mulheres, tentativa
A fim de financiar a licenciatura ao estudante,
abortada pela morte do
mas dentro da maior honestidade, Ângela vende
encarregado Dr. Henriuns brilhantes, presente do casamento, o que
que da Costa. Mas agora
motiva o repúdio por parte do brasileiro.
impunha-se a abertura
O Dr. Costa vai fazer clínica no Rio de Janeiro,
de uma consulta tanto
onde se torna célebre na extracção da catarata.
mais que os internaRegressa anos volvidos ao Porto, que é apelimentos operatórios em
dado de “cidade eterna” logo na primeira página
cirurgia ocular eram
do romance e saborosamente descrito à época,
relativamente curtos e
quando da Ribeira se subia ao largo de S. Doa clínica ambulatória
mingos e rua das Flores pela sinuosa rua das
enorme(2).
Congostas onde o brasileiro, entretanto falecido,
A nova Consulta foi
tinha o escritório.
inaugurada em 3 de
Casa com Ângela mas, para fugir às más-línAbril de 1899 sob a
guas, aceita ser médico de partido em Boticas,
direcção de Sousa OliDR. FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA
onde se torna famosíssimo até à raia espanhola.
veira, coadjuvado por
O General porém cegara devido a catarata negra,
Ramos de Magalhães,
que não fora tratada mesmo em Paris, e então procura
Joaquim Augusto de Matos e Forbes Costa, e no prio genro, que ele não sabia sê-lo na longínqua Boticas.
meiro ano registou 336 consultas. Em Fevereiro de
Camilo descreve a operação:
1900 o director é ainda Sousa Oliveira(3), mas em Novembro é já Ramos de Magalhães(3), que a irá chefiar
“Atravessada com o keratótomo a córnea transpaaté 1931. O facto de este ter sido de facto a primeiro
rente, o humor cristalino, cuja opacidade impedia a
oftalmologista hospitalar a tempo inteiro no Norte e ter
impressão dos raios visuais, depois de comprimido
entrado para adjunto da Enfermaria 14 em 96(2) deve ter
o globo brandamente, destacou-se e saiu no gancho
levado ao equívoco de considerar este ano como o da
de Wenzel”.
fundação da consulta ou serviço respectivo, o que levou
à celebração do centenário em 1996(4).
Recuperada a visão tudo acaba bem. O episódio é inA consulta de Oftalmologia representava de facto uma
teressante porque nos mostra ao vivo como a Oftalmonova Clínica ou Serviço autónomo e assim passa a ser
logia era praticada pelos clínicos gerais no século XIX,
designada nos relatórios do Provedor nos anos seguinnão só a parte cirúrgica mas também a refractiva, uma
tes, com movimentos de atendimento e número de
vez que o Dr. Costa aplica desde logo ao General “lentes
operações crescentes, tendo efectuado 609 operações
escuras graduadas”.
em 1901-2(2). A partir de 1919, Ramos de Magalhães é
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Aguiar faz lá a determinação das leucomainas e da sua
encarregado da nova regência de Oftalmologia pela Faimportância na toxicidade urinária, que constituiu o
culdade, que naturalmente ocorre no novo Serviço(5).
tema da dissertação inaugural. No Porto apenas existia,
Curiosamente, muitos anos antes destes eventos esta
além deste, a título oficial, o Laboratório Municipal de
especialidade médica vinha a ser cultivada a título priBacteriologia, dirigido por Ricardo Jorge.
vado no Porto pelo genial Plácido da Costa. Segundo
Em 22 de Janeiro de 1897 é instalado no Hospital de S.
Maximiano de Lemos(6), Plácido, pouco depois de termiAntónio, sob a direcção do já então professor substituto
nado o curso médico em 1879, foi trabalhar para Lisboa
Alberto de Aguiar, mediante acordo entre a Escola Mécomo assistente na clínica particular do holandês Pedro
dica e a Misericórdia, uma moderna unidade belamente
Van der Laan, unanimemente considerado o introdutor
apetrechada, o Laboratório Nobre, destinada a fornecer
da moderna prática oftalmológica em Portugal, e logo
dados laboratoriais a todos os serviços, escolares ou
aí inventa o queratoscópio ou disco de Plácido para
não do hospital(2). Houvera
o diagnóstico do astigmatismo
corneano, descoberta que puneste já, em 1894, um eféblica em 1880 e é imediatamero laboratório dirigido
mente saudada e recomendada
pelo Dr. Artur Cardoso
pelo papa da Oftalmologia
Pereira, sobretudo destimundial, o Prof. Hirschberg
nado a fazer a preparação
de Berlim. Ainda hoje, nas
da tuberculina que o Dr.
edições mais recentes do bem
Tito Fontes trouxera duma
conhecido Medical Dictionary
visita a Koch em Berlim
de Stedman, Plácido é o único
em 1890(2), e de que se esmédico português citado. Um
peravam então resultados
aspecto interessante da história
decisivos na cura da tuberQueratoscópio (disco de Plácido)
do disco foi a demonstração da
culose. A acção do Nobre,
prioridade da descoberta feita por Plácido
que possuía as secções de Química, Bacteriologia, Mino Zentralblatt de Hirschberg perante as
croscopia e Histologia Patológica, Autópsias e Ensino
pretensões do francês Javal(6).
Técnico, foi então notável na assistência médica hospitalar, mas, em 1905, dissenções entre as duas entidades
Em 1881, Plácido abre consultório no
DR. ANTÓNIO RAMOS de MAGALHÃES
fundadoras, levaram à sua retirada para o edifício da EsPorto e apresenta na Escola Médica uma
cola onde apenas ficou a trabalhar para as enfermarias
exposição de outros aparelhos por si fabriescolares, enquanto a Mesa instala um novo laboratório
cados, entre eles o primeiro oftalmoscópio
de análises no Hospital, que foi entregue ao Dr. António
construído em Portugal. Concorre a proAndrade Júnior, até então ajudante de Aguiar(8), mas
fessor da Faculdade em 1883, onde regerá
Fisiologia e introduzirá o ensino da Histoque fora dispensado por falta de verba. O Prof. Alberto
logia. Em 1884 abre um curso livre de Ofde Aguiar funda no mesmo ano de 97 o seu laboratório
talmologia. O estranho é que sendo um esprivado na rua da Restauração que adquire um enorme
pecialista prestigiado até à morte em 1916,
prestígio durante muitas décadas e onde se elaboraram
não se entrevêem relações com a clínica do
as teses de doutoramento de numerosos professores(7).
Hospital de S. António nos documentos da
Cumpre referir que, no Nobre, o exame citológico dos
época. Porém esta é uma pecha não inédita
elementos figurados do sangue pouco se fazia inicialentre nós, veja-se a futura ignorância pela
mente, e que este tipo de estudos, sobretudo a mielo- e
Faculdade da carreira hospitalar de Corino
a linfopoese, foi incrementado no Porto por Adelaide
de Andrade.
Estrada a partir de 1923 no Laboratório de Hematologia
que Abel Salazar criou no Instituto de Histologia, a
qual passou posteriormente a preparadora do LaboraProf. Plácido da Costa
tório Nobre sem embargo de continuar a colaborar na
aguarela de Abel Salazar
investigação com o Mestre até ao falecimento deste em
1946 (9). n

III. O ADVENTO DAS
ANÁLISES CLÍNICAS

Prof. Alberto Aguiar

Ele ocorre também na viragem do século,
em 1897, mas de forma mais linear, graças
à personalidade excepcional de Alberto de
Aguiar que, em 1891, ainda quartanista de
Medicina, concorre a químico praticante
do Laboratório Municipal de Química(7).
Este atravessava uma fase pioneira, sob a
égide de Ferreira da Silva, durante a qual se
analisaram as águas da cidade, as mineromedicinais de muitas termas, os vinhos
do Porto, uma enorme série de produtos
alimentares, os líquidos orgânicos do organismo humano, nomeadamente a urina
em 1884, e se iniciou a toxicologia forense
entre nós.
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Fórum Regional Norte das Ordens Profissionais representa 50 mil

FORNOP quer inverter
passividade e inércia
O Fórum Regional Norte das Ordens
Profissionais renasceu e promete “dar
que falar” já nos próximos tempos.
No total, 12 ordens abrangendo um
universo de 50 mil profissionais liberais querem assumir um papel de intervenção nos domínios social e cultural, mas também político. O objectivo
primordial passa por elevar a Região
Norte.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Anjos&Faustino

Não é um espaço partidário, mas promete tomar
posições políticas. Não é um espaço de oposição ao
Governo, mas promete denunciar as desigualdades
no tratamento Norte/Sul. O Fórum Regional do
Norte das Ordens Profissionais (FORNOP) renasce
para dar seguimento ao conceito surgido há cerca de
oito anos, na altura designado Fórum Norte das Profissões Liberais. Hoje, com uma abrangência mais

vasta, o FORNOP senta à mesma mesa as delegações
ou secções regionais de 12 ordens profissionais: Advogados, Arquitectos, Biólogos, Economistas, Enfermeiros, Engenheiros, Farmacêuticos, Médicos,
Médicos Dentistas, Médicos Veterinários, Revisores
Oficiais de Contas e Câmara dos Solicitadores. A
união faz a força e os membros deste novo fórum
vêem motivação no facto de representarem um universo de 50 mil profissionais liberais. À semelhança
do fórum que o antecedeu, o FORNOP reclama
ser um espaço livre de quaisquer conotações político-partidárias, privilegiando o debate, designadamente nas questões de índole ética e deontológica,
profissional e cultural. “Se a ordens profissionais
são o garante da confiança e um vector de qualidade
têm a obrigação de contribuir para a mudança”,
defendeu Manuela Dias, do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, no dia 11 de Setembro, altura da apresentação do FORNOP à comunicação social. A ideia, continuou, “é inverter a passividade a que se tem vindo a assistir”, assumindo
um papel “mais activo” de forma a “desbloquear
a inércia e a indiferença pelo estado das coisas”.

31

Desigualdades
No imediato, uma das questões
poderá passar por combater as desigualdades que se fazem sentir entre
o Norte e o Sul e que foram abordadas
por alguns dos representantes das ordens. “É
óbvio que podemos fazer alguma pressão sobre
o Poder Central. Basta olharmos para a distribuição
de verbas no país e percebemos que não é feita de
forma equitativa”, denunciou José Pedro Moreira da
Silva, presidente da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
Exactamente na área
da medicina, lembrou
as desigualdades das
verbas atribuídas às faculdades ou aos hospitais da região. “Temos
boas performances,
uma boa qualidade de
serviços, mas constantemente percebemos
que são os hospitais da
Região Sul a ser premiados”, censurou.
Igualmente com uma
visão crítica, o presidente da Delegação Regional
do Norte da Ordem dos Economistas, José Jorge
Soares, lamentou que Portugal não seja plano. “O
país está inclinado para um dos lados, o que vicia
as regras do jogo”, ironizou. Assim, acrescentou,

“não querendo transformarmo-nos em políticos ou
num centro de influência, de lobby, não podemos
alhear-nos destas situações”.

Desafio para as ordens
Para o FORNOP, o século XXI “pode ser um século de desafio para as ordens profissionais”, como
acentuou Manuela Dias. Um tema que esteve precisamente na origem da primeira iniciativa organizada pelo FORNOP e que decorreu no Centro de
Cultura e Congressos da SRNOM no passado dia
16 de Setembro, uma palestra que também colocou
o ênfase na ética e deontologia, com a participação
de José Manuel Moreira, professor da Universidade
de Aveiro. “O respeito pela ética é que nos permite
dormir bem, e se não dormimos bem não conseguimos produzir”, enfatizou Franklim Marques,
justificando a escolha do tema.
Mas para Fontes de
Carvalho, o primeiro
bastonário da Ordem
dos Médicos Dentistas
e outro dos palestrantes convidados, “as or-
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dens perceberam que os seu papel vai muito mais
além do simples controlo ético e deontológico”. “A
capacidade de executar acções em grupo, agitar a
massa crítica e debater propostas de solução dos
problemas sociais e políticos do Norte do país pode
encontrar uma forma que congregue mais de 50 mil
cérebros habilitados, com formação diferenciada,
no local certo para criar e propor soluções cuja carência é cada vez mais gritante, entre aqueles que se
candidatam a governantes”, desafiou.

Três perguntas aos membros do
Conselho Permanente do FORNOP
José Pedro Moreira da
Silva, presidente da
Secção Regional do
Norte da Ordem dos
Médicos

(nortemédico) – Como é
que surgiu a ideia de
recriar um fórum das
ordens profissionais a
nível regional?
(Moreira da Silva) – A
ideia começou a germinar há cerca do ano, ainda
durante o mandato anterior. Era uma ideia que
teve os seus frutos há alguns anos, e foi recordando
uma iniciativa que vinha do tempo do Dr. Miguel Leão que nos lembrámos de a retomar. Juntos, com a Ordem dos Economistas, avançámos
e tivemos de imediato uma grande receptividade
por parte das outras ordens, uma vez que as pessoas consideraram que este fórum pode assumir
um papel importante na sociedade e na região.
Considera que perante a actual fase que o país
atravessa faz ainda mais sentido a criação do
FORNOP?
Sim, faz ainda mais sentido agora do que há alguns
anos, uma vez que actualmente existe uma grande

falta de confiança. O facto de 50 mil profissionais
se juntarem e associarem-se, pode ser o primeiro
passo para dar alguma motivação à Região Norte e o
caminho para restaurar a confiança.
A política será uma das faces deste fórum?
As questões políticas nunca estão dissociadas das
questões sociais e culturais. Não nos queremos
substituir ao fórum nacional. Queremos olhar para
a nossa região, ter alguma actividade importante,
tornando a região mais conhecida a nível nacional
e internacional. Mas não podemos ignorar o facto
da Região Norte ser sistematicamente prejudicada
nos mais diversos pontos e, por isso, temos de fazer
alguma coisa para mudar este cenário. De qualquer
das formas, este não será um fórum de oposição ou
de apoio ao Governo. Quem associar o FORNOP a
um núcleo de oposição está enganado, até porque
dentro de cada ordem há várias linhas de pensamento e até pessoas dos diferentes partidos.

