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EDITORIAL

AS MINHAS DÚVIDAS SOBRE O
DIPLOMA DAS CARREIRAS MÉDICAS
Caros colegas:

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente do CRNOM

No editorial do número anterior da Revista Nortemédico escrevi que, no momento político actual,
um dos acontecimentos mais importantes seria o
acordo alcançado entre os Sindicatos Médicos e o
Governo. E na altura disse: “As carreiras médicas, provavelmente adaptadas aos tempos modernos, terão de continuar a ser negociadas,
repensadas e assumidas com a colaboração
da Ordem dos Médicos, pois só assim teremos
uma carreira única para as instituições públicas e
privadas, permitindo uma maior agilização, mudança e colaboração, com concorrência saudável
entre o público e o privado. Temos necessidade de
um terreno privado competente e eficaz que estimule o desenvolvimento do público”. Entretanto,
esse acordo foi alcançado e divulgado. Deixemme agora fazer um exercício sobre as dúvidas que
entretanto me assolaram.
O acordo foi alcançado entre o Governo e os Sindicatos Médicos, mas quase tudo o que tinha
sido conversado entre a Ordem dos Médicos e
o Governo não foi considerado pois, apesar de
os Sindicatos insistirem, o Governo não teve em
conta o ponto de vista por nós sugerido. Sabemos
que só carreiras estruturadas e qualificadas
com graus atribuídos pela Ordem dos Médicos
podem impedir, no futuro, qualquer tentativa
de recertificação dos títulos profissionais dos
médicos, assim como avaliações baseadas exclusivamente na produtividade.
Não foi então ouvida a Ordem dos Médicos, e fezse tábua rasa do Estatuto da Ordem que, também,
ao que parece, é Decreto-Lei da República.
Quanto à exclusividade e incompatibilidade,
parece-me que a situação é mais complexa, ou
seja, não diz no diploma que os médicos que
actualmente têm acumulação de funções o não
podem continuar a fazer, mas a dedução é por
remissão.

Não é claro no diploma que os médicos que
no futuro entrem em contratos individuais de
trabalho possam acumular funções públicas
e privadas, pois este assunto é remetido para a
contratação colectiva, apesar de estar salvaguardada na Base XXXI da Lei de Bases da Saúde.
Bem sei que temos Sindicatos unidos e bem-intencionados, e quero deixar aqui claro que nunca
me trespassou pelo espírito que não estivessem
a dar o seu melhor pelos médicos. Mas também
ninguém nos garante que vai ser este Governo
a discutir a contratação colectiva, assim como
também ninguém nos garante que essas revindicações sejam atendidas.
Voltando ao início, haver uma só Carreira tanto
para médicos em função pública como para médicos com contrato individual de trabalho – e,
eventualmente, num futuro próximo, para médicos a trabalharem em Serviços Privados – foi obra
que vale sempre a pena realçar.
Não podemos é deixar decisões de incompatibilidade ao critério das administrações, sem regras
perceptíveis, que poderão levar a utilizar diferentes critérios conforme o gosto e a vontade do momento e tornar o compatível em incompatível.
José Pedro Moreira da Silva
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DEZENAS DE INICIATIVAS MARCARAM
AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO
HOSPITAL DE S. JOÃO

UM ANO INTEIRO EM
FESTA PARA ASSINALAR O
50º ANIVERSÁRIO
DOZE MESES DURARAM AS COMEMORA-

CAM. EXPOSIÇÕES, CONCERTOS MUSICAIS,

ÇÕES DOS 50 ANOS DO HOSPITAL DE S.

LIVROS, ANIMAÇÃO PARA OS DOENTES E

JOÃO. DEZENAS DE INICIATIVAS PARA RELEM-

O APARECIMENTO DE UMA MASCOTE – O

BRAR O PASSADO, MOSTRAR O PRESENTE E

JOÃOZINHO – DERAM FORMA AO EVENTO.

PERSPECTIVAR O FUTURO DESTA UNIDADE,

A NORTEMÉDICO CONTA-LHE UM POUCO

COM O OBJECTIVO DE FORTALECER OS LA-

DO QUE SE PASSOU AO LONGO DO ÚLTIMO

ÇOS COM A CIDADE E A REGIÃO, REFORÇAR

ANO E FOI OUVIR OS ACTUAIS PRESIDENTE

O ESPÍRITO E AS VIVÊNCIAS DA COMUNI-

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO E DI-

DADE HOSPITALAR E REFLECTIR SOBRE A

RECTOR CLÍNICO DO H. S. JOÃO.

MISSÃO E OS DESAFIOS QUE SE LHE COLO-

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

5

É

preciso recuar ao dia 24 de Junho de 1959 para
começar a contar a história do Hospital de S.
João. Ou, talvez, ainda antes. Porque se foi
nesse dia que o Porto viu as portas do novo hospital
central, de fim de linha, abrirem-se, muito trabalho
já tinha sido feito, para tornar essa imagem uma realidade. Vamos cingir-nos a essa efeméride, dia de S.
João Batista que, desde logo, passou a ser o patrono
da unidade. «Logo pela manhã desse dia 24, por
volta das 10h30, Américo Tomás é recebido no Hospital de S. João por uma guarda de honra formada
por três esquadrões e dois pelotões do Regimento
de Infantaria n.º 6, com bandeira, fanfarra e banda
de música. Ouviu-se o Hino Nacional. O Chefe de
Estado passou em revista a guarda de honra e assistiu
ao seu desfile, em continência. Depois descerrou a
lápida que perpetuou o momento que então se vivia:
‘Este edifício destinado à Faculdade de Medicina e ao
Hospital de S. João foi solenemente inaugurado pelo
Presidente da República, contra-almirante Américo
de Deus Rodrigues Tomás, em 24 de Junho de 1959,

no XXXII ano do Governo do
Doutor Oliveira Salazar’». A
passagem é do livro «Hospital
de S. João: 50 anos de sonho e
resistência», da autoria de Ricardo Miguel Gomes, editado
em Junho, onde se pode ler muitas das histórias que
ajudaram, uma mais rapidamente do que outras, a
unidade hospitalar a crescer. “Este livro fazia falta...
Pelo menos a mim, este livro fazia-me falta. (…) Verdadeiramente, esta é a história da escola médica do
Porto e do seu hospital, do Hospital da Faculdade de
Medicina do Porto, do Hospital Escolar de São João,
do Hospital Universitário de São João. E este é, porventura, o grande encanto do livro”, escreve o actual
presidente do Conselho de Administração, António
Ferreira, no prefácio da obra.

POMPA E
CIRCUNSTÂNCIA
Mas falar do S. João é também falar da aspiração do
médico Hernâni Monteiro, a quem muitos chamavam
“Mestre”, em criar um hospital moderno e eficiente
e, ao mesmo tempo, dotar a então Escola Médica de
meios para um ensino de alto nível e para a investigação médica. A visão do “mestre” foi tomando
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forma, há medida que os
anos foram passando e,
hoje, o Hospital de S. João é
“o melhor” de 22 hospitais
universitários da Península
Ibérica. É o que diz um estudo comparativo da empresa de auditoria IASIST,
apesar de mais nenhum outro estabelecimento português, para além do S. João,
ter sido avaliado.
Do passado para o presente
– muito mais haveria a dizer
sobre a história da instituição, mas essa está registada no livro «Hospital de
S. João: 50 anos de sonho e
resistência».

«HOSPITAL DE S. JOÃO:
UM LUGAR NA CIDADE…»
As comemorações dos 50 anos do Hospital de S.
João tentaram manter viva essa história. «Hospital
de S. João: Um lugar na cidade...» foi o tema escolhido para um programa assente em quatro objectivos: “celebrar 50 anos de vida; fortalecer os laços
entre o hospital, a cidade e a região; aprofundar a

reflexão sobre a missão
e os desafios do hospital; reforçar o espírito
de corpo e as vivências
da comunidade hospitalar”.
As parcerias com instituições culturais da cidade, e não só, foram
privilegiadas. Exemplo
disso foi a exposição «Hospital de São João: Três Formas de Ver», no Centro Português de Fotografia, da
autoria de três fotógrafos da cidade. Foi o resultado
do período de três meses que os profissionais passaram dentro da instituição e que eternizaram através
das objectivas. Também marcante foi a exposição na
Cooperativa Árvore, sob o tema «São João, patrono
do hospital e da cidade». Para esta mostra, 25 artistas
foram desafiados para criar 50 obras de arte originais
– uma por cada ano –, inspirados no Santo patrono
do hospital e da cidade. As obras da autoria de Joana
Rêgo, José Emídio, José Rodrigues, Sobral Centeno,
entre outros, reverteram para o espólio do hospital e
vão passar a figurar nas paredes do edifício, à medida
que estiverem concluídas as obras de requalificação.
Fora de portas, houve mais, muitas mais iniciativas,
difíceis de enumerar: tertúlias no Majestic, debates,
ciclos de cinema, concertos…

50 ANOS, 50 FACTOS,
50 PERSONALIDADES
A história destas comemorações conta-se também
pelas imagens espalhadas por toda a envolvente do
hospital. «50 Anos, 50 Factos, 50 Personalidades»,
colocados nos postes de iluminação públicos, assinalam acontecimentos e pessoas que marcaram a
vida da instituição, como Rosa Adelaide Carvalho,
a primeira doente, Joaquim Bastos, universitário de
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Com as comemorações do
50º aniversário, o hospital passou
a ter mais um colaborador. Diferente, é verdade. O Joãozinho é a
mascote da campanha de angariação de fundos para a construção do novo hospital pediátrico. Apresentado na Gala «Um Lugar
para Todos», transmitida pela RTP, a figura apareceu acompanhada por Vítor Baía que, através
da sua fundação, prometeu ajudar neste projecto.
Até ao dia 2 de Julho, de acordo com as informações colocadas no blogue http://umlugarprojoaozinho.blogspot.com/, já tinham sido recepcionadas 85
mil chamadas para a linha de valor acrescentado
760 101 102 (custo í0,60 + IVA; í0,50 reverte a
favor da instituição). Quanto aos donativos, o NIB
do Joãozinho é o 0781 0112 01120013 66582.
A gala transmitida pela RTP 1 foi um dos momentos altos das comemorações, no passado dia
24 de Junho,
tendo contado
com a participação do tenor
José Carreras,
The Blind Boys
of Alabama, Pedro Abrunhosa
e Clã, entre outros.
eleição, cirurgião arrojado e pedagogo singular, Daniel Serrão, entre muitos outros.
Dentro de portas, o destaque vai para a mostra histórica dos 50 anos do hospital, que culmina com um
enorme mural com fotografias de todos os quase
cinco mil colaboradores da instituição, e que estará
patente até ao final deste ano, bem como para a
exposição «Inovação e Excelência na Actividade Hospitalar». Esta iniciativa destacou 11 grandes projectos
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que se firmaram como marcos na história do hospital
na área clínica, nomeadamente no que diz respeito
ao pioneirismo em áreas como o rastreio de patologia
fetal, na cirurgia do Parkinson, no Trauma, Via verde
do AVC, entre outras.
Os doentes também não foram esquecidos e em
colaboração com a Fábrica de Movimentos, o hospital recebeu o projecto «Manobras Portáteis» que
consistiu num conjunto de intervenções artísticas em
locais não convencionais, dentro dos serviços, protagonizadas por actores que transportavam os seus
espectáculos numa mala (numa analogia à mala de
médico): um aniversário, um palhaço e uma mala,
uma flauta amestrada que dançava com um urso de
peluche, uma orquestra improvisada…
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(AF) – Foi muito
variada. Por um
lado, tivemos iniciativas em que
existiu uma grande
participação da
sociedade civ il,
enquanto noutras
foi notória a adesão
dos profissionais
do hospital. Mas
esse era um dos
objectivos, pois a
diversidade de actividades que promovemos pretendia cativar públicos
diferentes. Posso
dar o exemplo do
que se passou com
o ciclo de cinema
«Saúde Doença».
Tratou-se de uma
colaboração com a
Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, e
com a Medeia FilPRESIDENTE DO CA E DIRECTOR CLÍNICO DO HOSPITAL DE S. JOÃO
mes. Obviamente,
FAZEM BALANÇO DAS INICIATIVAS
as sessões de cinema em Lisboa
não puderam contar com a presença dos profisQUASE UM MILHÃO DE
sionais do hospital, mas a verdade é que a marca
EUROS DE PATROCÍNIOS
S. João esteve lá e esta iniciativa permitiu que se
discutissem muitos temas relacionados com a meGARANTIRAM
dicina, desde a relação profissional versus doente, à
FINANCIAMENTO DAS
maneira como cada pessoa vive a doença. Em conCOMEMORAÇÕES
trapartida, nas sessões que decorreram no Porto, no
Shopping do Bom Sucesso, contámos com o envol(nortemédico) – Porquê o tema «Hospital de S.
vimento de muitos dos profissionais desta casa e só
João: Um lugar na cidade…» para assinalar os 50
a primeira sessão não teve sala cheia. A partir daí, as
anos da instituição?
pessoas foram passando a palavra e ficámos muito
(António Ferreira) – O Conselho de Administração
satisfeitos com a adesão. Também organizámos tercriou um Plano Estratégico que tem como grande
túlias no Café Majestic, que quase sempre contaram
objectivo o envolvimento dos profissionais e dos
com a presença de vários dos nossos colaboradores
utentes. No âmbito das comemorações dos 50 anos
e alguns convidados, especificamente para debater
do Hospital de S. João, quisemos dar continuidade
os temas em questão. Quanto às exposições, penso
a esse plano e, por isso, considerámos que seria
que foram muito bem recebidas, em particular a
essencial transmitir a ideia de um hospital onde os
mostra que esteve patente no Centro Português de
doentes recebem tratamento e são internados, mas
Fotografia.
também um local onde se respeitam os valores e as
referências que vão para além dos serviços de saúde
Foram muitas as iniciativas. Agora que termiassistenciais. Entendemos que o hospital se deveria
naram, como tem sido o feedback?
integrar no Porto e na região, procurando o seu
(AF) – É um bocado pretensioso transmitir o
lugar e relacionando-se com as várias dimensões da
feedback que me tem sido dado, mas não posso
cidade: a cultura, as empresas, a política… Foi para
negar que tem sido muito bom. Principalmente,
sustentar esta ideia que escolhemos «Hospital de S.
porque houve várias pessoas que quando viram
João: Um lugar na cidade...».
o programa das comemorações consideraram-no
demasiado ambicioso e difícil de implementar, mas
Ao longo de um ano, o Hospital de S. João proconfirmaram, a posteriori, que correu bem. A Gala no
moveu exposições, concertos, sessões de cinema,
Coliseu do Porto foi um dos nossos momentos altos,
lançamentos de livros. Como foi a adesão da cionde, para além dos vários convidados institucionais,
dade e dos profissionais?
contámos com a presença dos nossos colaboradores e
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constatámos que havia um grande amor à camisola.
(António Oliveira e Silva) – Sim, acho que foi notório o orgulho na instituição onde trabalham. Devo
confessar que, inicialmente, estávamos com algum
receio da forma como as pessoas poderiam reagir,
mas superou as nossas expectativas. Além disso,
a gala foi o momento alto destas comemorações,
uma vez que marcou o arranque de uma campanha
muito importante para nós que é a dinamização do
projecto de construção das novas instalações do
hospital pediátrico.

AS COMEMORAÇÕES NÃO
FORAM PROPAGANDA
Já falaremos sobre essa campanha. Gostaria de
saber o que pensam que mudou com estas comemorações?
(AF) – As comemorações contribuíram, acima de
tudo, para aumentar o orgulho pela instituição
Hospital de S. João. Claro que ficaram marcas para
o futuro: na abordagem das actividades culturais
promovidas pelo hospital, na abordagem com os
doentes – tivemos várias acções de entretenimento,
com actores, para os doentes internados –, editámos livros de grande qualidade, que vão perdurar na história. Portanto, criámos uma dinâmica
que se pode manter no futuro. Mas, realmente, aquilo que foi mais importante
foi o orgulho de pertença e o facto de as
pessoas se reverem no Hospital de S. João.
(AOS) – Um orgulho de pertença que não
passa apenas pelos profissionais que aqui
trabalham, mas também pelas pessoas
que já passaram pelo Hospital de S. João
e onde, muitas, fizeram a sua formação. O
aniversário de uma instituição, nomeadamente uma data tão especial como são os
50 anos, é sempre um momento importante para reflectir sobre o passado. Por
isso, nestas comemorações incluímos uma
homenagem a todos os que passaram pelo
hospital e contribuíram, de uma forma
ou de outra, para o que ele é hoje em dia.
Não quisemos transformar este aniversário numa comemoração deste Conselho de
Administração. Quisemos, sim, comemorar a história do hospital.
(AF) – É verdade e vamos deixar este
aspecto muito bem marcado. Editámos
um livro com a história do Hospital de
S. João, desde a formação da Comissão
Instaladora, até aos dias de hoje, numa
homenagem a todos os que por aqui passaram. Além disso, recordo, nenhum dos
elementos do Conselho de Administração

interveio na Gala do Coliseu do Porto. Os convidados foram pessoas que viveram este tempo todo
dedicadas ao hospital, ou pessoas da cidade com
histórias para contar sobre a instituição.
Estas iniciativas serviram para ganhar «credibilidade» ou «confiança» por parte da população?
(AF) – Acredito que a credibilidade se ganha no
trabalho que é realizado todos os dias dentro do
hospital e não pela mediatização, ou por colocar a
marca S. João nos meios de comunicação social. Temos indicadores seguros e externos que sustentam
que o hospital mudou e tem um elevado nível de eficiência, sendo capaz de responder às exigências dos
doentes. Acho que a credibilidade se ganha assim.
Mas também acho que a dinamização da marca é
importante, no sentido de colocar o S. João mais
próximo de muitas pessoas que nunca entraram no
hospital e de transmitir a ligação que existe entre a
instituição e os valores a que devem estar associados os cuidados prestados aos doentes. No fundo,
estamos a criar uma expectativa elevada junto dos
nossos potenciais doentes o que, por um lado, nos
aumenta a responsabilidade, mas por outro nos faz
evoluir.
(AOS) – As comemorações dos 50 anos não foram
propaganda. Foram um pretexto para dar a conhe-

10

DESTAQUE

PATROCÍNIOS GARANTIRAM
FINANCIAMENTO DE
TODAS AS ACÇÕES

O HOSPITAL DE S. JOÃO EM NÚMEROS
N.º DE EFECTIVOS (2005)

Pessoal Dirigente

14

Pessoal Médico

1.118

Outro Pessoal Técnico Superior

121

Pessoal Técnico

5

Pessoal de Enfermagem

1.696

Pessoal Técnico de Diag. e Terapêutica

278

Pessoal Administrativo

458

Pessoal Operário e Auxiliar

85

Pessoal Serviços Gerais

1.053

Outro Pessoal

4

TOTAL

4.832
(fonte SGRH)
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Qual foi o montante investido nestas comemorações?
(AF) – O investimento foi repartido por três domínios: as iniciativas dentro do hospital; as iniciativas
fora do hospital e a gala. Os custos da Gala no Coliseu do Porto andaram à volta dos 450 mil euros,
valor totalmente assegurado por sponsors. Além
disso, a diferença entre o custo da gala e o patrocínio que conseguimos para as comemorações do
aniversário, na ordem dos 980 mil euros, garantiu
o financiamento de todas as acções. No entanto,
temos de avaliar, ainda, o que resultou das várias
iniciativas que promovemos e que não são quantificáveis em termos de valor monetário, como sejam
as 49 obras de artistas portugueses, as fotografias
dos três profissionais que estiveram expostas no
Centro Português de Fotografia e os vários livros
que vão passar a fazer parte do espólio do Hospital
de S. João.
(AOS) – Do orçamento do Hospital de S. João não
se gastou um cêntimo para as comemorações do
50º aniversário. Caso se tivesse gasto alguma coisa,
poderíamos considerar que se trataria de um investimento e não de um custo. Mas não foi necessário e
é importante salientar isso mesmo.
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1970

1980

1990

2000

0
2010

Quais foram as contrapartidas oferecidas aos
sponsors?
(AF) – As contrapartidas variaram, consoante os
valores que as várias empresas de medicamentos, de
material clínico, de comunicação, entre outras, patrocinaram. Existiam dois tipos de patrocínios: um
a que chamámos Sponsor Gold (100 mil euros ou
mais) e o Sponsor Silver (menos de 100 mil euros).
As contrapartidas firmadas em protocolo passaram
pela colocação dos logótipos dessas empresas em
todos os materiais de divulgação das comemorações, pela colocação dos logótipos em locais visíveis
do Coliseu do Porto, durante a gala, por oferecer
bilhetes para a gala às empresas. Os protocolos existem e podem ser mostrados. Em nenhum protocolo
existe qualquer cláusula que preveja algum bene-
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fício para essas empresas, ao nível de consumo de
bens ou serviços por parte do hospital. Gostaria de
sublinhar que muitos dos artistas que participaram
na Gala dos 50 anos do Hospital de S. João fizeramno a custo zero, pelo cariz que presidiu ao evento: a
angariação de fundos. Não se pense que foi possível
fazer um espectáculo com o José Carreras se ele não
viesse por custos que foram praticamente de deslocação e da comitiva.
(AOS) – Também seria interessante perguntar aos
patrocinadores o que os levou a aderir a este projecto. Talvez seja porque reconheçam que ligaremse à marca S. João é benéfico para eles.

ÁREA PEDIÁTRICA É MAIS
SENSÍVEL PARA MOBILIZAR
AS PESSOAS
Como já referiram, a Gala dos 50 anos do Hospital de S. João serviu para assinalar o arranque
da campanha de angariação de fundos para a
construção do futuro hospital pediátrico. Qual
foi a verba, até ao momento, angariada?
(AF) – No âmbito desta campanha, estamos a trabalhar em várias frentes. Neste momento, temos
firmado um acordo com dois patrocinadores para
a construção da ala pediátrica do Hospital de S.
João que chega aos quatro milhões de euros. Este
financiamento será feito ao longo de quatro anos,
pelo que será disponibilizada uma verba ano a ano.
É certo que as obras para a construção do novo
edifício irão arrancar em Setembro ou em Outubro
e está previsto que esteja a funcionar ao fim de um
ano. Por isso, o que vai acontecer – e visto que o
projecto custa cerca de 14 milhões de euros – é
que o Hospital de S. João vai investindo na obra,
para que arranque e avance o mais rapidamente
possível, podendo depois incorporar os fundos dos
patrocinadores para outras obras estruturantes e
importantes para o hospital. Actualmente, temos
em fase de negociação empresas da área alimen-

tar, da banca e do sector energético, mas ainda é
prematuro falar em valores. Depois, temos ainda o
valor das chamadas telefónicas, que ontem [dia 2 de
Julho] já tinham chegado às 85 mil, o que passado
tão pouco tempo após o arranque da campanha é
um número interessante. Existem ainda os donativos. Já tivemos doações no valor de alguns milhares
de euros e outras com um valor simbólico. Por fim,
temos ainda um conjunto de empresas com quem
estamos a dialogar, no sentido de haver uma oferta
de produtos. Já temos, por exemplo, a garantia de
que todas as instalações sanitárias e onde exista a
necessidade de material de louça serão fornecidas
a custo zero. Portanto, há um conjunto de parcerias
que vão permitir construir este serviço.
Esta é uma ideia inovadora?
(AF) – Não tenho conhecimento de que, desta dimensão, tenha havido alguma iniciativa do género.
(AOS) – O que acontece, normalmente, são fundações que, juntamente com as instituições, ajudam a
construir projectos. Este caso concreto do hospital
pediátrico assenta numa lógica diferente, de forma
a que toda a gente se mobilize. No fundo, queremos
que toda a comunidade se sinta sponsor deste projecto e isso é sinónimo de uma responsabilidade
acrescida. Uma das políticas deste Conselho de Administração é arranjar outras formas de financiamento, para além das consideradas «tradicionais».
(AF) – Quando o Hospital de S. João foi transformado em empresa pública, foi dotado de um capital
social. Os 82 milhões de euros estão destinados a
investir na reabilitação de toda a estrutura, mas não
vão chegar para tudo o que o hospital precisa. O
que achamos é que a área pediátrica é a mais apelativa, de forma a conseguir envolver a sociedade na
construção deste edifício. É um dever de cidadania
de uma pessoa que gere um hospital não só tentar
manter o equilíbrio das contas e a boa utilização
do dinheiro colocado à disposição, mas também
acrescentar valor. Isto nem sequer é uma novidade
noutros países.
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onde já está a pediatria médica, a cirurgia pediátrica, a cardiologia pediátrica… Mas temos outras
áreas pediátricas misturadas com os serviços de
adultos. Não vamos aumentar o número de camas.
O que vamos fazer é criar uma ala, onde as crianças
sejam tratadas em ambiente pediátrico, ou seja, sem
que sejam misturadas com os adultos. Não estamos
a construir um hospital pediátrico independente.

UTILIZAMOS A PALAVRA
HOSPITAL [PEDIÁTRICO] EM
TERMOS DE CAMPANHA
Faz sentido construir um hospital pediátrico
quando existe um projecto para construção do
Centro Materno-Infantil do Norte?
(AOS) – Não estamos a falar de um hospital isolado.
Utilizamos a palavra hospital em termos de campanha.
Será, então, uma ala pediátrica, como se referiu
há pouco o Dr. António Ferreira?
(AF) – Aquilo que chamamos Hospital Pediátrico
Integrado do S. João não vai chocar em nada com
o Centro Materno-Infantil, nem é feito à revelia de
qualquer estratégia da ARS Norte.
Falaram com a tutela sobre o assunto?
(AF) – Com certeza. A construção do Centro Materno-Infantil tem determinados objectivos e o projecto nunca significou que o Hospital de S. João
deixasse de ter serviço de pediatria ou obstetrícia.
Recentemente, construímos um novo bloco de partos e isso não constituiu qualquer problema.

HOSPITAL PEDIÁTRICO NÃO
VAI AUMENTAR OFERTA
O novo hospital pediátrico não vai aumentar a
resposta que já é dada a este nível no S. João?
(AF) – Não. O que temos neste momento é uma ala

Portanto, depreendo que não se levante aqui a
questão da sustentabilidade do novo hospital
pediátrico.
(AF) – Não. Não vamos comprar equipamentos
complementares de diagnóstico, não vamos aumentar camas, vamos apenas concentrar todos os serviços de pediatria.
(AOS) – O S. João é um hospital de referência na
rede e, como tal, também o somos ao nível da pediatria. Neste contexto, temos de criar as melhores
condições para receber os doentes, nomeadamente
as crianças. Não existe qualquer conflitualidade
entre o Centro Materno-Infantil do Norte e o nosso
hospital pediátrico.
(AF) – Convém não esquecer que o Hospital de S.
João foi desafiado a construir uma Urgência Metropolitana de Pediatria e não teve, por parte da tutela,
qualquer ajuda financeira. Foi construído para responder às necessidades existentes e, actualmente,
ali trabalham médicos de toda a Área Metropolitana
do Porto (AMP). Nunca se falou, por causa disso, de
qualquer conflitualidade com o Centro MaternoInfantil.
(AOS) – Seria diferente se a tutela nos tivesse dito
que a estratégia de construir o Centro MaternoInfantil passaria por concentrar, num único espaço,
essas especialidades e, por isso, o Hospital de s. João
iria deixar de ter partos e pediatria. Não foi isso que
aconteceu e, portanto, temos de adequar as nossas
instalações.