Franklim Marques, presidente da Secção Regional do
Porto da Ordem dos Farmacêuticos

(nortemédico) – Para além das componentes sociais e culturais que estão na origem da criação
do FORNOP, as posições políticas vão ser prioritárias?
(Franklim Marques) – Uma coisa é certa: não teremos posições partidárias. Agora, obviamente que
teremos posições políticas. A verdade é que quando
se organiza um debate ou se faz uma reflexão sobre
determinado tema estamos a tomar posições políti-
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cas que, reitero, não queremos que se confundam
com ter uma visão partidária. Vamos dar as nossas
opiniões, mas, sobretudo, vamos ter uma opinião
transversal através do fórum.
Com as 12 Ordens Profissionais que compõe
o FORNOP é possível colocar de parte os interesses de cada uma das classes?
Como se costuma dizer, o rio é muito grande e
complexo, mas o leito do rio é comum. No FORNOP haverá sempre um fio condutor que permitirá,
não direi sempre uma opinião unânime, mas uma
opinião muito bem balizada e definida. Sozinhos
somos muito poucos, mas em conjunto representamos 50 mil pessoas. Portanto, esta é uma forma de
contribuir para o desenvolvimento regional.
Mas basta olhar, por exemplo, para as posições
opostas que têm tido a Ordem dos Farmacêuticos e a Ordem dos Médicos?
Aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Claro que há diferenças, mas podem ser ultrapassadas. Cada ordem profissional tem aportes
interessantes que poderão contribuir para o desenvolvimento do Porto e da Região Norte. É isso que
queremos, aproveitar para intervir na sociedade
regional de forma positiva.
José Jorge Soares,
presidente da Delegação
Regional do Norte da
Ordem dos Economistas

(nortemédico) – Qual é a
importância da criação
do FORNOP?
(José Jorge Soares) – A criação deste fórum é tão importante como a criação
do Conselho Nacional de
Ordens Profissionais. O fórum não é mais do que
a réplica a nível regional de um organismo que já
existe. Podemos trazer para a Zona Norte uma ex-

periência muito útil que encontramos na região
Centro. Fomos buscar essa experiência e o espírito
da formação a nível regional de uma estrutura super
ordens que permita que todos os associados, nomeadamente os dirigentes das delegações e das secções
regionais, tenham um espaço de encontro, de troca
de opiniões, de discussão de todas as questões que
sejam transversais às ordens.
Uma estrutura a nível nacional não é suficiente?
A réplica dessa estrutura nacional a nível regional
permite estar mais próximo dos seus problemas.
Não é que estejamos a usurpar funções ou a entrar
em curto-circuito, mas há problemas que justificam
a discussão a nível nacional e há problemas que
justificam a discussão a nível regional. Entendemos
que havia espaço para uma estrutura deste tipo a
nível regional.
Quais são os temas sobre os quais o FORNOP
deve debruçar-se?
A começar, sobre o reforço do espírito de grupo que
deve existir e deve prevalecer no funcionamento
das ordens, quer a nível nacional, quer a nível regional. Deve haver uma discussão aprofundada da
razão de ser das ordens, a começar pelo interesse
público. As ordens são
organizações profissionais de direito público e criaram-se, em
primeiro lugar, para
defender o interesse
público. Depois, devemos estender-nos relativamente a interesses
que são comuns, de
ordem social e do foro
político, procurando
cuidar dos interesses
da região onde estamos inseridos. Penso que funcionará melhor um fórum comum do que um lobby para defesa apertada
de interesses particulares. n
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III Edição decorre entre 3 e 5 de
Novembro no Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM

Internos ajudam jovens
licenciados a escolher
especialidade
Prestar informações, partilhar experiências e dissipar dúvidas. Estes são
alguns dos objectivos da Mostra de
Especialidades Médicas – MostrEM –,
uma iniciativa do Conselho Nacional
do Médico Interno que irá decorrer
entre os dias 3 e 5 de Novembro, no
Centro de Cultura e Congressos da
Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

A poucos dias de escolherem a especialidade a seguir, os jovens licenciados em medicina do país
vão ter a oportunidade de ficar a saber um pouco
mais sobre o que o futuro lhes reserva. A Norte, e
durante três dias, pelo Centro de Cultura e Congressos da SRNOM vão passar diversos internos,
para dar a conhecer algumas das experiências pelas quais têm passado, prestar informações sobre
o funcionamento dos serviços, esclarecer dúvidas

sobre o tipo de trabalho
que desenvolvem e falar
das perspectivas de emprego.
A Mostra de Especialidades Médicas – MostrEM
– decorre entre os dias 3
e 5 de Novembro, todas
as tardes, das 16h00 às
20h00. Mais de 40 especialidades para conhecer
melhor. “Durante a faculdade, contactamos muito
pouco com todas as especialidades, algumas das
quais nem sabemos que existiam. Por isso, e porque
mesmo tendo conhecimento sobre aquilo que se
quer existem sempre dúvidas sobre quais sãos os
melhores sítios para se obter formação, organizamos esta mostra”, explicou à Nortemédico Sérgio
Chacim, coordenador da iniciativa e membro do
Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem
dos Médicos.
Destinada aos jovens médicos que se inscreveram
na Ordem em 2008, a MostrEM tem como principal objectivo “pôr as pessoas a falar”. Como refere
Sérgio Chacim, a ideia é que os futuros internos
“possam ficar esclarecidos sobre quais as melhores
vagas, quais aquelas a evitar e terem uma perspectiva do que vão fazer durante os próximos anos”.
Por outro lado, a iniciativa acaba por favorecer as
especialidades menos conhecidas e, assim, evitar
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a iniciativa acaba
por favorecer
as especialidades
menos
conhecidas

Depois de ter arrancado pela primeira vez em 2006,
a MostrEM tem tido resultados positivos, de acordo
com Sérgio Chacim. “O feedback tem sido muito
bom. Prova disso é o facto dos participantes acabarem por ficar com os contactos uns dos outros”,
assinala.
O ingresso não está sujeito a inscrição mas os interessados podem manifestar a sua intenção de visita
e solicitar previamente um certificado de presença
através do site www.medicointerno.com. n

“saltos no escuro”. É verdade, aponta este interno
de hematologia, “que existem especialidades que
os jovens licenciados nunca ouviram falar e nem
sequer sabem para que servem. Só mostrando, efectivamente, o que é que essa especialidade faz é que se consegue moPROGRAMA*
tivar as pessoas a escolhê-la”. Para
III MostrEM. Centro de Cultura e Congressos da SRNOM. Porto 3-5 Novembro, 2008
isso, compete aos internos actuais
4 de Novembro | 16h
3 de Novembro | 16h
5 de Novembro | 16h
prestar informações: “Geralmente
Ginecologia/Obstetrícia
Anatomia Patológica
Oncologia Médica
Hematologia Clínica
Anestesiologia
Ortopedia
convidamos médicos que estão no
Imunoalergologia
Cardiologia
Otorrinolaringologia
início do internato complementar,
Infecciologia
Cardiologia Pediátrica
Pedopsiquiatria
Imunohemoterapia
Cirurgia Cardiotorácica
Patologia Clínica
porque são aqueles que se lembram
Medicina Interna
Cirurgia Geral
Pediatria Médica
melhor das dúvidas que tinham há
Medicina Legal
Cirurgia Maxilo Facial
Pneumologia
Medicina Nuclear
Cirurgia Pediátrica
Psiquiatria
dois ou três anos. São esses que se
Medicina Geral e Familiar
Cirurgia Vascular
Radiologia
recordam daquilo que passaram na
Medicina Física Reabilitação
Cirurgia Plástica
Radioterapia
Neurocirurgia
Dermatovenerologia
Reumatologia
hora de fazer a sua escolha e, por
Neurorradiologia
Estomatologia
Saúde Pública
isso, sabem exactamente quais as
Neurologia
Endocrinologia
Urologia
Genética Médica
perguntas que estão na mente das
Gastrenterologia
* Sujeito a alterações de última hora
pessoas na assistência”.
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Directiva europeia vai ser discutida
no Parlamento Europeu em
Dezembro

Horas de tempo de
trabalho podem aumentar
A alteração da norma comunitária European Working Time Directive
(EWTD) pode vir a colocar em causa a
boa prática médica e a segurança dos
Doentes. O alerta é feito pelo Conselho Nacional do Médico Interno que
apela aos grupos parlamentares europeus para vetar a revisão da directiva.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Os médicos podem vir a sofrer profundas alterações no regime de horário de trabalho. Em causa
está a proposta de revisão da European Working
Time Directive (EWTD), a norma
comunitária que regula o tempo
de trabalho. Actualmente em
fase de discussão no Parlamento
Europeu, existem três alterações
previstas que, segundo o Conselho Nacional do Médico Interno,
“muito vão alterar a vida de um
médico e, especialmente, a de um
jovem médico interno”. De acordo
com Sérgio Chacim, a Comissão
Europeia propôs para discussão
o limite máximo de tempo de trabalho de 48 horas, com a inclusão
de uma cláusula de “opt-out”, em
que o trabalhador pode optar por
estender a jornada de trabalho.
Além disso, nas 48 horas, não estão incluídas as horas de prevenção “on call time”.

Para aquele elemento do Conselho Nacional do Médico Interno, não existem dúvidas de que, caso as
alterações sejam aprovadas, a nova directiva europeia vai “prejudicar a segurança e o bem-estar
dos utentes”, mas também a formação dos médicos
internos. A possibilidade de um médico poder optar
por trabalhar mais do que as 48 horas, explica, “é
perniciosa, pois existem muitas instituições privadas europeias que dão formação a jovens internos
e que podem vir a condicionar os trabalhadores a
optar por essa cláusula”. “Parece-nos essencial que
haja um limite máximo de horas definidas para o
tempo de trabalho, de forma a permitir ao jovem
médico em formação ter tempo para aprender e
descansar”, defende.
Já no que se refere às horas de prevenção, Sérgio
Chacim lamenta que, caso a proposta seja aprovada, elas não sejam consideradas como trabalho
efectivo: “As 48 horas não vão contabilizar todo o
tempo de prevenção que um médico tem, apesar de
durante esse período ter de estar de vigília permanentemente, estando pronto para trabalho efectivo a
qualquer momento”. Aliás, sublinha, “esta alteração
vem contrariar os acórdãos do Tribunal Europeu de
Justiça que já se manifestou contra essa intenção”.
As várias Organizações Europeias de Médicos
(EMO) têm alertado as entidades competentes, designadamente os grupos parlamentares do Parlamento Europeu para estas questões. Apesar disso,
e com os votos desfavoráveis de Espanha e Grécia,
bem como com as abstenções de Portugal, Bélgica,
Chipre, Hungria e Malta, votos contabilizados como
negativos, o Conselho de Ministros do Emprego da
União Europeia decidiu avançar com as propostas.
Agora, nos dias 17 e 18 de Dezembro a directiva
será discutida e votada no Parlamento Europeu. n
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SRNOM assina
protocolo
com Norte
Golfe

O empreendimento Vale Pisão, a cerca
de 15 minutos do Porto, vai incluir um
edifício exclusivo para médicos. Para
além das condições especiais na aquisição de apartamentos, o protocolo
assinado entre a SRNOM e a Norte
Golfe permitirá aos médicos usufruir
de equipamentos e infra-estruturas
deste “nature resort”.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Nuno Almeida/Medesign

Já há quem lhe chame o vale encantado. Na freguesia de Água Longa, concelho de Santo Tirso, está a
nascer um projecto com características “únicas” na
Área Metropolitana do Porto, aliando a vertente da
habitação ao lazer e aos serviços e orientado para
a preservação do ambiente. Vale Pisão, assim se
chama este “nature resort”, como é apresentado,
engloba 150 hectares de terreno que têm como eixo
central um campo de golfe de nove buracos e um
complexo residencial de luxo.
Desde o passado dia 30 de Agosto, os médicos passaram a usufruir de condições especiais na aquisição de unidades residenciais, graças a um protocolo
estabelecido entre a Norte Golfe, entidade promotora do projecto, e o Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (CRNOM).
“Considerámos que se trata de
um projecto muito interessante
para os médicos, não só no que
se refere à oferta habitacional,
mas também na área do lazer”,
justificou Miguel Guimarães,
do CRNOM. Apesar da Casa do
Médico já oferecer uma série de
serviços aos associados, “é sempre bom podermos alargar o
nosso leque de ofertas e incluir
outras vertentes que não possuíamos”, acrescentou. Neste
contexto, Miguel Guimarães
considerou que a oportunidade
de parceria com a Norte Golfe
revelou-se vantajosa. “Podemos
utilizar o espaço para organizar reuniões, de uma forma
praticamente gratuita”, enfatizou. Por outro lado, os médicos poderão ainda usufruir de
um campo de golfe que, após
Fotografia © Mariana Themudo/JFF
a assinatura do protocolo entre

Vale Pisão com
condições especiais
para médicos
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Presidente da
câmara apadrinha
protocolo

P

resente na cerimónia de assinatura
do protocolo entre o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos e a Norte Golfe esteve o presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso.
Castro Fernandes quis, desta forma,
mostrar o entusiasmo em torno deste
projecto e aplaudir a vinda de médicos
para o concelho. “Espero que venham
muitos médicos para olhar pela nossa
saúde”, brincou o autarca, acrescentando: “Este é um projecto de grande
relevância para a economia do concelho de Santo Tirso, pois para além de
revitalizar esta zona vai trazer pessoas
altamente qualificadas”. Algumas delas
podem ser médicos e numa altura em
que Santo Tirso assiste a uma reformulação do hospital público e ao aparecimento de um novo hospital privado,
nada melhor do que “oferecer condições para que os profissionais se possam instalar no concelho”, salientou.

as duas entidades, foi palco de um pequena lição
de golfe protagonizada por Stuart Woodeman, um
nome sonante na modalidade.

Piscar de olho
Numa operação de charme aos médicos, a Norte
Golfe projectou um edifício exclusivo para esta
classe profissional, envolvendo apartamentos e
uma zona social destinada a sala de reuniões, sala
de refeições e lazer. Trata-se do único edifício do
empreendimento com oferta de apartamentos de
tipologias T0 e T1, contando com duas unidades
T2. “Há médicos deslocalizados temporariamente,
que estão sozinhos, ou em final de carreira que
podem ver neste projecto uma oportunidade de

estarem perto da cidade do Porto
e, ao mesmo tempo, usufruírem de
um espaço com qualidade de vida”,
argumentou à Nortemédico Pedro
Sottomayor, administrador da Norte
Golfe, lembrando o conceito que está
na origem de Vale de Pisão: “Estamos a falar de um projecto dirigido
à Área Metropolitana do Porto para
primeira habitação, ou seja, os nossos clientes vão viver em Vale Pisão.
Não se trata de um projecto turístico,
de segunda habitação, mas sim de
um projecto que permite às pessoas
viverem em Vale Pisão e trabalharem
no Porto ou nos arredores”. Para isso,
por exemplo, o empreendimento
tem assegurado transporte diário e
regular para os moradores que quiserem deslocar-se até ao Porto e não
tenham condições de o fazer em veículos particulares.

Arranque
em 2009
Entre as condições especiais, os médicos podem usufruir de um desconto de cinco por cento na aquisição dos 30 apartamentos Vale
Pisão/SRNOM e que, de acordo com
Pedro Sottomayor, foram exclusivamente projectados para esta
classe. O arquitecto, asseverou, “projectou
o edifício especificamente
para os médicos”, prevendo-se que a sua construção
possa arrancar já no primeiro trimestre do próximo
ano, estando prevista a conclusão das obras no final
de 2010.
O protocolo assinado entre as duas entidades permite ainda pensar o edifício de forma a proporcionar aos associados da SRNOM condições únicas de
acesso a Vale Pisão, designadamente a utilização do
campo de golfe, da sala de reuniões ou do Hotel que
ali também vai nascer.
Para além do hotel, assinado por Siza Vieira, o empreendimento de Vale Pisão terá ainda ao dispor dos
moradores um SPA, uma zona comercial de apoio e
um ClubHouse. Por outro lado, está também prevista, para mais tarde, a ampliação do campo de
golfe de nove para 18 buracos.

Notícias
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Protocolo entre
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
e
Norte Golfe / Quinta do Pisão
PROTOCOLO

PRIMEIRA OUTORGANTE: NORTE GOLFE
- PROMOÇÕES TURÍSTICAS E IMOBILIÁRIAS, S.A., com sede na Rua Pedro Homem
de Melo 55 2°, sala 203, 4150-599 PORTO,
com o capital social de 500.000,00 €, NIPC e
definitivamente matriculada na 2a Secção da 2a
Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número 504 990 640, e GOLFE QUINTA
DO PISÃO - CAMPOS DE GOLFE, S.A., com
sede na Rua Pedro Homem de Melo 55 2°, sala
203, 4150-599 PORTO, com o capital social
de 50.000,00 €, NIPC e definitivamente matriculada na 2a Secção da 2a Conservatória do
Registo Comercial do Porto sob o número 506
212 726, neste acto ambas representadas por,
José João Correia e Afonso Moreira, natural de
Moçambique, solteiro, portador do bilhete de
identidade 7740830, emitido no Porto, aos 26
de Abril de 2002, com domicílio na Avenida da
Boavista 3383, 4100-138 PORTO e José Pedro Coquet Sottomayor, natural da freguesia
de Santo Ildefonso, concelho do Porto, casado,
com domicílio na Av. Boavista 3383, 4100-138
PORTO, portador do bilhete de identidade número 6976532, emitido no Porto, aos 29 de
Março de 2001.
e
Secção Regional do Norte da ORDEM DOS MÉDICOS, pessoa colectiva n.°
500984492 com sede na Rua Delfim Maia,
405, no Porto, legalmente representada pelo
Presidente do Conselho Regional, Dr. José Pedro
Moreira da Silva, BI 2731139 de 09/04/2001 Porto, NIF 150793910 e pelo Vice-Presidente,
Dr. José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães,
BI 5805944 de 29/07/2003 - Lisboa, NIF
190386509.
e considerando que
A) A Norte Golfe e a Golfe Quinta do Pisão
(NG) e (GQP) são proprietárias e promotoras
do empreendimento imobiliário Vale Pisão
(EMPREENDIMENTO).
B) Neste âmbito, a NG pretende vender os
prédios que fazem parte desse EMPREENDIMENTO, sendo certo que a classe médica se
encontra plenamente integrada no mercado
alvo que pretende atingir, razão pela qual aceita
inclusivamente conceder aos médicos uma vantagem no preço de venda das habitações.

C) A NG projectou um edifício com apartamentos e com uma zona social de cerca de 300 m2,
zona social esta que pode ser destinada a salas
de reuniões, pequeno restaurante, ou outros
fins, de acordo com o que o utilizador quiser
definir (EDIFÍCIO), considerando que o mesmo
reúne condições óptimas para ser usado por
uma classe profissional com as características
dos médicos.

tivamente a zona social que lhe é cedida, considerando-se que há falta de utilização efectiva
se, em cada semestre civil, a OM não promover
pelo menos uma actividade na referida zona.

D) A Ordem dos Médicos (OM) tem por finalidade essencial (entre outras) fomentar e
defender os interesses da profissão médica a
todos os níveis, nomeadamente no respeitante
à promoção sócio profissional e da segurança
social.

2.7. A partir da cessão efectiva, a OM será
responsável pelos custos de água, luz ou gás
fornecidos à dita zona social, obrigando-se a
contratar tais fornecimentos em seu nome.

E) Neste âmbito, a SRNOM tem interesse em
dispor da referida zona social do EDIFÍCIO para
aí promover actividades inseridas no seu objecto, é celebrado e reciprocamente aceite o
presente protocolo, o qual se rege nos termos
e condições constantes das cláusulas seguintes:
1. A NG obriga-se a conceder um desconto
de 5% no preço de tabela a todos os médicos
inscritos na respectiva Ordem que comprarem
fracções no EDIFÍCIO, destinadas a habitação.
2.1. A NG obriga-se a ceder gratuitamente à
SRNOM - que a aceita - a utilização da zona
social do EDIFÍCIO para esta aí promover actividades inseridas no seu objecto.
2.2. A cessão prevista no número anterior é
feita pelo prazo de 3 (três) anos a contar da
data em que a NG comunique à SRNOM de
que foi emitida a licença de utilização do EDIFÍCIO, comunicação que se obriga a efectuar no
prazo máximo de 3 meses a contra da data em
que a mesma seja emitida.
2.3. A cessão vinda de estabelecer renova-se
automaticamente por períodos de 3 (três) anos,
se não for denunciada por qualquer das partes
com pelo menos 2 meses de antecedência sobre o termo do prazo ou renovação.
2.4. No que toca à cessão gratuita vinda de
estabelecer, a SRNOM poderá resolver o presente contrato a todo o tempo, mediante comunicação à NG com pelo menos 1 mês de
antecedência.
2.5. A NG também pode resolver o presente
contrato no que toca á cessão gratuita vinda
de estabelecer, se a SRNOM não utilizar efec-

2.6. No termo da cessão, qualquer que seja
o motivo, a SRNOM entregará à NG a indicada zona social no preciso estado em que lhe
houver sido entregue no início do período da
cessão.

2.8. Enquanto se mantiver a cessão prevista
nesta cláusula, no âmbito do funcionamento
do EMPREEDIMENTO, à OM cabe ainda comparticipar nos respectivos custos no valor de
200,00 € (duzentos euros) por mês, com direito a manter 4 sócios no Clube de Golfe do
Vale Pisão, podendo inscrever novos sócios a
50,00 € (cinquenta euros) por mês por cada
sócio adicional.
3.1. A partir da data da celebração deste contrato até ao momento em que cesse a cessão
da zona social, a OM obriga-se a permitir que a
NG promova as vendas de habitações do EMPREENDIMENTO junto dos médicos, através da
publicação de um anúncio em cada publicação
periódica da SRNOM e através da colocação
de um cartaz nas instalações da SRNOM, nos
locais habitualmente utilizados para avisos e
outras comunicações da SRNOM, de acordo
com o que for definido pela mesma SRNOM.
3.2. O presente protocolo será amplamente
divulgado pela NG e a SRNOM, nos termos e
condições que forem previamente definidos
pelas partes.
4. Para todas as questões emergentes deste
contrato é competente o foro da Comarca do
Porto com expressa renúncia a qualquer outro.
Celebrado em Santo Tirso, aos 30 de Agosto
de 2008.
Feito em dois exemplares ficando um em poder
de cada uma das partes Outorgantes.
José João Correia e Afonso Moreira
José Pedro Coquet Sottomayor
Dr. José Pedro Moreira da Silva
Dr. José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães

n
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Encerramento da
Artemédica
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Anjos&Faustino

A VI edição da Artemédica esteve patente ao público
no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM
durante todo o passado mês de Julho. O encerramento oficial foi no dia 31, em cerimónia presidida pelo Dr. José
Pedro Moreira da
Silva, presidente do
CRNOM. Do programa da cerimónia
constou um concerto pelo
Trio de S. Petersburgo e,
na segunda parte, foi feita
a entrega de medalhas aos
participantes nesta edição
de 2008, bem como o Catálogo referente às obras
expostas em 2006.
O sucesso desta VI edição
da Artemédica ficou demonstrado pelo facto de terem estado expostas mais
de 200 obras de 100 artistas médicos, com uma
qualidade global que foi amplamente reconhecida.
Para o ano há mais! n
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Agenda

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...

Encerramento da VI Edição de «Artemédica».
CCC, Julho de 2008

Reuniões Científicas
04 Julho VIII Seminário de
Neonatologia do Hospital de S.
João
07 Julho Reunião da Comissão
Regional Consultiva para o
Serviço Nacional de Saúde
14 Julho Reunião da Bial –
Apresentação de Programa de
lançamento Copalia
17 e 18 Julho Reunião da
Sociedade Portuguesa de
Alergologia
21 Julho Reunião da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia
26 Julho Reunião da Sociedade
Portuguesa do Acidente Vascular
Cerebral
05 a 07 Setembro Curso de
Formação em Metodologia de
Análise e Comunicação Científica
(MACC)
19 e 20 Setembro Curso de
Suporte Avançado de Vida
26 a 28 Setembro 1.º Congresso
Europeu de Prevenção Integrada
27 Setembro Reunião da
Sociedade Portuguesa de Cirurgia
Geral
03 Outubro Reunião do
Conselho Nacional Consultivo do
Exercício Técnico da Medicina
11 Outubro Curso de
Actualização em HTA
13 Outubro XIX Congresso
Nacional de Gastrenterologia e
Endoscopia Digestiva
14 Outubro Apresentação de
Parecer do Departamento de

Bioética da Faculdade de Medicina
do Porto

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER

17 e 18 Outubro Reunião sobre
implicações da Gestão Hospitalar
da Anestesiologia Portuguesa

Exposições:
01 a 31 Julho Exposição
ArteMédica
01 a 15 Agosto Exposição de
Pintura de Cláudia Mota Pereira
19 a 30 Agosto Exposição de
Pintura de Margarida Lima
15 a 26 Setembro Exposição
de Pintura de Cândido Armengol

25 Outubro Assembleia-geral da
Associação Portuguesa do Sono
Reuniões Organizadas
Pelo CRNOM
01 Julho Conselho Nacional
Executivo
03 Julho Conferência de Imprensa
Conjunta – Bastonário e Presidentes
das Secções Regionais – Alteração
ao Código Deontológico
07 Julho Reunião da Comissão
Regional Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde
12 Julho Reunião Inter Hospitalar
– CRN
29 Julho Reunião de Preparação
para o Fórum Regional Norte das
Ordens Profissionais (FORNOP)
28 Agosto Reunião do FORNOP
16 Setembro Reunião do
FORNOP
20 Setembro Conferência “O
Papel das Ordens Profissionais”
22 Setembro Reunião “Prémio
Corino de Andrade”
25 Setembro Reunião do Fundo de
Solidariedade
26 Setembro Plenário dos
Conselhos Regionais

02 a 28 Outubro Exposição de
Escultura de Rogério Abreu
Concertos
12 Julho Recital de Guitarra
Clássica por Pedro Fesch
Outros Eventos:
01 Outubro Lançamento
de Livro “Um Saneamento
Exemplar”da autoria do Prof.
Daniel Serrão
09 Outubro Leilão – Espaço T
10, 24, 31 Outubro Peça
de Teatro de Arnold Wesker
“Trilogia”, uma produção de
“Contracorrente – Fábrica
Teatral”

16 Outubro Reunião da Comissão
Organizadora e Permanente do
FORNOP

Recital de Guitarra

Gil Fesch

12 de Julho, CCC
Gil Fesch nasceu no Porto em 1985.
Iniciou os seus estudos musicais em 1996 com o seu pai, Pedro Fesch.
Participou no Concurso de Guitarra de S. João da Madeira, competição em que obteve
o 1º Prémio em 2001 (Classe A) e o 1º prémio ex-aequo em 2003 (Classe C). Venceu
o Concurso de Guitarra do Fundão em 2002 e obteve ainda o 1º Prémio ex-aequo no
Concurso de Guitarra Clássica de Ourém em 2007 (nível superior).
Ingressou na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto no ano de
2004, tendo finalizado o Bacharelato em 2007. Actualmente frequenta o 4º ano de
Guitarra na classe do Prof. José Pina.
Trabalhou em cursos de aperfeiçoamento com Alberto Ponce, Gunnar Spjuth, José Pina,
Julius Kurauskas, Margarita Escarpa e Roland Dyens.

Programa
LEO BROUWER
Hika ‘In Memoriam Toru Takemitsu’
JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite BWV 996 (I. Passaggio -

SALVADOR BROTONS
Partita dels Temperaments, Op. 83

(I. Sanguini; II. Flemàtic; III. Melancòlic;
IV. Colèric)

Presto; II. Allemande; III. Courante;
IV. Sarabande; V. Bourrée; VI. Gigue)

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO
Tre Preludi Mediterranei, Op. 176

STEPHEN DODGSON
Fantasy-Divisions

(I. Serenatella; II. Nenia; III. Danza)

71

VAI ACONTECER...
Reuniões Científicas
14 Novembro Jornadas Anuais
de Cuidados Intensivos Pediátricos
18 e 19 Novembro Curso de
Patologia Neurológica Pediátrica
sobre Cefaleias
20 Dezembro Associação de
Apoio aos Doentes Depressivos e
Bipolares
Reuniões Organizadas
Pelo CRNOM
03 a 05 Novembro III Mostrem
(3.ª Mostra das Especialidades
Médicas – Conselho Nacional do
Médico Interno)
18 Novembro Palestra do
FORNOP

ACTIVIDADES DE CULTURA E
LAZER
Exposições:
06 a 28 Novembro Exposição
Colectiva de Artes Plásticas –
“Galeria Átomo” [Hall do Salão
Nobre e Galeria]
15 a 30 Novembro Exposição
de Artes Plásticas por Lourdes
Carvalho [Corredores]

“Gritos em Silêncio” Mostra de escultura de Rogério
Abreu. CCC, Outubro 2008

02 a 30 Dezembro Exposição de
Pintura de Agostinho Cordeiro,
[Hall do Salão Nobre, Galeria,
Corredores, Bar e Sala Braga]
Outros Eventos:
06 Dezembro Festa de Natal
para as crianças filhos de Médicos

28 Novembro Curso de Suporte
Avançado de Vida

classificados

12 Dezembro Juramento de
Hipócrates

7Congresso Nacional
º

1ª Reunião Conjunta com a Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral

de Saúde Ocupacional

7CNSO2008

Destinado a Médicos, Internos ou Especialistas, altamente
motivados para actividades de investigação clínica ou de
translação, que:
n estejam convictos de que uma formação científica sólida
é o alicerce de uma investigação médica de excelência e de
uma melhor prática clínica;
n desejem, no futuro, envolver-se em projectos
multidisciplinares e cooperativos como complemento da
sua actividade assistencial.

www.spso.pt
Para mais informações consulte o site www.spso.pt

Local do Congresso: NOVOTEL VERMAR

Taxas de Inscrição do 7CNSO2008
Participantes*

Programa Científico
Cursos Práticos **
Almoço de Trabalho

100.00
40.00
22.00

* Desconto de 25% para os alunos que previamente tenham
efectuado o pedido por carta e aprovado pela Comissão
Organizadora do 7º Congresso Nacional de Saúde Ocupacional.
** Cursos Práticos � 50.00 para Participantes não inscritos no
Programa Científico.