ESPERO QUE O QREN NÃO
FINANCIE PROJECTOS NUMA
REGIÃO QUE ESTÁ ACIMA DA
MÉDIA
Nas últimas intervenções públicas, o Dr. António Ferreira tem sido cáustico relativamente
às diferenças de financiamento entre o Norte e o
Sul e já chegou mesmo a pedir que o deixassem
“competir” com os privados? O que é preciso
para que isso aconteça?
(AF) – Ao Conselho de Administração não compete
fazer política, no sentido partidário. Sempre que for
pedida uma opinião compete, naturalmente, expressá-la e implementar as estratégias que a tutela,
legitimamente eleita, define. O que eu sustento é
que existe uma clara disparidade dos investimentos
na Região Norte, em particular na Área Metropolitana do Porto, quando comparada com a Região de
Lisboa e Vale do Tejo. Aliás, ninguém tem dúvidas
das diferenças do nível de vida de Lisboa e da AMP.

13

O HOSPITAL DE S. JOÃO EM NÚMEROS
35

70.000

número de doentes
demora média (dias)

INTERNAMENTO

60.000

30
2007

50.000

25

40.000

20

30.000

15

2007

20.000

10

5

10.000

0

1960

1970

1980

1990

0
2010

2000

7.000.000

350.000

Radiologia
Análises Clínicas

MCDT

300.000

6.000.000

2007

250.000

5.000.000

2007

200.000

4.000.000

150.000

3.000.000

100.000

2.000.000

50.000

1.000.000

0
1960
60.000

1970

1980

1990

2000

INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS
Internamento + Urgência + Ambulatório

50.000

0
2010

2007

40.000

30.000

20.000

10.000

0

1960

1970

1980

1990

2000

ser um serviço público, deve, por exemplo, receber
pior os doentes, quer ao nível de infra-estruturas,
quer ao nível da qualidade dos recursos humanos.
A reforma destas estruturas requer investimento,
por um lado, e mudança da cultura, por outro. Para
que os serviços públicos funcionem em condições
de igualdade com o sector privado, é necessário
que tenham as mesmas oportunidades, desde logo
nos recursos humanos. Quem forma e investe nos
recursos humanos é o Estado e, ainda por cima, a
maioria deles recebem um salário durante o tempo
de formação. O problema é que, principalmente
em algumas áreas, quando acabam essa formação,
optam pelo sector privado.
(AOS) – Temos de defender a qualidade do atendimento, na hotelaria, na recepção, no acolhimento
dos doentes. A ineficiência do serviço público é um
mau serviço.

2010

A minha esperança é que o QREN não vá,
uma vez mais, financiar investimentos
numa região que já está acima dos indicadores definidos pela União Europeia. A
AMP tem massa crítica suficiente, em todas as áreas, para saber valer esta opinião.
É apenas por isso que me bato, quando
sou chamado a intervir publicamente.
E o que é que falta para poder competir
com os privados?
(AF) – Competir com os privados não
é uma ideia de roubar doentes. O que
acontece é que as estruturas do SNS não
podem ser encaradas de uma maneira miserabilista.
Não se pode achar que o Hospital de S. João, por

Como vêem o Hospital de S. João daqui a 50
anos?
(AF) – O Hospital de S. João evoluiu ao longo dos
últimos 50 anos, numa progressão de qualidade
assistencial, de desenvolvimento, de acordo com
os critérios da medicina de ponta. Isso aconteceu
independentemente do partido do Governo, dos
elementos do Conselho de Administração, porque
os profissionais são, de uma forma geral, competentes e porque a escola que está ligada ao hospital
acrescenta valor à actividade assistencial. A minha
convicção é que, dentro de 50 anos, o Hospital de
S. João manter-se-á na mesma senda. Nos últimos
anos, existiu um conjunto de circunstâncias internas e externas que fizeram com que se tenha vivido
momentos de renovação que permitirão, no futuro,
num ambiente estrutural melhor, que os profissionais possam exprimir ainda com maior eficácia a
sua actividade. Penso que os próximos três anos
serão momentos críticos e cruciais para o Hospital
de S. João, uma vez que constituem
uma oportunidade única de relançamento.
(AOS) – Temos estado a falar do sistema assistencial, mas a verdade é
que devemos ser o único hospital a
apostar na investigação. Ainda no
ano passado, disponibilizámos 250
mil euros para a investigação clínica. Na minha opinião, um profissional pode ser bom, mas é melhor
se puder fazer investigação. n
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Fotografia António Pinto

COMISSÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER
COM PROJECTOS NA ÁREA DOS LIVROS, CINEMA,
MÚSICA E DESPORTO

CENTRO DE CULTURA E
CONGRESSOS QUER FAZER PARTE
DO ROTEIRO CULTURAL DO PORTO
A COMISSÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E
DE LAZER DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS QUER IMPRIMIR
UM NOVO RITMO ÀS ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO CAMPO DAS ARTES E DO DESPORTO. PROJECTOS NÃO FALTAM, ENTRE OS
QUAIS A CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA, SESSÕES DE CINEMA, VARIADOS PROGRAMAS
ESPECIAIS DE MÚSICA E A COBERTURA DOS
COURTS DE TÉNIS. UM OBJECTIVO COMUM
A TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO: COLOCAR O CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS NO ROTEIRO CULTURAL DA CIDADE DO
PORTO E DA REGIÃO NORTE.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia Carlos Ribeiro

BIBLIOTECA ALBERGARÁ O
ESPÓLIO DA SRNOM
Uma biblioteca acessível aos médicos, sessões de
cinema, intercâmbios culturais com a Casa da Música ou Serralves, concertos regulares, programas
de excelência. São muitas as ideias e os projectos da
Comissão de Actividades Culturais e de Lazer da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM), algumas das quais a implementar já a
curto prazo.
Para alargar a oferta de serviços aos médicos, em Fevereiro deste ano a SRNOM adquiriu um terreno de
dois mil metros quadrados contíguo às actuais instalações. A utilização do novo espaço ainda está a
ser estudada, mas já é certo que a Casa Luz Soriano,
que ali está edificada, irá receber obras de requalificação, de forma a acolher uma biblioteca. “Neste
momento, temos um pré-projecto e a certeza de que
parte da habitação está destinada a ser biblioteca.
Será equipada com outros serviços, uma vez que
tem uma área bastante grande, a rondar os 500
metros quadrados, mas ainda estamos a estudar
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O Vice-Presidente do
CRNOM, Miguel Guimarães,
à conversa com os membros
da Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer que
deram conta à nortemédico
dos próximos projectos.
Ausente o Dr. Ivo Lopes,
impossibilitado de comparecer
para a foto de grupo.

“Não nos queremos substituir às bibliotecas que
actualmente já existem, como seja a da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto, mas consideramos que é importante que a Casa do Médico
disponibilize este tipo de serviço”, justifica Rodrigo
Liberal, o mais novo elemento do grupo, secundado
por Bernardino Castro: “Não queremos duplicar a
oferta, queremos aumentar a escolha”.
Um dos princípios que está na origem desta ideia
prende-se com o facto do espólio da SRNOM ter
vindo a crescer nos últimos anos. Agora, “é preciso
catalogar os livros, perceber o que existe e disponibilizá-los aos médicos”, refere Manuel Quintas,
antevendo o árduo trabalho.
Para além do livro em papel, a
futura biblioteca também quer
inovar. Por isso, está a ser estudada a possibilidade de disponibilizar diferentes tipos de publicações por meio digital.

quais as melhores soluções”, explicou à Nortemédico Miguel Guimarães, vice-presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos.
Com o “pelouro” das «letras» e da
sétima arte, Bernardino Castro, Manuel Quintas
e Rodrigo Liberal, todos elementos da Comissão
de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM,
realçam quais os objectivos desta nova valência.

FEIRA DO LIVRO
Ainda este ano, a Comissão de Actividades Culturais
e de Lazer pretende promover uma Feira do Livro,
uma iniciativa que não é inédita, mas que para todos
os elementos “faz sentido”. Em 2003, numa organização do Dr. Hernâni Vilaça, já falecido, o certame foi
muito bem recebido. “Será uma maneira de homenagear este grande médico e homem fantástico, perpetuando a sua memória, sublinhou Manuel Quintas.
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OS PROTAGONISTAS
MANUEL QUINTAS
IDADE: 63 anos
ESPECIALIDADE: Medicina Interna (reformado)
LIVRO FAVORITO: “Guerra e Paz”, de Leon Tolstói
FILME FAVORITO: “A Desaparecida”, de John Ford

RUI SOARES DA COSTA
IDADE: 51 anos
ESPECIALIDADE: Cirurgia Geral
COMPOSITOR FAVORITO: Ravel
OBRA MUSICAL FAVORITA: 5ª Sinfonia de Gustav Mahler

RODRIGO LIBERAL
IDADE: 26 anos
ESPECIALIDADE: Interno de Medicina Interna
LIVRO FAVORITO: “O Eterno Marido”, de Dostoiévski
FILME FAVORITO: “O Leopardo”, de Visconti

FERRAZ DE OLIVEIRA
IDADE: 63 anos
ESPECIALIDADE: Imunoalergologia
COMPOSITOR FAVORITO: Gustav Mahler
OBRA MUSICAL FAVORITA: 6ª Sinfonia “Patética” de Tchaikovsky

BERNARDINO CASTRO
IDADE: 62 anos
ESPECIALIDADE: Medicina Interna (reformado)
LIVRO FAVORITO: “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel
FILME FAVORITO: “O Último Samurai”, de Edward Zwick

IVO LOPES
IDADE: 31 anos
ESPECIALIDADE: Interno de Urologia
DESPORTISTA FAVORITO: Roger Federer
CLUBE: FC Porto

Alguns contactos, designadamente com livreiros da
cidade, já foram encetados e a receptividade à ideia,
de acordo com Manuel Quintas, “tem sido boa”.
Agora, esclarece, “temos de definir exactamente em
que moldes se deverá organizar a feira e quais os
seus objectivos”. Na sua opinião, a iniciativa “deverá
abranger todo o tipo de livros, não apenas os de
autoria de médicos, desde o romance às publicações
científicas”. “Existem muitos escritores que escreveram sobre o tema da medicina e considero que é
extremamente importante para os médicos conhecerem essas obras, no sentido de se aperceberem
das perspectivas que têm sobre nós”, considera.
Mas antes mesmo de avançar com estes projectos, a
Comissão de Actividades Culturais e de
Lazer quer criar um blogue para ouvir
os médicos e perceber quais os gostos e
interesses por esta área. Para Bernardino
Castro, é “fundamental” ter um feedback
relativamente a eventos que possam vir
a ser organizados na Casa do Médico, de
forma a que a adesão seja a esperada.
“Não queremos –
adverte – fazer um
projecto em nosso
interesse. Queremos que os médicos

se identifiquem com ele e, para isso, nada melhor
do que os auscultar, de forma a percebermos qual
o seguimento que podemos dar às actividades que
vamos desenvolver, até porque existem diferentes
faixas etárias e, consequentemente, gostos muito diferentes”. A criação do blogue, a cargo do elemento
mais novo do grupo e, por isso, mais ligado às novas
tecnologias – Rodrigo Liberal –, está para breve,
mas ainda sem nome. Neste espaço, pretende-se
incentivar a interactividade e a partilha de ideias e
sugestões.

CICLOS DE CINEMA
Sugestões que podem chegar também
para a sétima arte. Um dos projectos
deste «pelouro» passa por organizar ciclos de cinema que possam tornar-se,
simultaneamente, espaço de discussão
dos temas abordados nos filmes. “Retomar a ideia dos cineclubes é absurdo.
Não podemos
fazer o tempo andar para trás. Mas
podemos criar um
espaço de discussão e de tertúlia
em torno de filmes, caso os médicos considerem
a ideia interessante e adiram”, adverte
Manuel Quintas, questionando: “Será
que Visconti ou John Ford dizem alguma coisa aos médicos? No campo dos
livros, preferem revistas científicas, ficção ou romance? Que autores? É isso
que queremos saber, porque queremos
ter audiência”.
Da opinião e da decisão dos médicos
depende, ainda, a periodicidade destes
eventos que, contudo, não deverão ser
apenas dirigidos a esta classe profissional. Para Manuel Quintas, Bernardino
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Castro e Rodrigo Liberal, “é importante estabelecer
ligações com outras instituições culturais da cidade,
no sentido de abrir a Casa do Médico ao público em
geral”. Até porque os médicos não vivem sozinhos.

CONCERTOS PERIÓDICOS
O «pelouro» da música está sob a alçada de Rui Soares da Costa e Ferraz de Oliveira. O primeiro, membro do «Medici Ensemble», o segundo do grupo
«Presença de Coimbra».
O projecto destes dois elementos da Comissão de
Actividades Culturais e de Lazer, à semelhança do
que pensam Manuel Quintas, Bernardino Castro e
Rodrigo Liberal, passa por colocar a Casa do Médico no roteiro dos eventos culturais do Porto e da
Região Norte. “Queremos que a cidade conheça este
espaço como um pólo cultural, dinâmico, aberto à
comunidade em geral”, realça Rui Soares da Costa.
Para isso, já foram encetados contactos com algumas instituições da cidade, designadamente a Casa
da Música, no sentido de haver um intercâmbio
cultural, quer ao nível da organização conjunta de
eventos, quer no domínio de promoção de espectáculos com preços especiais para médicos.
Mas há outras parcerias em projecto, nomeadamente com a Escola Superior de Música e Artes do
Espectáculo e com o Conservatório de Música do
Porto, numa vertente um pouco diferente da habitual. A ideia, explica Rui Soares da Costa,
“poderá passar por organizar eventos no
Centro de Cultura e Congressos com artistas em início de carreira, mas cujo valor já
seja reconhecido”. No fundo, “esta poderia
ser uma rampa de lançamento para os jovens artistas”, advogou, lembrando o caso de
Nuno Cernadas que já actuou no Centro de
Cultura e Congressos e que foi distinguido,
recentemente, com o primeiro lugar no Concurso Internacional Propiano em Bucareste,
na Roménia. (ver página 60)

Enquanto as parcerias não
são estabelecidas, Rui Soares da Costa e Ferraz de
Oliveira querem dinamizar o Centro de Cultura e
Congressos com concertos
regulares. “Gostaríamos de
ter no nosso espaço, e com
alguma periodicidade, a
presença da Orquestra do
Norte”, apontou, a título de
exemplo.
Em projecto, existe ainda
o desejo de trazer Luís Bacalov ao Porto. Soares da Costa explica o conceito:
“Gostaríamos de trazer o compositor, dando-o a conhecer à cidade nas suas mais diferentes vertentes.
Para isso, poderíamos organizar espectáculos no
Centro de Cultura e Congressos, numa versão mais
intimista da sua obra, e, por exemplo, levá-lo depois
ao Coliseu do Porto, dando a conhecer as suas obras
mais grandiosas”.

HOMENAGEM A RIBEIRO
SANCHES
Já no próximo ano, durante o primeiro semestre,
o Centro de Cultura e Congressos poderá receber
aquele que será o primeiro encontro nacional de
cultores da canção de Coimbra. De acordo com
Ferraz de Oliveira, será o primeiro evento do género
em Portugal, promovendo este tipo de música quer
através de concertos, quer através de debates. “Será
um evento que poderá ter a duração de dois dias,
de forma a divulgar e dar a conhecer os grupos de
música de matriz coimbrã, mas também criando espaço para falar sobre os problemas que este tipo de
música portuguesa enfrenta”, explica o especialista
em imunoalergologia.
Outro dos momentos altos das actividades que estão a ser organizadas pela Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer será a homenagem que se pretende criar em torno de Ribeiro Sanches, médico
português que escreveu
dezenas de manuscritos,
sob a influência do pedagogismo no “século das
Luzes”. Será, esclarece
Ferraz de Oliveira, “uma
oportunidade de fazer
uma edição fac-similada
da obra de Ribeiro Sanches que se encontra na
Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto”.
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Neste contexto, para além da apresentação da obra
deste médico do século XVIII, com algumas conferências, o momento pretende recriar um espectáculo musical da época.
A par de todas as novidades, existem eventos que
vão manter a tradição, nomeadamente as exposições, nos vários campos das artes. A Artemédica,
por exemplo, “tem tido um sucesso crescente, pelo
que queremos que cada vez um maior número de
colegas participe nesta mostra”, assinala Ferraz de
Oliveira. Na fotografia, em contrapartida, está em
curso o agendamento de uma exposição com o médico Manuel Ribeiro que tem um acervo “surpreendente”, nas palavras do imunoalergologista, tendo
inclusivamente ganho vários prémios em mostras
internacionais. “Ele retrata de uma forma muito
interessante a doença através da fotografia, e tem recebido críticas muito positivas
em exposições que tem promovido no estrangeiro”, elogia
Ferraz de Oliveira.

a Comissão de Actividades Culturais e de Lazer
está a tentar estabelecer protocolos com grandes
companhias de ginásios da cidade do Porto e da
Região Norte. O objectivo, esclarece Ivo Lopes, “é
criar condições especiais, nomeadamente ao nível
dos preços das mensalidades, para os médicos que
frequentem esses ginásios”.
Mais arrojado é o projecto de relançar os Jogos Médicos Nacionais. De acordo com Ivo Lopes, esta
iniciativa mítica tem vindo a perder algum protagonismo junto da classe, depois de, a partir de 2003,
ter deixado de se realizar em Tróia. “Ainda não
sabemos de que forma podemos contribuir para
devolver a importância que os Jogos Médicos Nacionais tinham. A nossa ideia é contactar a empresa
que actualmente é responsável pela organização e
manifestar a nossa disponibilidade em ajudar a pro-

COBERTURA
DOS COURTS
DE TÉNIS
A vertente desportiva é, também, uma das áreas de intervenção da Comissão de Actividades Culturais e de Lazer. Ivo
Lopes é o responsável por este
«pelouro». Um dos grandes
projectos passa pela cobertura
dos courts de ténis, existentes
na Casa do Médico, até pelo
investimento que vai ser realizado. “Ainda não temos a certeza se vamos optar por cobrir
os dois courts, ou apenas um.
Depende da diferença de valor
do orçamento”, explica.
Apesar do esforço financeiro,
Ivo Lopes acredita que este é
um projecto importante para
os utilizadores do espaço que
poderão, a partir do momento em que a estrutura
estiver disponível, utilizar os courts no Inverno e,
em particular, nos dias de chuva. Por outro lado,
nada vai impedir que os jogos de ténis possam ter
lugar ao ar livre, dado que uma das características desta cobertura é ser amovível. Por outro lado,
este investimento poderá ser rentabilizado noutras
iniciativas da Casa do Médico: “A cobertura será
uma espécie de tenda gigante que poderá ser utilizada em eventos como o Juramento de Hipócrates
ou a festa de S. João, cerimónias com uma adesão
superior à capacidade que o Centro de Cultura e
Congressos oferece”.
E porque falar de medicina é falar de debelar ou
atenuar doenças, a «olhar» pela saúde dos médicos

mover e divulgar a iniciativa,
por um lado, e lançar o desafio
de devolver os Jogos Médicos
Nacionais a Tróia, por outro”,
assinala.
Tal como os restantes elementos da Comissão de Actividades
Culturais e de Lazer, também
Ivo Lopes está aberto a sugestões para a criação de iniciativas, neste caso ligadas ao desporto. Existe, sublinha, “uma
grande abertura da nossa parte
para receber ideias e propostas de forma a organizar
de actividades participadas pelos médicos”. Por isso,
indica, “todos os que quiserem apresentar sugestões
podem fazê-lo para Ivo.Lopes.Urologia@gmail.com”. n

[n.d.r.: na altura da realização desta
entrevista, o Dr. Ivo Lopes acabava de
regressar dos World Medical and Health
Games, este ano realizados em Alicante,
Espanha. Na página seguinte ele deixa-nos
um breve relato do evento, com um convite à
futura participação dos interessados].
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PRESIDENTE
DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE SAÚDE
OCUPACIONAL, TORRES
DA COSTA

«A MEDICINA DO TRABALHO
NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE
PROFISSIONALIZADA»
INTEGRAÇÃO DO INTERNATO DA

A

MEÇANDO POR APONTAR O DEDO AO ES-

ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO

TADO, POR NÃO GARANTIR A EXISTÊNCIA DE

TRABALHO NO SERVIÇO NACIONAL

MÉDICOS DE TRABALHO NA ADMINISTRA-

DE SAÚDE E O RECONHECIMENTO DE UMA

ÇÃO PÚBLICA, COMO É EXIGIDO POR LEI.

CARREIRA MÉDICA NO SECTOR PÚBLICO

MAS TAMBÉM CRITICA OS PROFISSIONAIS

SÃO DUAS DAS REIVINDICAÇÕES DO PRE-

DO SECTOR, ADVOGANDO QUE A MAIORIA

SIDENTE DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE

ESTÁ “ALHEADA” DAS RESPONSABILIDADES

SAÚDE OCUPACIONAL. EM ENTREVISTA À

INERENTES AO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE.

NORTEMÉDICO, TORRES DA COSTA TRAÇA

“A MEDICINA DO TRABALHO NÃO ESTÁ

UM CENÁRIO NEGRO RELATIVAMENTE AO

PROFISSIONALIZADA”, JUSTIFICA.

MODO COMO A MEDICINA DO TRABALHO
ESTÁ A FUNCIONAR NO NOSSO PAÍS, CO-

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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(nortemédico) – A nível nacional, qual é o panorama que se vive no âmbito da actividade da
Medicina do Trabalho?
(Torres da Costa) – É um panorama de muito má
qualidade. Embora a Medicina do Trabalho seja
uma das especialidades mais antigas reconhecida
pela Ordem dos Médicos, actualmente ainda não
tem qualquer alicerce no Serviço Nacional de Saúde
(SNS). De modo que é uma especialidade que tem
o seu internato oficial “entupido”, por falta desta
ligação. Neste momento, a especialidade é obtida
através da frequência de um curso teórico-prático
de Medicina do Trabalho, leccionado pelas Faculdades de Medicina de Lisboa, Porto e Coimbra,
durante dois anos, após o qual as pessoas fazem um
estágio numa empresa da área e se candidatam ao
exame da Ordem dos Médicos, para obter o título
de especialista. No entanto, tem havido uma série
de tentativas para que a Medicina do Trabalho esteja
ligada ao SNS, através da realização dos estágios
em unidades hospitalares e em centros de saúde. A
verdade é que boa parte das instituições de saúde só
muito recentemente é que começaram a ter serviços
de Saúde Ocupacional ou de Medicina do Trabalho,
mas continua a faltar o reconhecimento oficial do
SNS relativamente ao internato destes especialistas.
Por que razão não está a haver esse reconhecimento oficial?
Confesso que não sei. O internato está preso,
metido em alguma gaveta do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos. Em Portugal,
quando se pretende construir alguma coisa nova,
muitas pessoas continuam a esperar o óptimo e a
preterir o bom. Com este tipo de postura, as coisas nunca mais arrancam. Só posso interpretar o
que se está a passar desta forma, pois não há mais
qualquer justificação. O internato de Medicina do
Trabalho era uma questão que estava a ser estudada
juntamente com o de Medicina Desportiva. Pela
informação que me foi dada há pouco tempo, o de
Medicina Desportiva já está desbloqueado e vai ter
o seu internato oficializado, mas o de Medicina do
Trabalho continua bloqueado. Outro dos problemas
que se prende com esta especialidade, em Portugal, é que a maioria dos profissionais que escolhe
esta área e a exerce na prática faz da Medicina do
Trabalho uma segunda opção de vida, quase que
um “part-time”, algo a que se dedicam no final da
sua vida profissional, para não lhes ocupar muito
tempo. Ora, isto paga o seu preço na qualidade dos
serviços prestados. A especialidade de Medicina do
Trabalho é a especialidade com menor número de
reuniões científicas e mesmo as que existem têm
pouca afluência. Por outro lado, não existe uma
única revista científica de Medicina do Trabalho,

onde os médicos possam publicar a investigação
que produzem.

“ORDEM TEM
RESPONSABILIDADES
EM DESBLOQUEAR O
INTERNATO DE MEDICINA DO
TRABALHO”
Nos últimos meses, Ordem, sindicatos e Ministério da Saúde estiveram a discutir a reestruturação das carreiras médicas. A Ordem dos Médicos perdeu uma boa oportunidade para exigir
a integração da Medicina do Trabalho nas carreiras do SNS?
A verdade é que os hospitais sempre tiveram nos
seus quadros lugar para o médico do trabalho. A
exigência de médico do trabalho para estabelecimentos com número superior a 200 colaboradores
é anterior ao 25 de Abril de 1974. Hoje em dia,
todas as actividades profissionais são obrigadas a
ter o serviço de Medicina do Trabalho. Com as normas comunitárias é exigido aos hospitais, e a toda
a função pública, que tenham serviços de Saúde
Ocupacional, ou de Medicina do Trabalho, sendo
que a Saúde Ocupacional contém em si a área da
Medicina do Trabalho e a área da Higiene e Segurança. Dentro dos hospitais, mal ou bem, a legislação tem vindo a ser implementada. É verdade que
já são muitos os que têm Medicina do Trabalho,
muito embora não cumpram os requisitos legais
mínimos do número de médicos. Em alguns serviços dos hospitais assiste-se a um plágio daquilo que
acontece em algumas unidades industriais, onde há
serviços de Medicina Ocupacional com um médico
do trabalho, mas sem a vertente da Higiene e Segurança que, em alternativa, está ligada a outra área
qualquer, como por exemplo à da qualidade. Isto
acontece pela simples razão de que, normalmente,
o médico do trabalho tem um contrato de prestação
de serviços, uma avença de algumas horas semanais, enquanto que o técnico de higiene e segurança
faz parte do quadro da instituição, a tempo inteiro.
Provavelmente, é por isso que não estão ambos sob
a mesma alçada.
Mas não respondeu à pergunta sobre a posição
que a Ordem dos Médicos poderia ou deveria ter
assumido sobre esta matéria na discussão sobre
as carreiras médicas.
Penso que a Ordem dos Médicos perdeu a oportunidade de impor esta carreira médica ao nível do
SNS. Mas, na minha opinião, a Ordem tem ainda
maior responsabilidade na questão de desbloquear
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o processo do internato.
Julgo que é uma questão
mais pertinente, pois é
imperioso que avance, de
forma a valorizar a especialidade.
O facto de ainda não
haver um internato integrado no SNS, o problema das carreiras
médicas, tem vindo a
condicionar o número
de médicos que escolhe
a Medicina do Trabalho
como especialidade?
O curso de especialização
de Medicina do Trabalho
realiza-se de dois em dois
anos e, por exemplo, na
Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto as
20 a 25 vagas existentes
são totalmente preenchidas. Há alguns anos existiam sempre bastante mais
candidatos que o número
de vagas abertas. Hoje,
limitamo-nos a preencher as que existem. Mas o
grande problema, volto a referir, é que os profissionais que concorrem à especialidade de Medicina do
Trabalho são, na maioria das vezes, médicos que já
estão no fim da carreira, têm outras especialidades e
olham para esta área como uma forma de “ocupar” o
tempo livre, nomeadamente em empresas privadas
do sector. Este cenário não traz à especialidade o
carácter profissional que deveria ter, ou seja, as pessoas tiram a especialização de Medicina do Trabalho
não para abraçar a profissão, mas para cumprirem
um requisito que é ter o curso e serem titulados.
Não é porque se querem profissionalizar na área.