Patrocinadores Oficiais:

Póvoa de Varzim 13 - 14 - 15 Nov. 08
Entidade Organizadora:
Sociedade Portuguesa de Saúde Ocupacional

Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
Alameda Prof. Hernani Monteiro
4200 - 319 PORTO - PORTUGAL
Tel. +351 225 513 635
Fax +351 225 513 638
E-mail: secretariado@spso.pt

Secretariado:
Viagens Abreu S. A.

Departamento de Congressos
Av. dos Aliados, 207
4000 - 067 PORTO - PORTUGAL
Tel. +351 222 043 570
Fax +351 222 043 693
E-mail: congresses.porto@viagensabreu.pt

O Programa tem a duração de 3 anos e estará aberto durante 3
anos consecutivos, com início em Outubro de 2008.
Aceita um total de dez (10) candidatos por ano, cinco em
dedicação em full-time e cinco em part-time (Internos de
Especialidade que pretendam integrar o Programa sem
interrupção do Internato Médico). A Fundação Calouste
Gulbenkian atribui bolsas aos candidatos seleccionados.
Toda a informação em http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=53, onde
consta também a lista dos candidatos seleccionados neste primeiro ano de
funcionamento do Programa.
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Daniel Serrão escreve
sobre o saneamento
político de que foi
alvo em 1975

«Não
me vingo
de ninguém»
Já passaram mais de 30 anos, mas pode
dizer-se que a história ainda é recente,
ou não envolvesse algumas figuras
vivas. «Um Saneamento Exemplar”
conta um curto período da vida de
Daniel Serrão, vítima de “perseguição
política”.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Um livro de “memória, justiça, valores, convicções,
coragem e resistência”. A descrição do antigo presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM), Miguel Leão, serviu para apresentar «Um Saneamento Exemplar”, o último livro
de Daniel Serrão, que relata a perseguição política
de que foi alvo no período pós-revolucionário. Com
o recurso à memória e à documentação que guardou ao longo deste tempo, o autor recusa qualquer
“espírito de vingança”, apesar de se ter visto acusado
por militantes do Partido Comunista e da extremaesquerda de ter ligações a “organizações secretas
de orientação nazi”. “Não me vingo de ninguém,
não há nenhuma palavra nesse sentido. Há factos,
devidamente documentados, e se alguém encontrar
alguma coisa que não é verdadeira que me diga,
pois terei oportunidade de responder”, desafiou.
Admitindo ter omitido alguns factos, nomeadamente “aqueles que poderiam ser susceptíveis de
humilhar algumas pessoas que ainda estão vivas“,
o autor recua a 1975, lembrando o seu afastamento
dos cargos de professor da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto e de médico do Hospital
de S. João. “De um dia para o outro, vi-me com
mulher e seis filhos, e sem qualquer fonte de rendimento”, recordou Daniel Serrão, na cerimónia de
apresentação do livro que decorreu no passado dia
1 de Outubro, no Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM, onde confessou sentir-se em “casa”.
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pedido de desculpa
do PCP seria bem
recebido
São vários os nomes das figuras da história que
Daniel Serrão aponta ao longo do livro. A começar
por Álvaro Cunhal. “O conjunto das informações,
de fontes seguras, que me foram disponibilizadas
ao longo do tempo (…), e toda a documentação que
pude recolher, provam que o meu saneamento foi
uma decisão, bem ponderada, da DORN do PCP,
com o acordo do Comité Central do PCP, ou seja,
de Álvaro Cunhal”, refere logo no início do livro.
Por isso, em declarações à Agência Lusa, Daniel Serrão desafiou o PCP a apresentar-lhe um pedido de
desculpas, ou a apresentar provas
que contrariem o livro: “Espero
que o Partido Comunista
me apresente um pedido
de desculpas. Seria
um gesto elegante
e por mim bem
recebido”.

Incomodidade
Exactamente porque «Um Saneamento Exemplar»
envolve pessoas, algumas das quais vivas, Miguel
Leão considerou que foi preciso “uma enorme coragem para escrever este livro”, face à “incomodidade” que poderá gerar. Escolhido pelo autor para
apresentar a obra, o antigo aluno de Daniel Serrão
acredita que a obra é “não só uma aula”, mas “mais
uma lição”. Pois, concluiu, “para usar uma frase emblemática que atravessou os anos deste saneamento:
«há sempre alguém que resiste, há sempre alguém
que diz não»”.
Entre as pessoas referidas no livro contam-se o médico e ex-professor universitário António Hespanha, então director-geral do Ensino Superior, e José
Miguel Judas, este como presidente da Comissão
Interministerial de Saneamento e Reclassificação.
No campo oposto, Daniel Serrão menciona “o
estudante Luís Filipe Menezes”, um dos
que, na altura, o defendeu e que,
por isso, “foi barbaramente
espancado ao chegar
a casa e teve de ser
assistido no Serviço
de Urgência do hospital”. Também por isso,
o actual presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia
esteve presente na sessão.
Publicado pela Alêtheia, coube a
Zita Seabra, fundadora da editora,
abrir a cerimónia. Aos jornalistas,
e sobre a polémica que pode causar a
publicação de «Um Saneamento Exemplar”, a ex-comunista respondeu: “As biografias são sempre polémicas, porque a vida
das pessoas é polémica, senão não tinham
interesse nenhum. É importante que experiências como esta sejam relatadas em livro, para que
fiquem para sempre na história”. n
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Mostra de fotografia decorreu na Galeria Átomo

Cor e movimento nas
exposições de Paes Cardoso e
Miguel Guimarães

Dois médicos, dois mundos não muito

gundo os galeristas, teve a adesão do

diferentes. Paes Cardoso e Miguel Gui-

público. O feedback “foi muito bom.

marães juntaram-se numa mostra de

Fomos contactados por vários jor-

fotografia que esteve patente entre 6

nais e revistas e podemos dizer que

de Setembro e 3 de Outubro na Galeria

esta foi uma das exposições que tive-

Átomo, no Porto. «No mundo da cor»

mos na galeria que causou maior im-

e «Mundo em movimento» foram os

pacto”, assegurou Francisco Ribeiro,

títulos escolhidos pelos autores

um dos proprietários da Átomo.

para esta exposição conjunta que, se-

artistas com
identidade própria
A ideia de expor o trabalho dos dois
médicos surgiu em conversas informais e após a visita do galerista à
Artemédica. Aliás, Paes Cardoso e
Miguel Guimarães não são propriamente novatos e ambos já expuseram outras vezes na Átomo, em algumas mostras
colectivas. A tal ponto, que Paes Cardoso tem já o
estatuto de “artista residente”. “Gostamos muito do
trabalho dos dois, porque consideramos que apresentam uma coerência. Hoje em dia, já é possível

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

identificar o trabalho de cada um deles, ou seja, já
possuem uma identidade própria nos trabalhos fotográficos que apresentam. Esperamos que, um dia,
o Dr. Miguel Guimarães também possa passar a ser
um artista residente da nossa galeria”, confidenciou
Francisco Ribeiro.

paixão
pela fotografia
Ambos autodidactas, Paes Cardoso e Miguel Guimarães partilham a paixão pela fotografia. Em «No
mundo da cor», o pneumologista mostra a sua predilecção pelo abstracto, em detrimento das paisa-
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gens. “Gosto muito de fotografar objectos que possa
modificar de tal maneira que as pessoas não sabem
muito bem em que contexto estavam inseridos”,
refere Paes Cardoso, para quem a máquina fotográfica serve de pincel ou lápis. A fotografia é já muito
mais do que um simples “hobby” que conjuga com
a sua actividade profissional, apesar de garantir
não ter pretensões a ser um profissional. Prefere
intitular-se um “amador”, confessando ter encontrado na fotografia um complemento à medicina. “A
fotografia dá-nos a hipótese de libertar um pouco o
espírito”, acredita. Foi também por isso que, depois
de ter começado a partir de exposições organizadas

para médicos, alargou o seu horizonte para outras
mostras em que tem participado. E a paixão levou
mesmo a que já tenha publicado dois livros, onde
para além das fotografias que captou com a objectiva, fala também sobre elas.

O mundo
em movimento
Fora dos palcos da Artemédica, Miguel Guimarães apresentou «O mundo em movimento», como
chamou à mostra que esteve patente na Galeria
Átomo. Imagens captadas em diferentes pontos do
globo, desde os Estados Unidos, Argentina e Brasil, a Portugal e Itália. “São fotografias em sítios
muito distantes uns dos outros e foi por isso que
resolvi chamar-lhes «O mundo em movimento»,
justifica, explicando a sua visão por trás da objectiva: “Quando tenho a máquina na mão, tento fazer
fotografias que captem algo com sentido estético,
mas que sejam também imagens fora do habitual e
que possam transmitir uma mensagem”.
A fotografia é vista como um “hobby” porque, afinal
de contas, não existe tempo para mais. No entanto,
confessa Miguel Guimarães, “tenho muita vontade
de aprender e, inclusivamente, participarei num dos
cursos que vão ser promovidos pelo fotógrafo António Pinto na SRNOM”. n
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Mostra de Rogério Abreu
apresentou mais de 100 obras
de escultura

«Gritos em Silêncio»
para surpreender o público
Mais de 100 obras cheias de graciosidade e simplicidade. O trabalho “de
uma vida” que Rogério Abreu apelidou
de «Gritos em silêncio», num gesto de
“exposição a nu” perante o público.
Foi assim mais uma grande mostra
de escultura no Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

O desafio era enorme, mas
a vontade de surpreender
ainda maior. O resultado
foi fora de série. Mais de
100 obras de escultura assinadas por Rogério Abreu
preencheram a galeria
do Centro de Cultura e
Congressos, criando vida
através da pedra. Corpos
esguios, figuras femininas
dominaram a exposição
que esteve patente durante
o mês de Outubro, num
trabalho de um ano, mas
que representa “uma vida”.
“Mais de 50 por cento das
obras foram feitas a pensar
nesta mostra. O espaço é
muito grande e, de alguma
forma, amedrontador. Não
é fácil para um artista juntar obras de qualidade
e quantidade para causar impacto. Por isso, nesta
exposição tentei dedicar-me o máximo possível,
para atingir a força que o espaço exige”, descreveu.
Neste contexto, continuou, “o objectivo que tracei
era mostrar o Rogério Abreu escultor, mas também
o Rogério Abreu pessoa. Foi com esta dose de criatividade e de capacidade de trabalho que me dediquei
a esta exposição, expondo-me a nu”.
Quanto ao título da exposição – «Gritos em silêncio» –, Rogério Abreu explica: “Este trabalho representa um grito de querer fazer melhor, de querer
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a sua mistura com madeiras ou aço foi, antes
de mais, uma forma de
libertação do escultor.
A pedra, aponta Rogério Abreu, “é um material fantástico, mas
não nego que tenho
uma necessidade de
aproveitar o que existe na natureza para trabalhar
e converter em arte”. Daí as madeiras, o cobre, o
latão… “Uso estes materiais com toda a vontade
não só pelo gozo de os poder sentir enquanto estou
a criar, mas pelo desafio que representa trabalhar
cada um deles”, justifica, considerando que o trabalho em torno de um único material podia tornar-se
“monótono”.

oportunidades, mas também
um grito de: Consegui! Obviamente são gritos em silêncio, mas interiormente eu
grito, acreditando nas possibilidades que tenho”.
À semelhança de mostras anteriores, a “predilecção” pela
figura feminina continua a
ser uma imagem de marca.
Figura feminina
“Nas mulheres não tenho de
me esforçar muito para fazer
é principal fonte de
coisas bonitas”. Uma frase de
inspiração
um escultor espanhol que
Rogério Abreu aproveita: ”Na realidade, a anatomia
feminina é tão convidativa e carinhosa que há uma
atracção inequívoca. Pode também representar a
minha paixão pela mãe natureza”.
Mas se o tema em torno das mais de 100 obras expostas é comum, os materiais escolhidos para trabalhar as peças foram diversificados. As pedras duras, como o granito ou o basalto, dominaram, mas

Desenho é um mecanismo
de libertação no processo
criativo
Nesta grande exposição no Centro de Cultura e
Congressos, Rogério Abreu aproveitou ainda o espaço para expor alguns desenhos. Confessando
que cada vez faz menos uso do lápis, o escultor
reconhece a necessidade de desenhar, como fonte
de libertação da mão e das sensações, de forma a
que o resultado final da peça de escultura seja também mais liberto. “Aproveitei desenhos meus para
esta exposição pois eles representam a memória
do meu passado, as minhas origens, e também por
isso alguns são intituladas «Memórias» e «Raízes»”,
concluiu o “artista de causas e princípios, de seriedade e rigor, de espírito aberto e gosto pelas coisas
belas da vida, de profundo envolvimento com o ser
e conhecer o que o rodeia, de respeito pela sua liberdade e pela dos outros, no espreitar de perto o longe
e saber que o importante é partir não é chegar”,
como descreveu Miguel Guimarães, vice-presidente
da SRNOM. n
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«VIDA E MORTE»
os Mais recentes trabalhos de
Cândido Armengol em exposição
no centro de cultura e congressos

«Composta por cinquenta obras, levadas

O artista não se limita a compor a obra

ao imaginário dos sonhos numa contem-

mas sim dar o visível como manifesto do

plação de vida e morte, mistério do corpo

pensamento, e o invisível para a fusão de

e desejo que concentra o observado no

ideias e reflexão, deixando ao observador

sensorial. Os sentidos fantasmas que

a especulação do lógico e da figuração

apoquentam o artista

poética. Assim o autor diz-se cosmica-

no contexto onírico

mente existencial da vida para a morte, e

são transferidos para

da morte para a vida em contextos espi-

a tela sugerindo visões

rituais.»

de inquietação sentida,
e forma espectral.