“ACIDENTES DE
TRABALHO E DOENÇAS
PROFISSIONAIS PASSAM AO
LADO DOS MÉDICOS DO
TRABALHO”
Que tipo de repercussões é que a alegada “falta
de profissionalização” coloca?
Várias. Dando apenas dois exemplos: a sinistralidade/acidentes de trabalho e as doenças profissionais são as grandes áreas da Medicina do Trabalho
que, no entanto, passam completamente ao lado
de vários médicos do trabalho. Dentro de uma empresa, quando um colaborador sofre um acidente, o
sinistro é imediatamente participado à companhia
de seguros. O colaborador fica, então, ligado à companhia, que tem o papel curativo e, muitas vezes,
após o tratamento mandam retomar o serviço, sem

dar qualquer informação ao médico do trabalho. Por
outro lado, dentro da empresa quem faz o controlo
do acidente, a maior parte das vezes, é o técnico de
higiene e segurança, numa lógica de serviço em que
não existe articulação com o médico do trabalho.
Assim, logo a primeira grande patologia que deveria
ser do foro do médico do trabalho, passa-lhe completamente ao lado. Atenção que não digo que deveria ser o médico do trabalho a fazer o tratamento do
sinistrado, porque a Medicina do Trabalho não tem
uma função curativa. Todavia, deveria ser o médico
do trabalho a perceber como é que o acidente ocorreu e o que provocou, para poder actuar dentro das
causas e ter uma atitude preventiva. No âmbito das
doenças profissionais, o cenário ainda consegue ser
mais negro e a balbúrdia maior. As doenças profissionais são listadas por uma comissão composta
por 21 elementos, em que nenhum deles é médico
do trabalho nomeado como tal, apesar das pessoas
indicadas pelos sindicatos, Ordem dos Médicos,
entidades patronais, entre outros organismos, poderem ser médicos do trabalho. Talvez por isso é
que a lista das doenças profissionais “não tem pés
nem cabeça”, com a agravante de em nenhum lado
se dizer quais as competências do médico do trabalho no reconhecimento das doenças profissionais.
Portanto, só podemos concluir que os médicos do
trabalho estão bastante desligados do que deveria
ser a sua actividade.
De quem é a responsabilidade, no sentido de alterar todo este cenário negro que traçou?
Deveriam ser os médicos, quer através do Colégio
da Especialidade de Medicina do Trabalho, quer
através das associações médicas. Neste contexto,
posso garantir que a Sociedade Portuguesa de
Saúde Ocupacional tem-se preocupado com este
tipo de temáticas, tem organizado algumas reuniões e eventos e chamado a atenção para todos estes
problemas. Falta ao Poder político modificar este
estado das coisas. De qualquer das formas, gostaria
de salientar que o Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho da Ordem dos Médicos tem feito
alguma coisa no campo da exigência. Nos exames
para a titulação em Medicina do Trabalho, a taxa de
reprovação é superior à maioria das especialidades.
O que significa que existe, por parte de quem está
a fazer esses exames, um mínimo de exigência e
rigor na avaliação dos candidatos ao título de especialista.

“O CUSTO MÉDIO DE UM
SINISTRADO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL ANDA À VOLTA DOS 7500
EUROS”
Numa altura em que o Governo assumiu a aposta
na reforma dos Cuidados Primários de Saúde,
em que os hospitais se debatem com uma contenção financeira muito forte, por que razão é
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que a Medicina do Trabalho deve ser vista pelos
responsáveis políticos como uma prioridade?
A Medicina do Trabalho é importante por duas
perspectivas. A primeira, e não necessariamente a
mais importante, tem a ver com o ponto de vista
legal. Existem condicionalismos legais que obrigam
as entidades patronais públicas e privadas a cumprirem determinados requisitos. Hoje em dia, não
se aceita que o trabalho possa ser fonte de doença
ou fonte de mau estar, uma vez que os constrangimentos devem ser controlados e minimizados. O
segundo fundamento é económico. Para boa parte
das actividades profissionais está calculado o custo
médio de um sinistro. Na área da construção civil
anda à volta dos 7500 euros por sinistrado, na indústria a média andará à volta dos 4500 euros e no
comércio um pouco menos. Para a área hospitalar
e da saúde esses custos ainda não estão calculados.
Portanto, tornam-se muito rentáveis os investimentos na área da prevenção ao reduzirem os gastos na
reparação dos danos provocados pelos acidentes.
Um dos grandes problemas é que a maioria das pessoas não faz ideia dos custos que isto envolve.
Acha que os sindicatos poderiam ter um papel
mais interventivo?
Não é admissível que um profissional esteja a cateterizar a veia de um doente agitado, correndo o
risco de se picar e contrair uma doença que pode,
em última instância, levar à morte. Portanto, os
sindicatos deveriam preocupar-se muito mais com
isto, não aceitando que as pessoas corram riscos na
sua actividade profissional, quando existem mecanismos para reduzir ou abolir o risco.

“O ESTADO É
INCUMPRIDOR DAS SUAS
PRÓPRIAS REGRAS”
Relativamente às directivas comunitárias existentes sobre a obrigatoriedade da existência da
figura do médico do trabalho, pode dizer-se que
o Estado é um dos incumpridores da legislação?
O Estado é incumpridor das suas próprias regras.
O Estado considera-se pessoa de bem e, por isso,
não deve sentir a necessidade de cumprir as regras. Aliás, faz coisas engraçadíssimas. Em relação
à sinistralidade e acidentes de trabalho, passaram
a chamar-lhes acidentes em serviço, para fugir ao
léxico que habitualmente é utilizado dentro desta
área. Mesmo assim, e apesar de tudo o que tenho
vindo a dizer, a verdade é que, nesta matéria, a área
da saúde é aquela que está melhor servida, apesar
de todos os problemas. Se olharmos para outros
organismos públicos, como os tribunais ou a edu-

cação, constataremos que não têm praticamente
nada ao nível da Medicina do Trabalho, quando são
obrigados a ter.
Em contrapartida, a ideia que existe é que o
sector privado tem apostado cada vez mais em
garantir aos colaboradores a Medicina do Trabalho. É verdade?
É verdade, mas basta questionar a Autoridade para
as Condições do Trabalho e perceber o número de
coimas que são aplicadas a entidades privadas, por
incumprimento da lei, e o número de coimas que
são aplicadas à administração pública. A proporção
é sempre para zero.
Por outro lado, também temos vindo a assistir
a um aumento exponencial do número de empresas privadas que se dedicam à Medicina do
Trabalho. Como é que analisa este cenário?
A obrigatoriedade da quase totalidade das empresas
terem serviços de Saúde Ocupacional, e quando
digo Saúde Ocupacional refiro-me à Medicina do
Trabalho e à Higiene e Segurança, existe desde
1994, altura em que foi implementada a directiva
europeia. Foi para dar resposta a esta directiva que
muitas empresas privadas se constituíram, algumas
com muito boas intenções, outras simplesmente
para responder às exigências de cumprimento legal.
Passados 15 anos, há centenas de empresas constituídas que ainda estão à espera de autorização para
o exercício da sua actividade. Contudo, a lei permite
que enquanto a autorização não é dada ou negada,
as empresas possam estar no mercado a exercer a
Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança. O que
significa que existem centenas de empresas a exercer este tipo de actividade, sem ter qualquer tipo de
controlo por parte da entidade reguladora, nomeadamente da Autoridade para as Condições do Trabalho e da Direcção-Geral de Saúde. Por outro lado,
as empresas que já possuem licença são fiscalizadas
na fase do pedido de autorização para funcionar,
mas não existe nenhum mecanismo de fiscalização,
no sentido de perceber se a actividade que estão a
desenvolver está de acordo com o mínimo de qualidade. Além disto, as autoridades competentes têm
tido dois pesos e duas medidas no grau de qualidade
que exigem às empresas privadas e aquilo que exigem às instituições que possuem serviços internos
de Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança,
nomeadamente no que concerne aos equipamentos
que são exigidos. É uma dualidade de critérios que
não se entende. Considero que tem havido, por
parte das entidades oficiais, alguma má vontade em
relação às empresas privadas. Sempre olharam para
estas empresas com algum preconceito, devido à
sua componente comercial. n
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CERIMÓNIA
CONTOU COM
A PRESENÇA
DO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA
SAÚDE E DO
BASTONÁRIO DA
ORDEM

DIA DO
MÉDICO
COMEMORADO
COM ALGUNS
RECADOS AO
GOVERNO

O DIA DO MÉDICO

«O CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA

FOI, MAIS UMA

ORDEM DOS MÉDICOS – PARA UMA HISTÓ-

VEZ, ASSINALADO

RIA MÉDICA PORTUENSE», DA AUTORIA DE

PELA SECÇÃO RE-

MAIA GONÇALVES. NA CERIMÓNIA, PRESI-

GIONAL DO NORTE. A EFEMÉRIDE FOI, ESTE

DIDA POR MANUEL PIZARRO, O PRESIDENTE

ANO, VIVIDA COM ESPECIAL EMOÇÃO, POIS

DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE, JOSÉ

PARA ALÉM DE HOMENAGEAR OS MÉDICOS

PEDRO MOREIRA DA SILVA, DEIXOU ALGUNS

COM 25 E 50 ANOS DE INSCRIÇÃO NA OR-

RECADOS AO GOVERNO.

DEM FOI, TAMBÉM, O MOMENTO ESCOLHIDO PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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AINDA SOBRE AS CARREIRAS
MÉDICAS
O acordo alcançado com o Governo no âmbito da
revisão das carreiras médicas foi um dos temas do
Dia do Médico, no Porto. O Centro de Cultura e
Congressos encheu e para os médicos que viram
as suas carreiras individuais reconhecidas com a
atribuição de medalhas comemorativas dos 25 e
50 anos de inscrição na Ordem, o presidente do
Conselho Regional do Norte, José Pedro Moreira
da Silva, falou na importante vitória alcançada,
graças à união dos diferentes intervenientes nas

negociações. Hoje, congratulou-se, “as carreiras
médicas estão menos postas em causa em virtude
da acção dos sindicatos que, apoiados pela Ordem, conseguiram aquilo que todos consideravam
impossível, ou seja, um acordo com o Governo”.
Uma vitória que, contudo, deve ser saboreada com
moderação. Embora o aparecimento de uma só carreira “seja obra que vale a pena realçar”, José Pedro
Moreira da Silva defendeu que não é possível “deixar decisões de incompatibilidade ao critério das
administrações, sem regras perceptíveis”, sob pena
de “serem utilizados diferentes critérios, conforme o
gosto e a vontade do momento e tornar o compatível
em incompatível”.
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REGIME DE
INCENTIVOS
TARDA A SER
CUMPRIDO
No Dia do Médico – a efeméride foi, este ano, assinalada pela Secção Regional do
Norte a 20 de Junho, dois dias
após a data oficial, de forma
a coincidir com o fim-de-semana –, José Pedro Moreira
da Silva aproveitou para fazer
o que designou como “análise
do estado da nação médica”. Numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel
Pizarro, as atenções voltaram-se para a reforma em
curso na área dos cuidados primários de saúde e
embora reconheça o carácter “inovador” das Unidades de Saúde Familiar, Moreira da Silva lamentou
que o regime de incentivo aos profissionais “tarde
a ser cumprido”. “Como se trata de uma adesão
voluntária, gostaríamos de ver salvaguardados os
direitos e o regime de trabalho dos médicos não
aderentes, com especial atenção à manutenção dos

locais de trabalho, horários e lista de utentes”, defendeu, ainda.
Já no campo dos Agrupamentos de Centros de
Saúde, Moreira da Silva reiterou o receio quanto ao
modelo de gestão criado, designadamente a existência de não médicos nas direcções clínicas, temendo
as consequências, dado que determinadas tomadas
de decisões “só aos médicos dizem respeito”.
Apesar das vicissitudes e dos problemas que se vão
levantando ao longo do caminho, o presidente do
Conselho Regional do Norte não tem dúvidas de
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EXERCER A ARTE COM
DIGNIDADE…
que a Medicina portuguesa
“pode ombrear com a de
qualquer país desenvolvido
do mundo”. Pedindo aos médicos que “continuem a trabalhar com dignidade, qualidade e perseverança”, lembrou a necessidade de
conciliar o interesse dos doentes, apesar da “pressão” exercida “em termos economicistas”. “É preciso

colocar sempre o estado da arte acima de qualquer
pressão ou orientação menos clara, como aliás todos temos vindo a fazer”, advogou.
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MEDALHA DE
MÉRITO PARA MAIA
GONÇALVES
A cerimónia deste ano do Dia do Médico
teve um sabor especial, pois coincidiu
com o lançamento do livro «O Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos», da autoria de Maia Gonçalves, e que conta a
história dos elementos que integraram este órgão
regional, desde a sua formação, até 2004.
A obra foi um dos pretextos para homenagear o autor, médico e antigo neurocirurgião do Hospital de
S. João, que recebeu das mãos do bastonário Pedro
Nunes a Medalha de Mérito da Ordem. “Foi uma
enorme surpresa para mim. Não estava a contar e
fico muito reconhecido por este acto”, reagiu, emocionado, Maia Gonçalves.
Com uma tiragem de seis mil exemplares, o livro
tem por base os textos que o neurocirurgião começou a escrever e a publicar na revista Nortemédico,
a partir de 2000. Com a publicação do último artigo
em 2005, explicou Moreira da Silva, “logo nos ocorreu ser importante fazer e publicar em livro a história dos médicos do Norte, para memória futura”.
“Temos orgulho em pertencer a esta Região que