Cândido Armengol, arquitecto
– pintor, nasceu em 1944, no
Porto. Desde cedo se interessou pela pintura, tendo feito a sua primeira exposição aos 14 anos. Em 1962 concluiu o Curso de
Desenho e Pintura da Escola de Artes Decorativas
Soares dos Reis e em 1972 o Curso de Arquitectura
da Escola Superior de Belas Artes (ESBAP) do Porto.
Passou ainda pela Escola de Artes da Real Academia
de Barcelona (1969/1971) onde estudou Pintura e

In Folheto de apresentação da Exposição
Fotografia Anjos&Faustino

Design, altura em que trabalhou como ilustrador
nas Ediciones Bruguera, naquela cidade.
Foi discípulo de Luís Pinto Coelho, Artur Bual, Albino Duarte Baganha, entre outros. Nos anos 60 e
70, conviveu com grandes figuras da cultura na cidade do Porto. Foi companheiro do poeta Fernando
Alvarenga e frequentador das Tertúlias do Ateneu
Comercial do Porto, onde conviveu com José Régio.
Companheiro nos ateliers da “Belarte” de jovens
artistas com César Neto, trabalhou na televisão, fa-
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zendo cenários para
programas do poeta
Pedro Homem de
Melo. Passou depois por Marrocos,
em finais da década
de 80, onde se deixou conquistar pelo
paisagismo. De regresso a Portugal,
dedicou-se a esta
actividade (“garden
designer”), tendo
fundado, em 1990,
a empresa “Novos
Jardins”. Em 1993
foi autor do restauro dos jardins da
ESBAP e, em 1994,
da reconversão dos espaços verdes e envolvente do
grupo Pedras Salgadas e Vidago, ao mesmo tempo
que foi co-autor do projecto da nova fábrica de enExposições

1969	Galeria Toison, Madrid
1976	Galeria “O Primeiro de Janeiro”, Porto
1979 Salão de Artes do Jornal “O País”, Lisboa
1979	Galeria do Hotel Meliá, Madrid
1980	Galeria do Hotel Marrakech, Marraqueche, Marrocos
1980	Galeria do Hotel Corcel, Porto
1980	XIX International Special Prize of Drawing – Joan Miró, Barcelona
1988	Galeria do Hotel Azur, Rabat, Marrocos
1989 Sala Providencial do Palácio de Málaga, Espanha (Colectiva)
1992	Artfi 92 Bogotá - Sevilha 92, Espanha (Colectiva)
1995	Academia Torres Gallery, Madrid (Colectiva)
1995	Engranving International Fair, Madrid (Colectiva)
1995	Galeria Medioevo, Fuente Rabia, San Sebastian, Espanha (Colectiva)

garrafamento das águas “Pedras Salgadas”. Neste
mesmo ano foi agraciado com a medalha de mérito pelo Primeiro-Ministro da altura, Prof. Cavaco
Silva. Dispôs de galeria própria em Barcelona, nos
anos 90, e no Porto, na rua de Santa Catarina (Galeria Armengol), entre 1994 e 2003.
Autor de diversas exposições (ver caixa), encontrase representado em várias colecções particulares,
nomeadamente de José Manuel Vieira (Porto), José
Ortis Posada (Barcelona) e Luís Miguel Valdés (Barcelona).

metamorfose de sonhos
Convidado a descrever o foco da sua obra mais
recente, Cândido Armengol indica: “a mulher no
mundo, do mundo e para o mundo”. Pintura surrealista destinada a “contar as estórias com humor,
o corpo feminino, do desejo sexual”, “memórias recorrentes que guarda do pintor Gustav Klimt”. Com
o tema “Vida e Morte”, o autor concentra-se “numa
metamorfose de sonhos oníricos para a libertação
do real comportamento, e do bem comportado”.
O objectivo é “desafiar a provocação que encontra
nos filmes de Almodôvar e nos desenhos de Mestre José Rodrigues, adorar deusas e anjas, despir
preconceitos, falar da liberdade do comportamento
imposto por sociedades expostas ao conflito e à humilhação da mulher, encontrar formas nos poemas
de Lobo Antunes...”. O artista procura o modelo,
transforma-o, contém os impulsos, denuncia o temperamento sexual sem medos nem paixões pelos
mitos, contraria os pressupostos do abstracto, conciliando a inspiração momentânea, construindo expressões satíricas do desejo. Como define o artista:
“O quadro não é ornamental à evidência. O quadro
é a evidência do desejo”. n
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«	The sounds of art»
em Novembro
	no CCC
Mostra organizada
pela Galeria Átomo
junta pintura,
escultura e
fotografia

Novembro vai ser o mês
de mais uma grande

Mais de 30 artistas e
cerca de 100 obras

mostra colectiva no
Centro de Cultura e
Congressos. Organizada
pela Galeria Átomo, esta
exposição vai reunir
pintura, escultura e fotografia, dando a conhecer novos artistas,
mas também nomes consagrados como Nadir
Afonso, Cargaleiro e José Guimarães.
Vão ser mais de 30 artistas nacionais e
internacionais.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Átomo: “um movimento energético e gerador, o poder da ordenação da matéria segundo a definição
das ideias, o vértice do sistema universal das artes,
onde está o verdadeiro conhecimento”. É com base
nesta discrição que a Galeria Átomo, no Porto, se
apresenta e é dela que vai partir a organização da
próxima exposição colectiva de pintura, escultura
e fotografia que vai decorrer no Centro de Cultura
e Congressos, entre 2 e 28 de Novembro. Mais de
30 artistas nacionais e internacionais, cerca de 100
obras, vão fazer parte da história de «The sounds of
art», a primeira edição de um projecto que a Galeria
Átomo quer que se torne um marco anual no panorama da arte.

Oportunidade
“É um projecto fora de portas que arranca com esta
grande exposição no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos e que pretendemos que se repita de ano
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para ano”, avançou à Nortemédico Susana Ribeiro,
também ela artista plástica e uma das fundadoras
da galeria. Para a Átomo, enfatiza, “trata-se de uma
oportunidade de realizar uma grande mostra” que
não seria possível concretizar no espaço que actualmente dispõe, na Rua de Oliveira Monteiro. Por
outro lado, acrescenta, “é também a possibilidade
de nos apresentarmos a outros públicos e de mostrarmos os artistas que colaboram connosco”.

Jovens artistas
ao lado de nomes
consagrados
Para esta grande mostra, a
Galeria Átomo reuniu um
vasto conjunto de artistas
como Nadir Afonso, Cargaleiro, Noronha da Costa e José
Guimarães. Ao lado dos consagrados aparecem ainda nomes conhecidos como os de
Fernando D’F Pereira, Urbano
da Cruz, José Maria Pinedo
e jovens artistas que, desta
forma, têm a oportunidade de
apresentar os seus trabalhos
ao público. “Para nós, é ponto
de honra dar oportunidade
aos jovens em início de carreira, uma vez que são poucas aquelas que actualmente
existem no mundo da arte”,
aludiu Susana Ribeiro.
Com uma panóplia tão grande
e tão diversificada de obras
prevista para esta exposição, a
galerista rejeita qualquer crítica à diferença de qualidade
de trabalhos que podem vir a
ser apresentados. Para Susana
Ribeiro, o “preconceito” criado em torno dos jovens
em início de carreira “não faz sentido”. “Uma coisa é
se um artista é ou não conhecido no mercado nacional ou internacional. Outra coisa é a qualidade. Nós
apostamos na qualidade dos nossos artistas e não
há razões para haver uma separação entre os mais
jovens e os consagrados”, avalia. O importante, continua, “é que as pessoas não se deixem influenciar
pelos críticos de arte, mas deixem antes envolver-se
pela obra que vêem e chegar à sua própria conclusão”. Talvez por isso é que a Átomo diz servir “um
público-alvo dos 7 aos 77, cuja única condição exigida é o gosto por experimentar e o desejo de aprender algo mais no domínio da criação artística”.

Projecto
diversificado
Foi a 28 de Outubro de 2006 que a Átomo – galeria
de arte contemporânea – iniciou a sua actividade,
assente no objectivo de “acolher artistas emergentes
e cujas propostas correspondam a uma actividade
com características inovadoras, exigentes e demonstrativas de uma participação activa na cena cultural
contemporânea”. O sonho de Susana Ribeiro já era
antigo, pouco tempo depois de terminar a Licenciatura em Artes Plásticas – Pintura na Faculdade
de Belas Artes da
Universidade do
Porto, em 2002.
Mas a artista que
também fez o curso
de restauro queria encontrar um
espaço diferente:
“Foi extremamente
difícil encontrar
um local em que
pudesse criar todas
as condições que eu
desejava, pois queria reunir três tipos
de actividades: um
espaço para exposição, um atelier para
mim e para ensinar
e um espaço de restauro”.
Hoje em dia, tudo
está a funcionar. A
par das exposições
que vão sendo organizadas e procurando “atrair e
cativar um público
novo, através da
nova geração de artistas mediante a apresentação de
trabalhos inovadores e actuais”, a Galeria Átomo organiza workshops semanais em áreas como o feng
shui, origami, decoupage, bijuteria ou artes decorativas; aulas de desenho e pintura, e faz restauro de
pintura de cavalete e pintura mural. A experiência,
quase a completar dois anos, “tem corrido extremamente bem e as pessoas têm aderido”, garante,
satisfeita, Susana Ribeiro que, refira-se, também
apresentará alguns dos seus trabalhos, num estilo
retro, caracterizado por imagens e formas geométricas de cores contrastantes, na exposição do Centro
de Cultura e Congressos da SRNOM. n
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Centro de Histocompatibilidade do Norte promove
exposição de Painéis de azulejos em Janeiro

Crianças participam na luta
contra a leucemia
A partir de 5 de Janeiro, o Centro de Cultura e Congressos vai acolher uma mostra solidária. São 99 painéis de
azulejos realizados por crianças de várias escolas de
todo o país, num projecto do Centro de Histocompatibilidade do Norte de “Luta contra a Leucemia”.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

“Sempre que um homem sonha, o mundo pula e
avança, como bola colorida entre as mãos de uma
criança”. O sonho partiu da directora do Centro de
Histocompatibilidade do Norte (CHN), Dra. Helena
Alves, o mundo passou pelas escolas de todo o país
e das mãos de milhares de crianças resultaram centenas de trabalhos de “Luta contra a Leucemia”. Dos
poemas de António Gedeão à prosa de Helena Alves
que, no final de 2005, escreveu às escolas para as
desafiar a ser a estrela principal num projecto de
sensibilização sobre a recolha de medula óssea. O
mundo pulou e avançou. A prova está nos 99 painéis de azulejo que, a partir do dia 5 de Janeiro, vão
estar em exposição no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. São o coroar de um trabalho que envolveu
cerca de seis mil pessoas, entre professores e alunos,
e resultou, para além dos painéis de azulejo, em
mais 129 projectos educativos em tela, papel ou
CD. “Quando iniciei o projecto, pensava que ficava
satisfeita se chegassem 20 trabalhos. Os resultados

superaram qualquer
expectativa”, confessa
Helena Alves.
O sonho nasceu há três
anos, quando a directora do CHN se lembrou de fazer um CD
Interactivo intitulado
“Medula: A Fábrica da
Vida”, reunindo um
vasto conjunto de informação sobre a recolha de medula óssea. O
objectivo era chegar às
crianças e jovens, futuros dadores. “Se intervirmos
de uma forma precoce, as crianças vão, certamente,
interiorizar a necessidade de serem solidárias. É
uma questão de cultura. Por outro lado, se tivermos
pivots no terreno a transmitir a informação e a formar as crianças, vamos ter um efeito multiplicativo,
porque as crianças vão ter uma intervenção muito
importante nas famílias”.
Para dar forma ao sonho, Helena Alves procurou
a Sonae para pedir apoio na reprodução dos CD.
Primeiro foram cinco mil, hoje existem 35 mil que
reproduzem informação adaptada ao programa escolar do 6º ano de escolaridade, com jogos interactivos, mas reúne também um vasto leque de informação para jovens até ao 12º ano. Um projecto que
valeu a Helena Alves e ao CHN o Prémio Hospital
do Futuro, entregue em 2007.
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Sabia que…

A

inauguração da Exposição de Painéis de
Azulejos vai ocorrer no dia 10 de Janeiro, sábado, pelas 18h00, no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos. Na mesma altura, será lançado o
livro com a reprodução dos trabalhos e vários
textos assinados por diversas figuras de prestígio na comunidade científica nacional e internacional. Numa primeira fase, serão produzidos
cinco mil exemplares do livro, mas Helena Alves
espera atingir os 50 mil. Os livros, em versão
bilingue (português e inglês), serão vendidos a
preço de custo.

O

júri do concurso deve estar prestes a anunciar os trabalhos vencedores. O primeiro
prémio tem o valor pecuniário de 500 euros e
o segundo de 250 euros, que serão atribuídos
às escolas. Já para os trabalhos em tela, papel ou
CD, serão atribuídos prémios de 50 e 25 euros,
para o primeiro e segundo lugares, respectivamente. “É apenas uma acção simbólica”, descreve
a directora do CHN. O júri é composto por 10
elementos, entre os quais a SRNOM, a Faculdade
de Medicina da UP, a Câmara do Porto, a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, o
CEDACE e a ARS/Norte. Além disso, os painéis
de azulejos podem ser vistos e votados no site do
CHN, www.chnorte.min-saude.pt.

O

projecto concebido e implementado por
Helena Alves obteve tanto êxito que superou todas as expectativas. Primeiro, foi um
colaborador do Hospital Magalhães Lemos que
pediu para que alguns dos doentes ali internados pudessem participar. Assim, na exposição,
embora não sejam submetidos a concurso, vão
estar patentes cinco painéis de azulejos do Hospital Magalhães Lemos. Depois, foi o presidente
da Investigação da Fundação Anthony Nolan,
em Inglaterra, que convidou Helena Alves para
desenvolver o projecto naquele país. “Ofereceume um contrato de 10 anos”, conta, a rir-se, a
directora do CHN. A oferta não foi aceite, mas
ficou a promessa de partilhar a experiência, não
só em Inglaterra, como também em Espanha,
onde se pondera a hipótese de levar a exposição e
lançar uma edição do livro, em castelhano, a pedido de uma inspectora da Federação Europeia
para a Imunogenética, que visitou recentemente
o Centro de Histocompatibilidade no âmbito de
uma auditoria, para renovação da Acreditação
Internacional.

Mas porque os sonhos não acabam, Helena Alves achou que
poderia ir mais longe. “Achei
que era necessário fazer algo
mais, de forma a que o assunto
não ficasse esquecido numa gaveta, onde se guarda o CD. Era
preciso ficar algo para o futuro”,
recorda. Com o projecto de
alargamento do CHN prestes a
arrancar, surgiu, então, a ideia
de lançar um novo desafio às escolas: um concurso de painéis
de azulejos que, independentemente dos resultados, ficariam
para sempre expostos nas paredes do novo edifício. Desta
forma, sublinha, “estávamos
não só a envolver os professores de ciências, mas também os
docentes de trabalhos manuais
e, no fundo, toda a comunidade
escolar”.