é parte integrante do território nacional, que em
virtude do afastamento dos centros de Poder soube
estimular-se a si própria, desde há longo tempo,
sendo ao mesmo tempo conservadora, mas também
berço de muitos movimentos alternativos e berço de
alguns feitos históricos nacionais”, realçou.
Numa breve apresentação da obra, o presidente do
Conselho Regional do Norte lembrou que apesar
do cariz histórico do livro, a escrita imprimida por
Maia Gonçalves não deixa de ter um cunho pessoal.
“É impossível escrever sobre factos passados sem ter
uma opinião pessoal, ainda que distante. Como diz
o autor, não é historiador nem tem pretensão a tal,
mas mesmo sem este cariz podemos dizer que fez
um excelente trabalho, relatando o mais fielmente
possível e com o distanciamento necessário o que
de melhor se fez nesta Região até 2004”, elogiou
Moreira da Silva.
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rar, na história, informações sobre determinados
temas relacionados com a Medicina e com a minha
cidade, pois é a realidade que conheço. O primeiro
artigo que escrevi foi publicado numa separata, no
início dos anos 80, e versava sobre a história da neurologia na Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto. Foi uma motivação que nasceu de um
artigo escrito por António Magalhães Lemos, sobre
o mesmo tema, mas cuja história terminava num
determinado ponto. Decidi dar-lhe continuidade.
A escrita é como as cerejas e, por isso, comecei a
sentir uma enorme vontade de dar a conhecer aos
outros o que pesquisava, em busca de histórias que
eu próprio desconhecia. Confesso que não gosto de
fazer coisas apenas porque me dão prazer. O que
realmente me dá prazer é partilhar aquilo que faço
com as outras pessoas. Portanto, se vou à procura de
informação histórica sobre algum assunto que não
conheço, o passo seguinte é transmitir aos outros
aquilo que apreendi. E faço
isso através da escrita.

MAIA
GONÇALVES
NA PRIMEIRA
PESSOA:

E como é que surgiu a
ideia de procurar informação histórica sobre os
Conselhos Regionais do
Norte?
Os meus colegas começaram a perceber o bichinho
que eu tinha pela escrita e
a verdade é que quando o
Dr. Miguel Leão se tornou
presidente do Conselho
Regional do Norte, e lançou a revista Nortemédico,
convidou-me para escrever
artigos sobre o tema. Sempre
fui um desportista e, por isso,
sempre gostei de desafios. Sabia que ia ter um árduo trabalho pela frente, mas como a
revista é trimestral acreditei
que conseguiria recolher informação a tempo de preparar um artigo por publicação.
Para isso, baseei-me nos relatórios anuais de cada conselho regional, fontes preciosas
de informação, bem como em
relatórios dos conselhos gerais de Lisboa e mesmo
em actas de reuniões.

“DÁ-ME
PRAZER
PARTILHAR
O QUE
FAÇO”

(nortemédico) – Como é que começou esta ideia de
escrever artigos relacionados com a história?
(Maia Gonçalves) – Primeiro porque gosto muito
de escrever. Tenho de escrever algo todos os dias,
nem que sejam coisas banais. Depois, porque gosto
muito da minha terra, de Portugal e da História.
Como sou médico, comecei a dedicar-me a procu-

Quando é que a ideia de lançar o livro começou
a tomar forma?
À medida que ia elaborando os artigos para a Nortemédico, a ideia de os compilar, e até ampliar a in-

30

NOTÍCIAS

SURPRESA ATÉ AO FIM

A

entrega da Medalha de Mérito da Ordem a Maia Gonçalves estava guardada
no segredo dos deuses. Dias antes, em conversa com o presidente do Conselho Regional do Norte sobre o programa protocolar
do Dia do Médico, o neurocirurgião recebeu
a notícia de que não iria discursar no evento.
“O Dr. José Pedro disse-me que a cerimónia contemplava a entrega das medalhas aos
médicos com 25 e 50 anos de inscrição na
Ordem e que, simultaneamente, se iria fazer
a entrega do livro. Nada mais estava planeado”, conta. O que agora é dito em tom divertido, foi, na altura, recebido com alguma
decepção, como o próprio confessa: “Disseme que eu não iria falar e, realmente, fiquei
chateado. Mas tinha de respeitar a decisão”.
Perante o cenário que se previa, avisou a
família para não ir assistir à cerimónia. “Eles
estavam ansiosos por assistir ao momento,
uma vez que se tratou de um projecto que
eu andava há anos a planear. Mas como a
cerimónia não ia ter nenhum momento dedicado ao livro e, ainda para mais, implicava
a entrega de dezenas de medalhas, avisei
a família que não valia a pena irem à cerimónia”, explica Maia Gonçalves. Foi o que
aconteceu e o segredo só foi mesmo desvendado no discurso de Moreira da Silva, a
quem coube anunciar a entrega da Medalha
de Mérito ao neurocirurgião. “Foi pena a
minha família não estar presente, mas eu
compreendo que me queriam fazer uma
surpresa. Conseguiram. Fiquei muito feliz
com esta homenagem”, conclui.

formação, começou a surgir.
A verdade é que tinha bastantes restrições de espaço
nos artigos que iam sendo
publicados na revista, pois a
informação era imensa. Por
outro lado, como se trata de
uma revista com uma periodicidade trimestral, os próprios colegas começaram a
incentivar-me a compilar a
informação em livro. A ideia
teve o total apoio do Dr. José
Pedro Moreira da Silva e do
Dr. Miguel Guimarães, sem
os quais este projecto não
teria sido possível.

Ao longo da pesquisa que
realizou, e conhecendo
mais de perto o trabalho
de cada Conselho Regional do Norte, houve
algum com quem mais se
tenha identificado?
Não. Com este livro, penso
que presto uma homenagem a todos os médicos que
se dedicaram a este trabalho. A verdade é que estes
cargos representam um esforço pessoal, feito de forma
gratuita, em defesa da classe
médica. Por isso, tenho uma
grande estima por todos
eles, porque muitos médicos
não são capazes de abdicar do seu tempo pessoal e
até profissional, para se dedicarem ao bem comum.
Dos vários Conselhos Regionais do Norte houve
alguns presidentes que estiveram apenas um man-

dato, outros dois e houve um, em particular, que se
manteve no cargo durante três mandatos. Se tivesse
de premiar alguém pelo tempo que despendeu à
causa pública seria o Dr. Guimarães dos Santos,
pois foi o único que se manteve três mandatos à
frente do Conselho Regional do Norte.
Alguma história que gostaria de destacar?
Tenho um enorme respeito pelo Dr. Miguel Leão
com quem trabalhei no Hospital de S. João e que é,
sem dúvidas, uma pessoa extremamente inteligente.
Por isso, recordo no livro a história de um núcleo de
quatro médicos, composto pelo Dr. Miguel Leão,
pelo Dr. Torres da Costa, pelo Dr. Moreira da Silva e
pelo Dr. Miguel Guimarães que, ainda no mandato
do Dr. Meireles, formaram uma associação, à qual
chamaram GERMEN, e que mais não foi do que a
preparação de uma candidatura às eleições seguintes, para o Conselho Regional do Norte. A verdade é
que o Dr. Miguel Leão venceu as eleições, tendo-se
mantido no cargo de presidente durante dois mandatos. É neste período da história, em 2004, que
termina o livro.
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ALUNA DA
FACULDADE DE
MEDICINA DA UP
RECEBE PRÉMIO
DANIEL SERRÃO
Chama-se Patrícia Rodrigues, tem 25 anos e terminou a licenciatura na
Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto com
uma média final de 17,36.
Um valor que lhe valeu o
Prémio Daniel Serrão, um
galardão instituído pela
Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos,
destinado a homenagear
o jovem licenciado com
a classificação mais alta
dos cursos ministrados na
Região Norte. O prémio
foi recebido com emoção.
“Sinto-me, obviamente,
muito honrada com esta distinção e emocionada,
porque a recebi numa altura muito crítica para alguém especial – o meu avô –, que me fez ter muito
presente, directa e indirectamente, as razões que
me levaram a querer ser médica”.
Considerando que se trata de “uma iniciativa importante de promoção e incentivo que simboliza o
reconhecimento do trabalho longitudinal dos futuros médicos”, Patrícia Rodrigues também lhe atribui
responsabilidade: ”Simultaneamente, lembra-nos

da importância dos valores éticos da Medicina e do
quanto temos para aprender com os colegas mais
experientes e com os nossos doentes”.
A ideia de ser médica começou a surgir já nos bancos da escola e apesar do “medo” inicial da escolha,
“rapidamente foi-se tornando numa certeza”. Mais
do que uma profissão, explica, “era uma maneira
de encarar a vida que eu gostava de ter, com a universalidade que existe em tentar ajudar alguém, em
momentos de particular vulnerabilidade”.
A formação iniciou-a na Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto e não haja dúvidas de
que Anatomia foi o grande “cadeirão”
do curso, principalmente “numa altura
em que tudo era ainda desconhecido”.
Os anos que se seguiram foram repartidos entre o estudo e o entusiasmo em
torno da vida académica, pois Patrícia
Rodrigues garante que, apesar das dificuldades do curso e de ter obtido uma
média acima dos 17 valores, não sentiu
necessidade de fazer sacrifícios. “Tive a
felicidade de encontrar muitas pessoas
excepcionais na faculdade e os amigos
que fiz foram tremendamente importantes. Acho que estar com as pessoas
de quem gostamos muito é indispensável para sermos felizes e conseguirmos
fazer tudo o resto. Fui tentando equilibrar as diferentes esferas da minha vida,
numa aprendizagem que vamos fazer toda a vida:
conciliar o que temos, o que devemos e o que gostamos de fazer”, analisa.
Agora, a pouco tempo de mais uma decisão difícil,
Patrícia Rodrigues confessa que ainda existem muitas dúvidas sobre a especialidade a seguir. A única
certeza é que tem de ter “uma vertente clínica forte,
que permita estar com as pessoas”. Talvez, “pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, neurologia... Ainda não sei!”. n
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PELA PRIMEIRA VEZ,
PROCEDEU-SE TAMBÉM AO
LANÇAMENTO DE BALÕES,
PARA CUMPRIR A TRADIÇÃO

MÚSICA,
BAILARICO
E FOGO DE
ARTÍFICIO
NA FESTA DE
S. JOÃO
DIZEM QUE É A NOITE MAIS LONGA DO ANO

NUM MODELO UM POUCO DIFERENTE DOS

DA INVICTA, EM QUE TUDO, OU QUASE

ANOS ANTERIORES, MAS COM OS MESMOS

TUDO, É PERMITIDO E QUE NINGUÉM LEVA A

SABORES E CHEIROS: OS MANJERICOS, O

MAL (OU ISSO SERÁ NOUTRA FESTA?), NEM

PROSAICO CALDO VERDE, A SARDINHA AS-

O INCÓMODO ALHO-PORRO A TOCAR-NOS

SADA NA HORA, ENTRECOSTO E FÊVERAS NA

NO NARIZ. POIS É. JÁ PASSOU MAIS UM ANO

BRASA, E AS FARTURAS.

E A FESTA DE S. JOÃO VOLTOU A UNIR OS
MÉDICOS NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE.

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

33

O Porto voltou a não dormir ou, então, entrou no sono já muito tarde. Na Casa do Médico
a folia prolongou-se pela noite dentro e os últimos
resistentes abandonaram a festa já por volta das
três horas da madrugada. “Penso que foi uma noite
muito divertida”, avaliou o presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, José Pedro Moreira da Silva.

Este ano, o S. Pedro foi amigo do S.
João: não houve lugar a chuva. Pelo
contrário, a noite estava óptima,
pronta para ser vivida e apreciada.
A mega tenda montada junto ao
Centro de Cultura e Congressos
permitia ver o céu estrelado – graças
à transparência do tecido – e,
mais tarde, perceber os inúmeros
balões que voavam pelo ar. Ver,
apenas, não! Este ano, a SRNOM
decidiu introduzir alg umas
modificações na festa e recuperar
uma velha tradição desta noite: balões para brincar,
como diz a canção. “Foi uma iniciativa que não
realizámos em anos anteriores, mas que decidimos
agora colocar no programa. A festa de S. João
nas instalações da SRNOM conta sempre com a
participação de algumas crianças e considerámos
que seria engraçado recuperar esta tradição. É mais
uma forma de promover o convívio entre todos”,
justificou José Pedro Moreira da Silva.
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CONCURSO DE QUADRAS DE S. JOÃO 2009

1º

Prémio

Aqui ficam as quadras vencedoras, na inquestionável avaliação do
douto júri constituído pelas Dras. Alice Coimbra, Lurdes Gandra e
Fátima Carvalho. Parabéns aos premiados!