Escolas
responderam
em massa

Depois de ultrapassados os problemas logísticos, como arranjar
os “mails” de todas as escolas
do país, o projecto arrancou em
pleno no ano lectivo 2006/2007,
com a ajuda de muitos voluntários, entre amigos e familiares. António Pires é um desses
voluntários que tem vivido em
pleno o sonho de Helena Alves.
O entusiasmo da directora do
CHN é contagiante e, como o
próprio admite, era impossível
ficar indiferente. Hoje, este antigo gestor de projectos da Metro do Porto, tem sido o braço
direito de todo o projecto. “Temme ajudado muito na preparação e organização do livro e da
exposição, de uma forma altruísta, dinâmica e com grande alegria. Tem sido um
grande apoio, perante todas as dificuldades que este
projecto encerra a nível de organização e financiamento”, refere Helena Alves.
À semelhança do que aconteceu com a resposta de
António Pires, também as respostas das escolas
não se fizeram esperar. Mesmo quem não conse-

guiu trabalhar em azulejos, apresentou projectos de
outra forma. “As escolas também vivem problemas
ao nível de dinheiro e havia quem não pudesse
comprar os materiais necessários. Mas a verdade é
que arranjaram outras soluções e isso é de louvar”,
aplaude Helena Alves.
Mas o projecto não estaria completo sem falarmos
no livro que irá reproduzir os 99 painéis de azulejos
de “Luta Contra a Leucemia”. Será um marco da solidariedade que envolveu cerca de seis mil pessoas.
“As crianças perceberam que as soluções também
podem passar por elas. Temos testemunhos de professores que dão conta do envolvimento e reflexão
que foi feita sobre um tema que não é simpático,
mas que pode ser construtivo”, adverte a directora
do CHN.
A par das imagens, o livro vai contar com a participação de várias personalidades da comunidade
científica. Com prefácio de Daniel Serrão, haverá
ainda textos do presidente da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas, do presidente da
Federação Europeia para a Imunogenética, do presidente da Sociedade Brasileira de Transplantação, da
Fundação Anthony Nolan do Reino Unido, do presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação, da directora do Registo de Dadores de Medula
Óssea do Reino Unido, do bastonário da Ordem dos
Médicos, do director do “Laboratório Jean Dausset”
em Paris, do presidente da ASST, do director da Faculdade de Medicina do Porto, entre muitos outros.

Crianças
sobredotadas também
participam
Paralelamente, a exposição de painéis de azulejos
vai ainda contar com a animação de um robot pintor, construído e programado pelas crianças e jovens do Pólo da Guarda da Associação Portuguesa
de Crianças Sobredotadas, um grupo que tem arrecadado múltiplos prémios nos festivais nacionais
e mundiais de Robótica, nos últimos três anos. A
construção do Robot Pintor foi, um a vez mais, um
desafio lançado por Helena Alves às crianças, neste
caso da APCS/Pólo da Guarda, para promover nas
escolas o gosto pela robótica, cuja dinamização será
altamente benéfica a médio prazo, interessando as
crianças na construção e programação de modelos
de robots. “Os robots são utilizados cada vez mais
na medicina e há uma grande necessidade de técnicos de manutenção. Nada melhor do que ter as
crianças a brincar com coisas sérias, para estimular
a aprendizagem e a criatividade. As crianças são
um enorme potencial que é preciso dirigir no bom
sentido”, acredita Helena Alves. n
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William Carlos
Williams
(1883-1963)

«um mestre do modernismo»
WILLIAM CARLOS WILLIAMS, CONSIDERADO UM DOS MAIS INFLUENTES POETAS
AMERICANOS DO SÉCULO XX, ESTUDOU
Rodrigo Liberal

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

MEDICINA E ESPECIALIZOU-SE EM PEDIATRIA.
FOI UM DOS PRINCIPAIS IMPULSIONADORES
DO MOVIMENTO IMAGISTA. COM CLAREZA
E UM IMAGINÁRIO CONCRETO, RETRATOU,
HABILMENTE, SITUAÇÕES QUOTIDIANAS EM
VERSO. EXERCEU MEDICINA ATÉ FICAR INCAPACITADO POR UMA TROMBOSE CEREBRAL,
MAS CONTINUOU A CRIAR UM LEGADO LITERÁRIO DURADOURO. RECEBEU, POSTUMAMENTE, O PRÉMIO PULITZER DE POESIA.

William Carlos Williams, médico e escritor americano, nasceu em Rutherford, New Jersey. Revolucionou a poesia americana, ao rejeitar as convenções
tradicionais da métrica e da rima, numa tentativa de
aproximação e adaptação à cadência da fala “americana”. Inspirador da Beat Generation, William Carlos
Williams é considerado um dos poetas mais originais
do século passado. Apesar de muitas vezes esquecido,
Williams foi um estudante de medicina sério e aplicado, considerando-se sempre na “na linha da frente,
nas trincheiras” da medicina. Afirmou que a arte e a
medicina eram “duas partes de um todo”, e a relação íntima médico-doente, tornou-se, para ele, numa
fonte poderosa de inspiração criadora. O Dr. Williams
era um médico de grande intensidade e dedicação;
considerava a lealdade ao humanismo tão importante
quanto a excelência na ciência médica.
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INFÂNCIA E
EDUCAÇÃO
William Carlos Williams
nasceu a 17 de Agosto
de 1883, em Rutherford,
filho de pai inglês e mãe
porto-riquenha, ambos
imigrantes. Apesar de puritano e pouco afectivo,
George Williams, iniciou os seus filhos na leitura
de Dante, de Shakespeare e da Bíblia. O jovem
William, uma criatura verdadeiramente híbrida,
atribuía o seu temperamento mercurial, forte sensibilidade e interior artístico à mãe, Raquel Hélene, de
descendência latina, que estudara pintura em Paris
durante a era de Cézanne e Renoir.
Williams caracterizou a sua infância como de “terror, não medo”, o que foi interpretado por Breslin
como reflectindo “o perfeccionismo moral que os seus
pais tentaram incutir-lhe”. Williams e o seu irmão
mais novo, Edward, frequentaram a escola pública
de Rutherford. Ainda adolescente, Williams viajou
para a Europa, tendo estudado primeiro em Genebra e mais tarde no prestigiado Liceu Condorcet em
Paris. Regressou a Rutherford na Primavera de 1899.
Com o intuito
de preparar o
jovem William
para uma carreira médica, o
pai inscreve-o
no reputado HoHorace Mann High School, Nova Iorque
race Mann High
School em Nova Iorque. Williams concluiu o liceu com
um registo académico medíocre, mas demonstrou interesse em ciência, matemática, línguas e literatura.
A mãe de William Carlos Williams, Raquel Hélene,
exerceu sobre ele uma forte influência, tendo-o introduzido à arte e à poesia, especialmente à obra de
John Keats. A poesia de Keats, também ele médico,
influenciou profundamente os seus primeiros poemas; mais tarde, viria a apelidá-lo de “o meu Deus”.
William herdou da mãe a qualidade que lhe louvou
um dia, de poder “ver a coisa em si, sem ideias pré- ou
pós-concebidas, mas com uma grande intensidade de
percepção”. Sobre a mãe, escreveu: “os seus interesses na arte tornaram-se nos meus próprios interesses”.
Raquel Hélene, uma romântica derrotada, e frustrada nas suas aspirações artísticas persuadiu
Williams a estudar medicina, em memória do seu
tio Carlos, de quem Williams herdou o nome, um
influente cirurgião em Santo Domingo. Em 1902,
com 19 anos de idade, e após aprovação no exame

especial de acesso, William Carlos Williams foi admitido na Faculdade de Medicina da Universidade
da Pensilvânia.
No entanto, por esta altura, o seu interesse primordial não estava na medicina, mas na poesia.
Na Universidade, conheceu um poeta surpreendentemente brilhante e excêntrico, Ezra Pound.
Conhecer Pound foi um evento marcante na vida
do jovem estudante de medicina; Pound exerceu
enorme influência durante toda a vida de Williams,
apesar dos altos e baixos na sua amizade; foi também Pound quem o apresentou a Hilda Doolittle e
ao pintor Charles Demuth.
Sobre o curso de medicina, Williams escreveu à mãe em Outubro de 1904: “gosto de medicina como gosto de qualquer outra coisa, mas a minha mente é um livro de perguntas, e enquanto não
encontrar as respostas para elas, jamais ficarei descansado”. Contudo, ao irmão Edward, William
confessou-se aborrecido e deprimido com os estudos, e sentia que não iria ter sucesso na medicina.

POESIA
Amante das letras e das artes visuais, Williams pintou retratos verbais com palavras duras e nítidas. O
interesse particular do poeta por pinturas, quadros
e imagens tornou-se na marca da sua escrita. Em
determinado momento, Williams chega mesmo a
dizer que “em diferentes circunstâncias talvez tivesse
preferido ser pintor a ter que me preocupar com essas malditas palavras.” A sua concepção de poesia
está intimamente ligada à concepção dos Imagistas.
Como afirmou: “Para mim, naquela época, um poema era uma imagem; o quadro é que era importante.”
“Mestre do vislumbre”, Williams considerava o olhar
como uma das suas características físicas mais fortes, afirmando que o que mais apreciava nele era sua
capacidade de perceber o valor de coisas que outros
jamais notavam. “As palavras – explosões de energia linguística” estão para os escritores como a pintura para os artistas plásticos, afirmava Williams.
Williams reconhecia como importante a interacção entre as artes visuais e a poesia, e conviveu de
perto com o movimento artístico modernista novaiorquino. A revolução artística americana irrompeu
primeiro entre os pintores, seguido de bem perto pelos poetas. Maynard Hartley, um pintor modernista
rebelde e amigo do Dr. Williams, declarou que o poeta deve ter “um olho com um cérebro no interior”, ou
possuir a união da sensibilidade estética com a observação factual. Williams estudou profundamente
as inovações estéticas dos pintores do seu tempo, na
esperança de aplicar essas ideias a criações poéticas
inovadoras, distintas e livres dos padrões europeus.
Williams ignorou as normas poéticas académicas
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Ezra Pound ao lado de Williams,
a última vez que se encontraram,
em 1958.
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então indiscutíveis e definiu os valores estéticos
como baseados no contacto directo ou apenas na
experiência corporal. A sua crença “no ideas, but in
things”, baseado não no abstracto, mas no real, factual ou concreto, era consonante com o seu treino
científico, mas em oposição aos padrões literários
tradicionais. Williams defendeu vigorosamente este
ideia ao longo de toda a sua vida.
Por trás da naturalidade dos seus poemas, do emprego corrente de palavras usuais, está um propósito quase anatómico – não será certamente coincidência a sua profissão de médico -, e por isso atingiu
“a gradual convicção de que a obra literária, e especialmente a poesia, tem partes componentes, precisamente
como o corpo humano; e se uma pessoa quiser conhecer
o conjunto, cumpre-lhe conhecer aquelas intimamente”.
Determinado a notabilizar-se como escritor,
Williams foi o pioneiro da poesia inglesa “americana” – uma purificação do idioma americano
falado – absolutamente independente da influência
europeia. William Carlos provocava os seus críticos
afirmando “deixei-nos proclamar que a poesia não é
feita apenas pelos cérebros dos franceses, dos ingleses
ou dos gregos mortos”, e sentia que toda a poesia,
para atingir um carácter universal, deveria começar
como uma criação local. Conta Williams, na sua
Autobiografia, que desde cedo se aplicara à “redescoberta de um impulso primordial, do princípio elementar de toda a arte, nas condições locais”. Na “Nota de
Autor” do seu poema maior, Paterson, comparou
esta visão baseada no local à relação médico-doente: “Este é o ofício do poeta. Não falar por categorias,
mas escrever de modo particular, tal como um médico
atendendo um doente, acerca do que está à sua frente;
descobrir o universal no particular. John Dewey tinha
dito (descobri-o por puro acaso) que o ‘local é o único
universal sobre o qual a arte se edifica”.

MEDICINA
Williams concluiu a licenciatura em Medicina em
1906, com 23 anos de idade. Foi interno durante
dois anos no French Hospital, em Nova Iorque.
O director do Hospital era o Dr. Julio Hanna, um
amigo dos pais de Williams. O hospital tinha por
missão o atendimento aos imigrantes de origem
espanhola e francesa. A violenta carga de 16 horas
diárias, com doenças e traumas horríficos, tão comuns nos subúrbios de uma grande cidade, constituíram uma experiência assustadora para o jovem
médico. “Há uma coisa que eu nunca vou fazer”, confessou um dia ao Dr. Hanna, “que é cirurgia”. Não
obstante o trabalho exaustivo, Williams conseguia
ainda reservar algum tempo, durante a noite, para
se dedicar aquilo que mais gostava, a escrita.
Williams decidiu especializar-se em Pediatria e
Obstetrícia. Em 1908, iniciou o terceiro ano de internato no Nursery and Children Hospital. Durante os
oito meses que aí passou, Williams fez mais de 300
partos, leccionou Obstetrícia às enfermeiras, e ainda
publicou o seu primeiro livro, intitulado “Poems”.
Em 1909, deixou a América e decidiu prosseguir a

A casa que William Carlos Williams habitou até ao final da sua vida
e onde mantinha um pequeno consultório médico. 9 Ridge Road,
Rutherford, New Jersey.

especialidade de Pediatria
na Europa, na Universidade de Leipzig. Durante
esse ano, viajou por todo
o Continente, e em Março
de 1910, visitou o amigo
Ezra Pound em Londres,
onde viria a conhecer W.B.
Yeats e outros membros
do círculo literário lonFlorence Herman, mulher
drino. Após uma semana
de Williams
tempestuosa com Pound,
decidiu partir para Itália, onde o seu irmão Edward
estudava arquitectura. Ainda antes de regressar aos
Estados Unidos, Williams visitou as principais cidades espanholas, assim terminando o seu périplo
pela Europa.
A 12 de Dezembro de 1912, após três anos e meio
de prática médica, Williams Carlos Williams e Florence Herman casam-se na Igreja Presbiteriana de
Rutherford. No ano seguinte, adquirem o número
nove de Ridge Road, onde Williams viria a instalar
o seu consultório e viveria até ao final da vida.
Williams mergulhou na vida da comunidade de Rutherford, e o contacto íntimo com os seus doentes
mostrou-se catalítico para a sua criatividade. “Cinco
minutos, dez minutos podem sempre ser encontrados”,
escreveu na sua Autobiografia. “Tinha a minha máquina de escrever no consultório… Se um doente batesse
à porta enquanto eu estava no meio de uma frase, daria
um murro na máquina – eu era médico. Quando o doente saísse, voltaria a pegar na máquina… Finalmente,
após as onze da noite, quando o último doente já estivesse na cama, conseguia sempre ter tempo para escrever umas dez ou doze páginas”. Williams escrevia relâmpagos poéticos em cadernos de notas, aos quais
chamava “poemas inarticulados” dos seus doentes.
Todavia, nunca quebrou a única regra que havia
imposto a ele próprio, “o que quer que eu estivesse a
escrever, a medicina vinha sempre em primeiro lugar”.
A formação médica, uma força poderosa que moldou a sua vida e a sua arte, tornou-o tolerante perante as fraquezas e imperfeições humanas, alterando a forma como ia absorvendo e registando a
experiência humana. Na Autobiografia, confessou
que a sua profissão o tornou num observador autorizado da condição humana. “A minha medicina”,
escreveu Williams, “foi a coisa que me deu a licença
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para entrar nos jardins secretos
da personalidade. Era-me permitido, pela minha condição de
médico, seguir os corpos pobres e
derrotados no interior das cavernas e do sofrimento”.
Um dos principais atributos de
um verdadeiro médico é, sem
dúvida, a empatia, ou a capacidade de se colocar no lugar dos
doentes e partilhar os seus sentimentos. Dr. Williams definiu
claramente empatia: “Perdiame no interior das suas almas.
Pelo menos por um momento, eu
tornava-me neles, e finalmente
quando conseguia descolar-me
deles, após uma meia hora de intensa conversação, era como se
estivesse a despertar de um sono
pesado.” Mais tarde, chegou afirmar, que teve “sorte”
em se tornar médico “porque me forçou a conviver com
todo o tipo de pessoas, o que era uma coisa incrível para
um escritor ou um potencial escritor”.
Um profissional incansável, Dr. Williams exemplificou o médico empático, tratando os doentes
na sua individualidade, com honestidade, afecto e
respeito. Acreditava, tal como o seu “deus” poético,
John Keats, que o poeta “é um humanista, um médico
para todos os homens”.
Williams retratou os seus doentes nas suas histórias. Relatou, também, muitas das frustrações,
derrotas e insucessos que experienciou enquanto
médico de uma pequena cidade. Por vezes com uma
veemência explosiva, outras com uma resignação
fútil, Williams descreveu os seus encontros com os
pobres e com outros “doentes sociais”, como médicos
não éticos ou burocratas corruptos.
Redigir as suas experiências clínicas foi para
Williams tão terapêutico, quanto foram os recémdescobertos antibióticos para os seus doentes.
Acreditava que o processo de escrita melhorava
a sua capacidade de comunicar, não apenas com
ele próprio, mas sobretudo com os seus doentes,
e reforçava frequentemente o valioso papel da arte
da comunicação na prática da medicina. Williams
aperfeiçoou a sua perspicácia diagnóstica e ampliou
o seu discernimento sobre a condição humana através da sua capacidade de mergulhar nos problemas
médicos e sociais dos doentes. Afirmou: “É importante, ouvir, não apenas as queixas dos doentes, mas
a forma como as colocam em palavras – por vezes, não
se está a apenas a ouvir falar dos doentes, mas também
sobre nós próprios”.
A intensa prática médica, deixava-lhe pouco tempo
livre para a escrita. É absolutamente notável como