Comer a doce fartura
Bem tostada e quentinha
É um regalo de sabor
Depois da fresca sardinha

Neste espaço divinal
Há um rico S. João
Sardinhas e bom vinho
Temperam a diversão

Francisco Leal

2º

O ambiente não podia
S. João, vi-te na Ordem
ser mais divertido. DenJá pareces um Doutor
tro da tenda gigante, as
Com mais duas festas assim
Passas a ser Professor
mesas coloridas, com
manjericos no centro,
Luís Ferraz
e conversas animadas.
Fora do recinto, o cheiro
Oh meu lindo S. João
Sardinhas e bifanas
promissor de um apetiVamos lá todos dançar
Farturas para deliciar
toso jantar, os arcos de
Brincar, brincar, brincar
Na Ordem dos Médicos do Norte
S. João que decoravam
Até a noite acabar
O S. João está no ar
o parque de estacionaDiana Garrido
mento e a famosa cascata da SRNOM – construída pelas Dras. Manuela Dias e Isabel Chaves e
hora marcada para as 20h30, teve farta ementa: o
vencedora do segundo prémio na edição de 2008
prosaico caldo verde, sardinhas assadas na hora,
do concurso de cascatas de S. João promovido pela
entrecosto e fêveras de porco na brasa, batatas
Câmara Municipal do Porto – dava ainda mais cor
cozidas, pimentos e salada, leite-creme, farturas,
à noite do dia 23.
fruta variada, tudo acompanhado com vinho verde e
cerveja. Num clima descontraído, a noite teve ainda
muita música, o tradicional bailarico, concurso de
EUFORIA
quadras são-joaninas e, como ponto alto, o fogo-deATÉ ALTAS HORAS
artifício. “No final da noite, e daquilo que pude ir
conversando com alguns colegas que participaram
Com cerca de 400 convidados, a esmagadora
nesta festa, o feedback que me iam dando era de que
maioria médicos, a festa de S. João não contou
se estavam a divertir imenso”, recorda José Pedro
este ano com a habitual peça de teatro, mas teve
Moreira da Silva. Para o ano, há mais! n
o mesmo gosto dos anos anteriores. O jantar, com

Prémio

3º

Prémio
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10º ENCONTRO
DE MEDICINA
GERAL E
FAMILIAR EM
VALENÇA

CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS EM ANÁLISE
A ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESA-

CONVITE DO PRESIDENTE DO CONSELHO

RIAIS DE VALENÇA ACOLHEU, ENTRE OS DIAS

DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO DA OM, A

4 E 6 DE JUNHO, O 10º ENCONTRO DE ME-

NORTEMÉDICO ESTEVE PRESENTE.

DICINA GERAL E FAMILIAR, UMA INICIATIVA

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

QUE CONTOU COM MAIS DE 150 MÉDICOS
E MAIS DE UMA CENTENA DE
COMUNICAÇÕES LIVRES. ORGANIZADA PELA DELEGAÇÃO
DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MÉDICOS DE CLÍNICA
GERAL (APMCG) E PELO CENTRO
DE SAÚDE DE VALENÇA, ESTA
INICIATIVA TEM COMO OBJECTIVO “DINAMIZAR A MEDICINA
GERAL E FAMILIAR” NAQUELE
DISTRITO, DEBRUÇANDO-SE SOBRE AS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS DO SECTOR. A

“Este encontro tem vindo a ser realizado anualmente, em cada concelho do
distrito de Viana do Castelo. Queremos
aprofundar os temas que consideramos
ser mais importantes nesta área, mas
também promover a ligação entre os
cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, pelo que tentamos
ter um leque variado de oradores, de
forma a que haja uma partilha de experiências e de conhecimentos”, explicou
à revista Nortemédico Nélson Rodrigues, delegado distrital da APMCG e
também presidente do Conselho Distrital de Viana do Castelo da Ordem dos Médicos.
A obesidade, o problema das dependências, como
o tabaco ou o álcool, foram algumas das proble-
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máticas discutidas durante este encontro, que acabou por abordar temáticas mais alargadas. O tema
de abertura foi, aliás, sobre o erro médico, numa
conferência proferida pelo presidente do Conselho
Regional do Norte, José Pedro Moreira da Silva. “É
uma questão que diz muito aos médicos e, portanto,
considerámos oportuno englobar este tema no debate”, justificou Nélson Rodrigues.
Outro dos assuntos que esteve em cima da mesa
prendeu-se com a reforma em curso nos cuidados
de saúde primários. Aproveitando a experiência
da Unidade de Saúde Familiar de Lethes, uma das
mais antigas em funcionamento, “foi extremamente
interessante perceber quais os resultados obtidos
com o novo modelo de funcionamento”.
Penso, analisou o delegado distrital da APMCG,
que este 10º Encontro de Medicina Geral e Familiar
“cumpriu as expectativas”. De ano para ano, acrescentou, “temos tido cada vez maior adesão, basta
olhar para o número de inscrições de comunicações
livres”. “Infelizmente, não tivemos tempo para todas, mas esta iniciativa é, também, uma maneira
de incentivar a produção científica”, conclui Nélson
Rodrigues. n

10º ENCONTRO DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR DO ALTO-MINHO
EXCERTO DO PROGRAMA DEFINITIVO:
COMUNICAÇÕES ORAIS
 *5.(/ s  &%)2!
Moderadora: Dra. Ana Pedra
DISTÚRBIOS VISUAIS – NÃO ESQUECER O
ADENOMA DA HIPÓFISE
Maria Angélica Nogueira Nunes
O MÉDICO DE FAMÍLIA E UMA DOENÇA
NEURODEGENERATIVA
Carla Marques; Ana Lima de Carvalho; Inês
Bacelar
DISFUNÇÃO ERÉCTIL – A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
Raquel Briosa Pereira
SÍNDROME PFAPA – DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE AMIGDALITES DE REPETIÇÃO
Dagmara Paiva; Ana Ramôa Castro; Helena Leal
LIPOSSARCOMA: A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
Cláudia Bulhões; Luísa Pinto; Nelson Pereira
COMPLEXIDADE DE UMA PRIMEIRA
CONSULTA
Natacha Elisa Baixinho Meira; Sónia Araújo
Lajoso

TABAGISMO MATERNO: UM RISCO PARA
OBESIDADE INFANTIL?
Paula Sofia Silva; Carla Sofia Mota; Pedro
Manuel Oliveira; Diana Matos; Carlos Moura;
Helena Beça

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA (USF) NOVA VIA
José Luís Fernandes; Celina Morais; Ana Margarida
Carvalho; Diana Lima Martins; Miguel Azevedo;
Ângela M Teixeira; Luísa Sá; José Pedro Moura Relvas

DERRAME ARTICULAR DO JOELHO
Isabela Carvalho; Cláudia Teixeira; Lília
Oliveira

DAPH – DIABETES ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO
HIPOLIPEMIANTE
Ana Lopes Rodrigues; Cília Nogueira; Cláudia
Teixeira; Sabrina Pedone

TOSSE CONVULSA – VELHA VACINA, NOVAS
ESTRATÉGIAS
Vera Sá; Ana Albergaria; Rita Almeida; Flávia
Moreira; Nádia M Silva
HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GRAVIDEZ:
ABORDAGEM EM CUIDADOS PRIMÁRIOS
Sílvio Anjos Rocha Barge

QUALIDADE DO CONTROLO DOS DIABÉTICOS DE
DOIS FICHEIROS DE UTENTES
Rui Macedo; Rita Gomes

ACTIVIDADE FÍSICA E DIABETES TIPO 2
Vera Leal de Ávila; Rosália Rajão Braga; Lina
Sousa

OBESIDADE INFANTIL NO DISTRITO DE VIANA DO
CASTELO
Liliana Marto; Noelia Corbillón

OBESIDADE UM PROBLEMA SEM
SOLUÇÃO?
Moderadora: Dra. Cristina Lima

PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM IDADE PRÉESCOLAR
Rui Eusébio; Ana Corina Afonso

OBESIDADE E RISCO CARDIOVASCULAR
Dra. Sílvia Amorim

IECAS VERSUS ARAS NO TRATAMENTO DOS
DIABÉTICOS HIPERTENSOS
Garcia MD; Freitas A

HEPATITE B “FAMILIAR” – UM CASO, QUATRO
CASOS
Ferreira-Alves J; Martins M; Ribeiro IL

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA
OBESIDADE
Dra. Susana Karim

UMA PNEUMONIA DIFERENTE…
Cristina Tejo

OBESIDADE INFANTIL
Dra. Teresa Bernardo

COMUNICAÇÕES ORAIS
 *5.(/ s  &%)2!
Moderador Dr. José Timóteo Rendeiro

VACINAS, NOVAS EVIDÊNCIAS
Moderador: Dr. Álvaro Gomes

RASTREIO LIPÍDICO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Clara Moura; Maria Manuel Marques
DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA NA DIABETES
– COMO ABORDAR?
Lídia Oliveira
DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA: ABORDAGEM
EM CUIDADOS PRIMÁRIOS
Sílvio Anjos Rocha Barge

QAPEDIA – QUALIDADE DOS
REGISTOS NA ABORDAGEM DO PÉ DO DIABÉTICO
José Samarão; Filomena Reys; Sónia Lajoso

O PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO
Dra. Carina Reis
VACINA CONTRA O PAPILOMA VÍRUS
HUMANO
Dr. José Maia
VACINA CONTRA O ROTAVÍRUS
Dra. Isabel Martinho
COMUNICAÇÕES LIVRES
Moderador: Dr. Nelson Rodrigues

CONSUMO DE ÁLCOOL EM ESTUDANTES NO
NORTE DE PORTUGAL
Filipa Natal; Ana Teresa Peixoto; Sónia Lajoso;
Alexandre Gouveia
DEPENDÊNCIAS
 *5.(/ s 3«"!$/
Moderador: Rui Taxa
DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA
Dr. Luís Pacheco
DEPENDÊNCIA TABÁGICA
Dra. Ofélia Barbosa
DEPENDÊNCIA DE OUTRAS DROGAS
Dra. Avelina Feixa; Emília Azevedo
USF – DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA
Dr. Adelino Oliveira

37

CONFERÊNCIA SOBRE RESPONSABILIDADE MÉDICA

PERITOS OUVIDOS EM TRIBUNAL
SÃO FACTOR CRUCIAL PARA DEFINIR
ERRO MÉDICO
A DECISÃO DO TRIBUNAL EM CONDENAR,
OU NÃO, UM MÉDICO EM CASOS DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU ERRO, É BASEADA A
“100 POR CENTO” NOS PARECERES DE PERITOS MÉDICOS. A QUESTÃO FOI DEBATIDA
EM MAIS UMA CONFERÊNCIA PROMOVIDA
PELA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS E A SOCIEDADE DE
ADVOGADOS CUATRECASAS, GONÇALVES
PEREIRA, NUMA SESSÃO DEDICADA AOS
«TRIBUNAIS E A RESPONSABILIDADE PELO
ERRO MÉDICO».
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

“A espada da «negligência médica» é apontada aos
médicos diariamente, como causa de insucesso terapêutico. Tem aumentado a medicina defensiva,
provocando um aumento desenfreado dos custos
com a saúde, com o que de negativo isso traduz,
ou seja, o esgotamento de recursos financeiros, já
por si escassos, inviabilizando a aposta na melhoria

dos cuidados de saúde.” Foi desta forma que Fátima Carvalho, co-organizadora da iniciativa e elemento integrante do Conselho Disciplinar do Norte
da Ordem dos Médicos, abriu a Conferência «Os
tribunais e a responsabilidade pelo erro médico»,
traçando aquele que é um dos problemas que mais
mediatizado tem sido pela comunicação social.
Mas, afinal, o que é o erro médico, de acordo com
a lei portuguesa? A sessão promovida pela SRNOM
contou com um painel de juristas da sociedade de
advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira – parceira desta iniciativa –, que não teve dúvidas em
responder a esta questão, porque, afinal de contas, são os médicos quem definem o que é erro. “A
lei considera que houve erro médico sempre que
exista um desvio do denominado «comportamento
padrão». Comportamento padrão que é definido
pelos médicos, na qualidade de peritos, que são
chamados a intervir no processo judicial”, explicou
José de Freitas, sócio director daquela sociedade de
advogados, na cidade do Porto. Mais. Segundo o jurista, a decisão que é tomada pelo juiz, nos casos de
negligência, imperícia ou erro, é baseada a 100 por
cento nos pareceres dos peritos que são médicos,
como voltou a repetir.
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A questão levantou, todavia, dúvidas da plateia, nomeadamente da presidente do Centro de Histocompatibilidade do Norte, Helena Alves que questionou
a forma como é definida a legis artis. “O que é a legis
artis dos tribunais? Como é definida? Numa altura
em que são criados sistemas de acreditação e certificação de qualidade, como é que se compreende
que, perante um mesmo problema, haja decisões
diferentes nas diversas instâncias?”, questionou, realçando que a preocupação dos médicos passa pelo
“rigor” e “não por defender os visados ou a justiça”.
Por isso, “a legis artis deve estar estabelecida e por
escrito”, defendeu.

RESPONSABILIDADE PENAL
José de Freitas tentou apaziguar os ânimos, argumentando a necessidade de os juízes de primeira
instância “se convencerem, através dos seus peritos,
de que a legis artis tem um determinado conteúdo e
é segundo esse conteúdo que têm de decidir”. Aliás,
assumiu, “na minha vida, tenho estado, muitas vezes, em desacordo com o que os juízes decidem”. De
qualquer das formas, concluiu, “embora a legis artis
escrita pudesse ser um bom instrumento de trabalho, nunca será um instrumento decisivo”.
Por outro lado, o consultor jurídico do IPO do Porto,
Freitas de Sousa, reiterou que “nunca nenhum médico será condenado civil e criminalmente se não
houver algum médico a dizer que existiu violação
da legis artis”.
No âmbito da responsabilidade penal, as consequências do erro médico constituem um crime de
perigo, seja ele um perigo para a vida da pessoa,
um perigo grave para o corpo ou um perigo grave
para a saúde do doente. Nestes casos, de acordo
com José de Freitas, a lei prevê uma condenação
que pode ir de uma multa até 240 dias ou pena
de prisão até dois anos. Mas em casos em que se
coloque em causa a propagação de doenças contagiosas ou a transmissão de dados, curiosamente,

as penas são mais duras, variando entre um e oito
anos e o máximo de cinco anos, em caso de negligência. Também curiosa é a interpretação da lei em
termos de problemas ocorridos num determinado
estabelecimento de saúde, apontando critérios diferentes para o sector público e para o sector privado. No primeiro caso, e porque se considera que
se está perante uma relação de responsabilidade
extra-contratual, compete ao doente provar que o
médico agiu com dolo. Já no domínio dos cuidados
de saúde privados, e tendo por conceito uma relação de responsabilidade contratual, deverá ser, aos
olhos da lei, o médico a fazer prova de que agiu sem
culpa. A verdade, realçou José de Freitas, “é que se o
doente exigir uma indemnização, tem a vida muito
mais facilitada se o médico for presumivelmente
culpado”. Contudo, como a jurisprudência não é
simples, nem tudo o que parece tido como certo, o
é de facto.