uma vida profissional tão desgastante,
lhe permitiu criar
uma obra tão variada
e intensa: publicou
49 livros, 600 poemas, 4 peças, 52 contos, vários
ensaios, a sua autobiografia, e ainda a biografia da
sua mãe.

A DOENÇA
Em Fevereiro de 1948, com 65 anos, Williams sofreu um ataque cardíaco. Após abandonar o Hospital, perto da uma da manhã, a caminho de casa,
o seu carro ficou enterrado na neve, e enquanto
tentava arrastá-lo, teve um episódio de dor torácica.
Nessa altura, era presidente do Hospital, e estava
inundado com problemas administrativos. Após
seis semanas de descanso e “um cálice de Brandy por
dia”, Williams recuperou e retornou às suas actividades clínicas. Ao poeta Robert Lowell, Williams
escreveu em Março que tinha tido um ataque de
“angina (não vagina) pectoris”.
Enquanto jovem, Williams fora obcecado por uma
sensação de desejo pela imortalidade. Este ataque
inesperado tornou-o reflexivo, com apreensão constante sobre a ideia da morte e ansioso sobre o seu
legado literário. Estas sensações impulsionaram
Williams a redigir rapidamente a sua Autobiografia,
que completou nuns curtos quatro meses.
O ano de 1950 foi um dos mais proeminentes na
carreira literária de Williams; finalmente, ganhava
reconhecimento como importante poeta e contista,
tendo nesse ano publicado Make Light of It: Collected
Stories e The Collected Later Poems. Além disso, foi
galardoado com o National Book Award pelo livro
Selected Poems.
Williams sofreu a primeira e mais incapacitante
trombose cerebral em 1951, que o forçou a retira-se
do exercício da medicina após 40 anos de prática.
Este incidente foi o prelúdio de uma outra trombose, em Agosto de 1952, que lhe deixou o membro
superior direito, com o qual escrevia, plégico. Durante os últimos 11 anos de vida, Williams viu-se
forçado a utilizar a máquina de escrever eléctrica
com a mão esquerda, não dominante.
Não obstante a deterioração progressiva do seu estado de saúde, o espírito indomável de Williams
permitiu-lhe continuar a escrever, completando o
seu poema mais longo Patterson e o livro Pictures
from Brueghel. Afirmou Merril Moore, que após estes dois incidentes, “foi notável que a preservação do
centro de criatividade do cérebro de Williams lhe tenha
permitido produzir um volume tão surpreendente de
escrita durante os anos 50”.
Morreu, sereno, na manhã de 4 de Março de 1963. n
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3 livros, 3 discos
3 livros
O Náufrago
Thomas Bernhard

Livro do Desassossego
Bernardo Soares

Cobra
Herberto Hélder

Escritor polémico,
pelas opiniões controversas em muitas das suas obras,
Thomas Bernhard
nasceu na Holanda
(1931) mas foi viver
para a Áustria com
apenas quatro anos
de idade. Começou por escrever contos e poemas, para mais
tarde se aventurar pela prosa e pelo género
dramático. O primeiro romance, “Frost”, foi
publicado em 1963, e a sua primeira peça,
“Uma Festa para Boris”, estreada em 1970.
A obra de Bernhard está bastante relacionada
com a música e isso está bem expresso em “O
Náufrago”. O livro leva-nos até uma narrativa impressionante sobre três génios (Glenn
Gould, Wertheimer e o narrador), fanáticos
pela perfeição, que participam num curso
elitista de piano. O talento de Gould tem um
efeito devastador nos outros dois ouvintes.
Wertheimer, o náufrago, que vivia recluso
para investir numa carreira de pianista, vê
o sonho esfumar-se assim que ouve Gould.
Não contente por ser o segundo melhor, leiloa o seu piano. Algo parecido faz o narrador,
que oferece o piano à filha de um professor
de província.
Mas Gould não está satisfeito. Ele é um obstinado perfeccionista. Isola-se dentro de um
fanatismo que se revela fatal. Wertheimer,
por outro lado, suicida-se e é a partir daqui
que se dá a verdadeira acção da história, com
o narrador a viajar a casa do falecido, num
monólogo interior onde retrata as personalidades extravagantes e a difícil relação dos
três amigos com a vida, a ponto de chegarem
a perturbantes rupturas sociais.
Escrito de uma forma superior e num ritmo
sedutor que parece viciante, o leitor vai ficando absorvido pelo narrador, num estilo
muito peculiar que caracteriza Thomas Bernhard.

É uma das maiores
obras de Fernando
Pessoa. Assinado
pelo semi-heterónimo Bernardo Soares, este é um livro
fragmentário, muito
estudado pelos críticos de Pessoa. E há
mesmo diversas interpretações sobre o modo de organizar a obra.
O “Livro do Desassossego” mostra Fernando
Pessoa na sua verdadeira essência e caracterizao como um dos escritores mais representativos
da literatura do século XX e da cultura portuguesa, com uma importância comparada a
Camões.
Esta obra, que é um marco crucial na literatura
nacional, é composta por trechos, apontamentos, aglomerados de ideias, muitas vezes escritos nos papéis timbrados dos escritórios onde
Pessoa trabalhou ou mesmo em folhas soltas
improvisadas nos cafés por onde ele passou.
Em Julho de 1913, o escritor enviou um texto
chamado “Na Floresta do Alheamento” para
uma revista da cidade do Porto, “A Águia”, onde
já surgia a anotação que pertencia ao “Livro do
Desassossego, em preparação”.
De uma paisagem espiritualizada e intemporal,
Pessoa passa para uma estética caracterizada
pelo devaneio na década de 30, altura em que
escreve a maior parte dos textos que compõem
esta obra. O livro torna-se praticamente num
diário, sobre coisas pensadas e sentidas.
Por ser composto por textos elaborados ao
longo de uma vida, que reflectem a alma de
quem os escreveu, este “Livro do Desassossego” (para muitos um anti-livro) é a obra mais
marcante e emblemática do século XX. Um
livro de sonhos e uma verdadeira apologia do
sonhador.

Helberto Hélder
nasceu na Madeira
em 1930. Frequentou a Faculdade
de Letras de Lisboa, tendo depois
trabalhado como
jornalista, bibliotecário, tradutor
e apresentador de
rádio. Começou muito cedo a escrever poesia
e confrontou-se, de início, com movimentos ligados ao neo-realismo e ao surrealismo.
Seguiu depois um caminho distinto, contribuindo para revitalizar a poesia portuguesa a
partir da década de 50.
“Cobra” é uma obra composta por uma multiplicidade de textos diferentes, agrupados
em cinco partes, todos interligados, que se
complementam. A primeira parte, “Memória”, é uma espécie de introdução, constituída
por um texto em prosa, em que são estabelecidas considerações sobre o poema, visto
como uma sucessão de quadros, como se de
um filme se tratasse; “Exemplo” é um texto
em que a pontuação é substituída por estruturas rítmicas, em que o poeta se mostra fascinado pela era espacial e pelas descobertas
científicas da época; “Cobra” é a parte fulcral
do livro, na qual o autor produz um denso e
belo poema; “Colófon” é um poema em que
a pontuação é substituída pelo travessão e as
pausas lógicas indicam a cadência rítmica;
“Outros Exemplos” apresenta-se como uma
contra-escrita do poema, baseada na regularidade gramática.
O título também contém uma ideia de
mudança, metamorfose, bem como um
carácter sinuoso e ambíguo. Este simbolismo
liga-se também às significações do psicólogo
suíço Jung, que via na cobra um símbolo das
atitudes potencialmente destrutivas que se
encontram no nosso inconsciente.
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As Escolhas de Eduardo Souto Moura
Eduardo Souto Moura é um dos arquitectos portugueses mais internacionais e conceituados. Numa
primeira fase da carreira trabalhou no atelier de
Álvaro Siza Vieira mas cedo criou o seu próprio espaço. É uma das principais referências da chamada
“Escola do Porto”.
A mestria das suas obras foram reconhecidas através de inúmeros galardões, entre os quais o Prémio
Pessoa 98 e o Prémio Secil 2004, pelo projecto do Estádio Municipal de Braga.

O reconhecimento internacional começou cedo,
em 1987, quando conquistou o primeiro lugar num
concurso para o projecto de um hotel em Salzburgo, na Áustria.
Influenciado pelas linhas de Mies van der Rohe,
Eduardo Souto Moura é considerado, tanto
dentro como fora de Portugal, como um dos mais
importantes arquitectos da nova geração.

Texto Rui Martins

3 discos
Kind of Blue
Miles Davis

As Variações Goldberg
Glenn Gould

The Essence Part I
Ahmad Jamal

Para muitos
este é “o disco”
de Miles Davis.
É o disco que
vai para além
do jazz. É um
álbum responsável por introduzir muitas
pessoas no estilo, por servir de porta de entrada a muitos
amantes deste género musical. Mesmo para
aqueles que consideram o jazz inacessível, que
consideram o jazz música… para músicos.
Gravado em 1959, em Nova Iorque, o disco
foi concebido pelo trompetista Miles Davis
e reuniu os músicos Bill Evans e Wynton
Kelly (piano), John Coltrane (sax tenor), Cannonball Aderley (sax alto), Paul Chambers
(baixo) e James Cobb (bateria). Uma admirável equipa de músicos, que conseguiu criar
uma atmosfera mágica e contagiante. De tal
forma que há alguns temas, como “So What”,
“All Blues” e “Blue in Green”, que se tornaram
em verdadeiros modelos, estudados nas mais
diversas escolas de todo o mundo, quase 50
anos após o lançamento do trabalho.
“Kind of Blue” é um dos discos mais vendidos na história do jazz, um trabalho que revolucionou a forma de improvisar e influenciou várias gerações de músicos do mundo
inteiro. Até porque quase todos os temas são
primeiras interpretações…
Possuidor de uma sonoridade impressionante, muito à custa de uma grande agilidade
nos improvisos de sopros e de um notável
virtuosismo nos solos, que se encaixam na
perfeição nos andamentos lentos, este é um
disco obrigatório para um bom apreciador de
música de qualidade.

Pode até parecer
um paradoxo
mas a verdade
é que “As Variações Goldberg,
BWV 988” foram compostas
p a r a dor m i r
mas a genialidade de Bach
desperta os ouvintes para uma das peças de
referência dos amantes de música clássica.
É conhecida a história do conde Hermann
Karl von Keyserling. As constantes insónias
levaram-no a pedir a Bach que lhe fizesse
uma música para dormir. O compositor alemão deixou o conde de tal forma extasiado
que houve até necessidade de derivar o tema.
Depois da exposição da ária surgem 30 variações seguidas, num dos mais importantes
modelos da forma de variação… cada uma
mais sofisticada do que a outra. Bach chegou
mesmo ao ponto de virá-las do avesso. Por
isso “As Variações Goldberg” são uma obraprima da música para teclado, reconhecida
como uma das principais peças da música
erudita.
As variações foram escritas em 1941 e tocadas para o conde por um talentoso cravista,
Johann Gottlieb Goldberg, nome a quem a
obra foi dedicada.
No séc. XX surge Glenn Herbert Gould, um
renomado pianista canadiano, que dedicou
parte da sua vida às gravações em estúdio.
Com um estilo bastante excêntrico, Gould
transformou as suas “Variações” numa importante referência do século passado. O
pianista canadiano gravou a obra por duas
vezes, em 1955 e 1981, em climas bem diferentes mas sempre ao piano.

Ahmad Jamal,
de seu verdade i ro nom e
Fritz Jones, é
um dos pianistas históricos
do jazz moderno e muitos
p or t ug ue s e s
tiveram oportunidade de o ver ao vivo, em Novembro de
2007, quando ele deu um espectáculo inesquecível em Lisboa.
A história de Jamal remonta a 1933, quando
aos três anos de idade se sentou ao piano,
ao lado de um tio. Para surpresa de todos, a
criança conseguiu replicar nota por nota da
melodia que tinha acabado de ouvir. Foi o
mote para o nascimento de um talento que
revolucionou o panorama do piano jazz nos
anos 50 e marcou a evolução do trio piano,
baixo e bateria. Miles Davis apaixonou-se
pela música dele e pela maneira como ele
trata o piano, herdeiro da tradição de Nat
King Cole.
Na colecção “The Essence”, Jamal mostra um
estilo único, onde é particularmente relevante a leveza do seu toque, os acordes invulgares, o subtil uso do silêncio e a energia que
ele emprega. “The Essence” (Part I), de 1995,
foi gravado em Paris, com duas faixas adicionais registadas em Nova Iorque. No ano
seguinte, na mesma linha, surgiu “Big Byrd
– The Essence Part II” e em 1998 foi editado
“Nature – The Essence Part III” também gravado em França, num disco caracterizado
por uma linha melódica bastante sustentada
na percussão e bateria.
Aos 78 anos, Ahmad Jamal é uma referência
incontornável, não apenas para os amantes
do jazz, como para os seus próprios pares.
Ahmad Jamal formou o seu primeiro trio
em 1951, dando início desde então a uma
carreira ímpar, da qual fazem parte cerca de
30 álbuns. n
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Lazer

Propriedade
do médico
Mesquita
Guimarães

Quinta
dos Poços

Quando o médico, dermatologista, José Mesquita
Guimarães e a mulher, Maria Luísa Mesquita Guimarães, decidiram comprar a Quinta dos Poços
estavam longe de imaginar que, 22 anos depois,
estariam a comercializar, com sucesso, o vinho que
produzem. Longe vão os tempos em que se depararam com uma casa desconfortável no meio da
encosta duriense, onde as portas batiam ao som
do vento e a água escasseava. Nessa altura, chegados aos 11 hectares de terreno recém adquiridos,
tiveram de ir pedir água aos vizinhos, apesar do
nome da quinta se explicar pelo facto de, quando
a pluviosidade é intensa, brotarem no solo da região múltiplas nascentes
de água.
Em pleno Douro vinhateiro, a Quinta dos Poços já conA reconstrução foi feita aos
quistou o seu lugar no mercado dos vinhos. Hoje, e depoucos, mas sob a égide
pois de vários prémios alcançados graças à qualidade do
de uma paisagem inesquecível. Em plena Zona
néctar, a quinta dá nome a vinhos tintos “de alta qualiDemarcada do Douro,
dade” que estão disponíveis em vários restaurantes e gare inserida em território
rafeiras do país. A história da família de um médico que
classificado Património
Mundial da Humanidade,
acabou por se deixar seduzir pelo encanto de uma terra.
a Quinta dos Poços está
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
situada na margem esquerda do Douro, de olhos
postos na foz do Rio Corgo, uma vista “fantástica”
sobre a Régua e com o Marão, o Alvão e Vila Real
ao longe. “É, sem dúvida, uma zona extraordinária”, elogia Mesquita Guimarães, ao mesmo tempo
que recorda a ligação a esta terra: “A família da minha mulher é oriunda da Régua e o pai tinha uma
quinta em Lamego, onde passávamos as férias com
os nossos filhos. Quando ele morreu, o terreno foi
vendido, mas quando tivemos oportunidade, decidimos comprar uma quinta nesta zona”.

marca no
Douro
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Quinta com
história

A

Quinta dos Poços é uma das mais
antigas da região, sendo a casamãe um típico solar rural do século
XVIII, onde se pode ver ainda o brasão
dos Pereira Leitão. Conta a história,
como faz questão de sublinhar Mesquita Guimarães, que ali estacionaram tropas francesas do General de
Brigada Loison, o “Maneta”, aquando
da primeira invasão napoleónica, em
1808. No século XVIII a Quinta dos
Poços pertenceu à família do historiador Pacheco Pereira.

Dos 11 hectares
adquiridos em
1986, a Quinta
dos Poços é hoje
constituída por
25 hectares, 21
dos quais exclusivamente de vinha. O primeiro vinho foi feito por
Maria Luísa. A licenciatura em Ciências Físico-Químicas ajudou a perceber alguns dos passos e com o
auxílio de livros técnicos fizeram-se os primeiros
vinhos. “Começou por ser uma produção caseira, só
quando percebemos que as uvas tinham qualidade
é que começámos a crescer”, recorda.

Prémios
Foi assim que, em 2002, a Quinta dos Poços dá
um passo em frente na comercialização de vinho,
ao conseguir engarrafar, nesse ano, 15 mil garrafas
DOC (Denominação de Origem Controlada). Um
ano depois, num lote de 4 200 garrafas do Quinta
dos Poços Reserva, alcançaram uma medalha de
prata no IX Concurso “Os melhores vinhos da produção 2003” da Casa do Douro e em 2006 uma
medalha de bronze no concurso Wine Masters
Challange – VIII Concurso Mundial de Vinhos e
uma medalha de prata no VIII Concurso Internacional de Vinhos VINAGORA.
Por esta altura, como assinala Mesquita Guimarães,
“a paisagem e a terra já estavam modificadas”, com
uma aposta crescente na modernização no granjeio
e na feitura dos mostos, mecanizaram-se processos
e contrataram-se dois enólogos e um engenheiro
agrónomo. “Temos três lagares e as uvas ainda são
pisadas segundo o processo artesanal. Estamos sem-

pre a par das melhores técnicas. Temos cubas
inox de fermentação com controlo rigoroso da
temperatura e utilizamos barricas de carvalho
francês da mais alta qualidade, onde o vinho
fica a estagiar cerca de um ano”, descreve o dermatologista, com a certeza de que não é “um
lavrador do Douro”, mas com a garantia de ser
um apaixonado por esta terra. Depois de engarrafados, os vinham estagiam, ainda, entre seis a
doze meses na adega, antes do seu lançamento
no mercado. Neste momento, a Quinta dos Poços tem no mercado três qualidades de vinho:
Tinto DOC Escolha 2003; Tinto DOC Reserva
2004 e Tinto DOC Grande Reserva 2005.
Já em 2007 o Quinta dos Poços Grande Reserva
obteve classificações entre 16 e 18 valores, isto
é, Bom, Muito Bom e Superior, nas revistas Blue
Wine, Revista de Vinhos, Néctar e Wine Passion.
Na Nectar e na Blue Wine foi considerado entre os
100 melhores vinhos do país classificados por estas
revistas, em 2007.

Vindimas
À semelhança do que passou um pouco por todo o
Douro, este ano cumpriu-se, mais uma vez, o ritual
da vindima na Quinta dos Poços. Uma cerimónia
levada muito a sério, quer pelos proprietários, quer
pelos trabalhadores. Curiosamente, conta Maria
Luísa, “existem tradições que não se perdem e, por
exemplo, a hora e o tipo de alimentação mantêm-se
ao longo dos tempos”. Por isso, na quinta tudo é
cumprido como manda a tradição. “Ao almoço das
9,30 horas da manhã os homens têm direito a sopa
e batatas cozidas com bacalhau e as mulheres comem sopa e sardinhas com pão”, acrescenta.
Como refere a Quinta dos Poços no seu site [www.
quintadospocos.pt], a vindima só tem início no momento da maturação apropriada das uvas, o que se
verifica com análises diárias. Os cachos são recolhidos e seleccionados em pequenas caixas individuais, com capacidade de 20 quilos, para não haver
esmagamento antecipado das uvas até à chegada à
adega. Na adega, as uvas são totalmente desengaçadas e esmagadas suavemente. n
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Agenda

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...

Encerramento da VI Edição de «Artemédica».
CCC, Julho de 2008

Reuniões Científicas
04 Julho VIII Seminário de
Neonatologia do Hospital de S.
João
07 Julho Reunião da Comissão
Regional Consultiva para o
Serviço Nacional de Saúde
14 Julho Reunião da Bial –
Apresentação de Programa de
lançamento Copalia
17 e 18 Julho Reunião da
Sociedade Portuguesa de
Alergologia
21 Julho Reunião da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia
26 Julho Reunião da Sociedade
Portuguesa do Acidente Vascular
Cerebral
05 a 07 Setembro Curso de
Formação em Metodologia de
Análise e Comunicação Científica
(MACC)
19 e 20 Setembro Curso de
Suporte Avançado de Vida
26 a 28 Setembro 1.º Congresso
Europeu de Prevenção Integrada
27 Setembro Reunião da
Sociedade Portuguesa de Cirurgia
Geral
03 Outubro Reunião do
Conselho Nacional Consultivo do
Exercício Técnico da Medicina
11 Outubro Curso de
Actualização em HTA
13 Outubro XIX Congresso
Nacional de Gastrenterologia e
Endoscopia Digestiva
14 Outubro Apresentação de
Parecer do Departamento de

Bioética da Faculdade de Medicina
do Porto

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER

17 e 18 Outubro Reunião sobre
implicações da Gestão Hospitalar
da Anestesiologia Portuguesa

Exposições:
01 a 31 Julho Exposição
ArteMédica
01 a 15 Agosto Exposição de
Pintura de Cláudia Mota Pereira
19 a 30 Agosto Exposição de
Pintura de Margarida Lima
15 a 26 Setembro Exposição
de Pintura de Cândido Armengol

25 Outubro Assembleia-geral da
Associação Portuguesa do Sono
Reuniões Organizadas
Pelo CRNOM
01 Julho Conselho Nacional
Executivo
03 Julho Conferência de Imprensa
Conjunta – Bastonário e Presidentes
das Secções Regionais – Alteração
ao Código Deontológico
07 Julho Reunião da Comissão
Regional Consultiva para o Serviço
Nacional de Saúde
12 Julho Reunião Inter Hospitalar
– CRN
29 Julho Reunião de Preparação
para o Fórum Regional Norte das
Ordens Profissionais (FORNOP)
28 Agosto Reunião do FORNOP
16 Setembro Reunião do
FORNOP
20 Setembro Conferência “O
Papel das Ordens Profissionais”
22 Setembro Reunião “Prémio
Corino de Andrade”
25 Setembro Reunião do Fundo de
Solidariedade
26 Setembro Plenário dos
Conselhos Regionais

02 a 28 Outubro Exposição de
Escultura de Rogério Abreu
Concertos
12 Julho Recital de Guitarra
Clássica por Pedro Fesch
Outros Eventos:
01 Outubro Lançamento
de Livro “Um Saneamento
Exemplar”da autoria do Prof.
Daniel Serrão
09 Outubro Leilão – Espaço T
10, 24, 31 Outubro Peça
de Teatro de Arnold Wesker
“Trilogia”, uma produção de
“Contracorrente – Fábrica
Teatral”

16 Outubro Reunião da Comissão
Organizadora e Permanente do
FORNOP

Recital de Guitarra

Gil Fesch

12 de Julho, CCC
Gil Fesch nasceu no Porto em 1985.
Iniciou os seus estudos musicais em 1996 com o seu pai, Pedro Fesch.
Participou no Concurso de Guitarra de S. João da Madeira, competição em que obteve
o 1º Prémio em 2001 (Classe A) e o 1º prémio ex-aequo em 2003 (Classe C). Venceu
o Concurso de Guitarra do Fundão em 2002 e obteve ainda o 1º Prémio ex-aequo no
Concurso de Guitarra Clássica de Ourém em 2007 (nível superior).
Ingressou na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto no ano de
2004, tendo finalizado o Bacharelato em 2007. Actualmente frequenta o 4º ano de
Guitarra na classe do Prof. José Pina.
Trabalhou em cursos de aperfeiçoamento com Alberto Ponce, Gunnar Spjuth, José Pina,
Julius Kurauskas, Margarita Escarpa e Roland Dyens.

Programa
LEO BROUWER
Hika ‘In Memoriam Toru Takemitsu’
JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite BWV 996 (I. Passaggio -

SALVADOR BROTONS
Partita dels Temperaments, Op. 83

(I. Sanguini; II. Flemàtic; III. Melancòlic;
IV. Colèric)

Presto; II. Allemande; III. Courante;
IV. Sarabande; V. Bourrée; VI. Gigue)

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO
Tre Preludi Mediterranei, Op. 176

STEPHEN DODGSON
Fantasy-Divisions

(I. Serenatella; II. Nenia; III. Danza)
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VAI ACONTECER...
Reuniões Científicas
14 Novembro Jornadas Anuais
de Cuidados Intensivos Pediátricos
18 e 19 Novembro Curso de
Patologia Neurológica Pediátrica
sobre Cefaleias
20 Dezembro Associação de
Apoio aos Doentes Depressivos e
Bipolares
Reuniões Organizadas
Pelo CRNOM
03 a 05 Novembro III Mostrem
(3.ª Mostra das Especialidades
Médicas – Conselho Nacional do
Médico Interno)
18 Novembro Palestra do
FORNOP

ACTIVIDADES DE CULTURA E
LAZER
Exposições:
06 a 28 Novembro Exposição
Colectiva de Artes Plásticas –
“Galeria Átomo” [Hall do Salão
Nobre e Galeria]
15 a 30 Novembro Exposição
de Artes Plásticas por Lourdes
Carvalho [Corredores]

“Gritos em Silêncio” Mostra de escultura de Rogério
Abreu. CCC, Outubro 2008

02 a 30 Dezembro Exposição de
Pintura de Agostinho Cordeiro,
[Hall do Salão Nobre, Galeria,
Corredores, Bar e Sala Braga]
Outros Eventos:
06 Dezembro Festa de Natal
para as crianças filhos de Médicos

28 Novembro Curso de Suporte
Avançado de Vida

classificados

12 Dezembro Juramento de
Hipócrates

7Congresso Nacional
º

1ª Reunião Conjunta com a Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral

de Saúde Ocupacional

7CNSO2008

Destinado a Médicos, Internos ou Especialistas, altamente
motivados para actividades de investigação clínica ou de
translação, que:
n estejam convictos de que uma formação científica sólida
é o alicerce de uma investigação médica de excelência e de
uma melhor prática clínica;
n desejem, no futuro, envolver-se em projectos
multidisciplinares e cooperativos como complemento da
sua actividade assistencial.

www.spso.pt
Para mais informações consulte o site www.spso.pt

Local do Congresso: NOVOTEL VERMAR

Taxas de Inscrição do 7CNSO2008
Participantes*

Programa Científico
Cursos Práticos **
Almoço de Trabalho

100.00
40.00
22.00

* Desconto de 25% para os alunos que previamente tenham
efectuado o pedido por carta e aprovado pela Comissão
Organizadora do 7º Congresso Nacional de Saúde Ocupacional.
** Cursos Práticos � 50.00 para Participantes não inscritos no
Programa Científico.

Patrocinadores Oficiais:

Póvoa de Varzim 13 - 14 - 15 Nov. 08
Entidade Organizadora:
Sociedade Portuguesa de Saúde Ocupacional

Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
Alameda Prof. Hernani Monteiro
4200 - 319 PORTO - PORTUGAL
Tel. +351 225 513 635
Fax +351 225 513 638
E-mail: secretariado@spso.pt

Secretariado:
Viagens Abreu S. A.

Departamento de Congressos
Av. dos Aliados, 207
4000 - 067 PORTO - PORTUGAL
Tel. +351 222 043 570
Fax +351 222 043 693
E-mail: congresses.porto@viagensabreu.pt

O Programa tem a duração de 3 anos e estará aberto durante 3
anos consecutivos, com início em Outubro de 2008.
Aceita um total de dez (10) candidatos por ano, cinco em
dedicação em full-time e cinco em part-time (Internos de
Especialidade que pretendam integrar o Programa sem
interrupção do Internato Médico). A Fundação Calouste
Gulbenkian atribui bolsas aos candidatos seleccionados.
Toda a informação em http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=53, onde
consta também a lista dos candidatos seleccionados neste primeiro ano de
funcionamento do Programa.