“MÉDICO NÃO É
CURANDEIRO”
A baralhar as cartas, surgem duas questões que
também são avaliadas em casos de erro médico
pelos tribunais e que se prendem com a «obrigação
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ALERTAR MÉDICOS,
SENSIBILIZAR JUÍZES E
ADVOGADOS

de meios», no fundo a tentativa do clínico aplicar os seus
conhecimentos da melhor maneira possível, para tentar resolver o problema de saúde, e a
conferência «Os tribunais e a res«obrigação de resultados”, que
ponsabilidade pelo erro médico»
significa, na prática, debelar a
foi a segunda iniciativa conjunta entre o
Conselho Regional do Norte da Ordem
doença.
dos Médicos e a sociedade de advogaDe uma maneira geral, os tridos Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. O
bunais “têm entendido qualiobjectivo, relembrou Fátima Carvalho,
ficar a obrigação do acto méuma das coordenadoras deste projecto
dico como uma «obrigação de
e um dos elementos do Conselho Regiomeios», considerando que o
nal Disciplinar do Norte, “é alertar os
médico não é um curandeiro,
médicos para os problemas legais que
tendo apenas a obrigação de
a sua profissão acarreta, mas também
aplicar da melhor forma os seus
sensibilizar juízes e advogados para a
conhecimentos”. A questão, baespecificidade e particularidade que o
ralhou ainda o sócio director
tratamento dos doentes envolve”. Este
debate, explicou, “teve como princípio o
da sociedade de advogados
facto de tentar perceber em que situações
Cuatrecasas, é que, no âmbito
o erro é aceitável, pelas condições, pelo
desta «obrigação de meios», “a
conhecimento, pelas particularidades da
legislação prevê que recai sobre
situação, ou quando o médico, ao comeo lesado, ou seja, o doente, proter um erro, pode ser acusado de neglivar que o médico não agiu de
gência, o que em termos jurídicos imacordo com aquilo que é consiplica culpa”. Contudo, “a medicina não é
derado o «comportamento noruma ciência exacta, o seu exercício não é
mal» ”. Assim, “de que forma
uma actividade infalível e o médico não
é que se concilia a responsaé Deus. Sabemos também que nem todos
bilidade contratual [em que o
os erros são causadores de dano, ou por
serem detectados a tempo, ou porque o
ónus da prova é da esfera do
doente resiste, ou, quem sabe, por uma
médico] com a «obrigação de
questão de sorte”, defendeu.
meios» [em que é o doente que
tem o ónus da prova]?” questionou, quase de forma irónica, José de Freitas. A resposta foi quase imediata: “Considerando que não há
presunção legal relativamente aos actos que levaram
ao incumprimento, o lesado, mesmo que tenha a
presunção legal a seu favor, tem de provar primeiro
que houve incumprimento da legis artis”.
Outro dos campos que o tribunal avalia em casos
de alegado erro médico prende-se com o nível de
causa-efeito, ou seja, “não basta que o acto tenha
sido condição sine qua none do resultado, tem de
produzir resultados em termos abstractos”.
Por fim, a questão dos danos indemnizáveis que
podem ser do tipo patrimonial, onde estão incluídos danos emergentes e lucros cessantes, e os não
patrimoniais.

A

EXPOSIÇÃO DE CASOS
PRÁTICOS
Depois da teoria, seguiu-se a prática, num conjunto
de casos apresentados por Mónica Azevedo e Cathy
Stevens, ambas advogadas associadas da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Um dos casos apresenta-

dos incidiu sobre um adenocarcinoma da próstata,
alegadamente detectado a um homem de 58 anos.
Depois de duas biopsias – a última das quais apontava para uma disfunção miccional moderada/grave
e com probabilidades de cancro –, e de um exame
de uma gamagrafia óssea que nada detectou, o indivíduo consultou dois especialistas em Barcelona e
Madrid que, com base na biopsia realizada, aconselharam uma cirurgia à próstata. Durante a intervenção, ocorreram duas complicações que resultaram
em disfunção eréctil e incontinência urinária. Contudo, os resultados do anatopatologista às análises
do tecido retirado na cirurgia, indicaram a ausência
de células malignas, apontando apenas para uma
prostatite, pelo que o doente nunca deveria ter sido
submetido a uma intervenção cirúrgica.
O caso acabou, naturalmente, em tribunal, onde se
provou que o facto ilícito foi o erro de diagnóstico,
uma vez que o anatopatologista tinha a obrigação
de ter detectado que não se tratava de um caso de
cancro. Assim, explicou Mónica Azevedo, “o erro de
diagnóstico traduziu-se na realização de uma cirurgia que nunca deveria ter ocorrido e que, para além
disso, teve ainda consequências ao nível da saúde
do doente”. O médico foi condenado, em primeira
instância, a pagar uma indemnização de cerca de 99
mil euros, tendo a Relação quase triplicado o valor
para mais de 299 mil euros. Finalmente, o Supremo
confirmou a existência de erro e fixou a indemnização em cerca de 224 mil euros.

HOMICÍDIO POR NEGLIGÊNCIA
Mais grave foi um dos exemplos apresentados por Cathy Stevens. O caso remonta a 2001,
quando uma vítima de atropelamento – projectada a mais de três metros – dá entrada na urgência de um hospital, tendo tido alta seis horas depois. No dia seguinte à noite, faleceu.
No tribunal de primeira instância não foi considerado haver uma relação entre a actuação do médico
e a morte da vítima e, por isso, o arguido foi absolvido. Mas na Relação, a situação foi diferente. Os
factos provados incidiram na tese de que o médico
deu alta à paciente sem lhe ter perguntado se tinha
sido projectada, o que conduziu, segundo peritos
(médicos) ouvidos, a que não pedisse uma série de
exames que são imperativos realizar neste tipo de
casos. Aliás, de acordo com Cathy Stevens, os próprios peritos disseram em tribunal que neste tipo de
situações, os doentes costumam ficar sob vigilância
durante 24 horas, o que não foi o caso. Ficou, portanto, provado que o médico tinha a obrigação de
fazer uma série de perguntas à vítima que não fez e
que resultaram na sua morte. O médico foi condenado por homicídio por negligência. n

40

NOTÍCIAS

FORNOP
PROMOVEU
CONFERÊNCIA
NO CENTRO
DE CULTURA E
CONGRESSOS
A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN)
estima que sejam necessários 28 mil milhões de euros para requalificar o parque
habitacional em Portugal. Numa conferência subordinada ao tema da requalificação urbana, promovida pelo Fórum
Regional do Norte das Ordens Profissionais (Fornop) no passo dia 12 de Maio no Centro de Cultura
e Congressos da SRNOM, Reis Campos considerou
que este deverá ser o caminho a seguir pelo Governo, dado que existem 800 mil fogos a necessitar
de obras profundas, 114 mil em ruína e cerca de um
milhão a precisar de pequenas obras. Para isso, considerou o presidente da AICCOPN, “é necessária
uma política de incentivos fortes”. Ora, a nova proposta de lei sobre o regime jurídico da reabilitação
urbana apresentada recentemente pelo Governo
e, actualmente, em fase de discussão pública pode
ser, segundo aquele responsável, um sinal positivo.
“Este diploma pode ser uma boa oportunidade para
garantir a reabilitação urbana”, analisou.
A requalificação do parque habitacional português
pode ser, ainda, encarada como uma tábua de salvação para o sector da construção civil, uma vez que a
área da reabilitação representa apenas 5,6 por cento
da sua actividade global. Um número muito baixo

REQUALIFICAÇÃO
URBANA EM DISCUSSÃO
OS MODELOS DE REABILITAÇÃO URBANA
DO PORTO E DE VILA NOVA DE GAIA ESTIVERAM EM DESTAQUE NA ÚLTIMA CONFERÊNCIA PROMOVIDA PELA FÓRUM REGIONAL
NORTE DAS ORDENS PROFISSIONAIS. DOIS
EXEMPLOS QUE, CONTUDO, NÃO CHEGAM
PARA FAZER FACE AO PROBLEMA DE DEGRADAÇÃO DE MILHARES DE FOGOS, EM TODO
O PAÍS. DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO
DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E
OBRAS PÚBLICAS, ESTIMA-SE QUE CERCA DE
800 MIL HABITAÇÕES NECESSITEM DE OBRAS
PROFUNDAS E 114 MIL ESTEJAM DEGRADADOS E SEM POSSIBILIDADE DE REQUALIFICAÇÃO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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quando comparado com a média europeia em que a
reabilitação urbana representa mais de 30 por cento
do sector. Segundo revelou Reis Campos, o sector
registou um decréscimo de actividade na ordem
dos 25 por cento, enquanto as vendas imobiliárias
sofreram uma quebra de 14 por cento. A construção civil representa, a nível nacional, 5,6 por cento
do Produto Interno Bruto (PIB) e 11 por cento do
emprego, sendo mesmo um dos sectores de maior
actividade, com um total de 563 mil trabalhadores.
Também Hipólito Sousa, da Ordem dos Engenheiros, alertou para a necessidade de fazer a manutenção do edificado português, mas voltando as
atenções para a mudança de hábitos dos proprietários. É que muito embora a requalificação seja
uma via para melhorar as condições de salubridade
e segurança dos fogos,
advertiu, “é um processo complexo, uma
vez que é necessário ter
o melhor conhecimento
possível das infra-estruturas”. Um processo que
“muitas vezes demora
muito mais tempo do
que fazer um novo edifício”, assinalou.

SOCIEDADES DE REABILITAÇÃO
DO PORTO E GAIA
Dois exemplos de aposta na reabilitação urbana,
ainda que em modelos diferentes, são as intervenções que estão a ser realizadas pela Sociedade de
Reabilitação Urbana (SRU) do Porto, a Porto Vivo, e
de Vila Nova de Gaia, a CidadeGaia. Depois de um
arranque difícil, Ana Paula Delgado, da Porto Vivo,
apresentou na conferência de dia 12 de Maio um
conjunto de intervenções já concluídas e
outras em fase de conclusão,
como são os casos
da requalificação
do quarteirão de
Carlos Alberto ou
da intervenção no
quarteirão do Corpo
da Guarda.

Actualmente, um dos desafios da Porto Vivo passa
pela Operação Integrada do Morro da Sé, um projecto que obteve o apoio do QREN e que envolve
uma área de 65 mil metros quadrados, 227 edifícios
e 11 quarteirões. Com um custo global de 39 milhões de euros, dos quais 45 por cento financiados
por privados, 19 por cento pelo FEDER e o restante
pelo sector público, o projecto deve arrancar no
terreno a partir de Julho e deverá estar terminado
dentro de três anos.
Do outro lado do rio, o desafio é renovar o Centro Histórico de Gaia, num total de 152 hectares
de área de intervenção, e um investimento global
de 817 milhões de euros, 604 dos quais assegurados por privados. A obra já está em curso há dois
anos e de acordo com o vice-presidente da Câmara
de Gaia, Marco
António Costa,
deverá estar concluído dentro de
oito anos. Durante este período, e depois da
requalificação da
marginal ribeirinha ou da construção do teleférico que ligará a
cota baixa à cota alta – devendo ser inaugurado
muito em breve –, o projecto desenvolvido pela
Parque Expo prevê, entre outras infra-estruturas, a
construção de hotéis, parques de estacionamento,
requalificação do edificado e um centro cultural.
“No final, esperamos ter mais 6400 habitantes no
Centro Histórico de Gaia e criar 2900 novos postos
de trabalho”, sublinhou Marco António Costa.
Tendo por base estes dois exemplos, Nuno Grande,
da Ordem dos Arquitectos, questionou alguns dos
princípios inerentes a estas intervenções, designadamente no que está a acontecer no Porto. “É preciso entender que cada cidade tem as suas especificidades e custa-me ver que, no Porto, está a ser feita
uma intervenção quarteirão a quarteirão, quando a
cidade cresceu lote a lote”, lamentou.
Em termos positivos, Teresa Novais, também da Ordem dos Arquitectos, apontou o caso da reabilitação
da zona do Chiado, em Lisboa, como um projecto
de reabilitação urbana “exemplar”. n
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PRIVADOS AGUARDAM
ABERTURA DE VAGAS
PARA FORMAR
INTERNOS

PRESIDENTE
DA SRNOM
ACREDITA SER
ESTIMULANTE QUE
AS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
DEIXEM DE TER
«EXCLUSIVIDADE»
NA REALIZAÇÃO
DOS INTERNATOS

O PRESIDENTE DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA

«ENSINO NO PRIVADO
É INEVITÁVEL»

ORDEM DOS MÉDICOS, JOSÉ
PEDRO MOREIRA DA SILVA, É
FAVORÁVEL À ABERTURA DE
VAGAS, AO NÍVEL DA FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA,
NOS HOSPITAIS PRIVADOS.
NUM DEBATE PROMOVIDO
PELO GRUPO JOSÉ DE MELLO
SAÚDE SOBRE «O ENSINO DAS

ESPECIALIDADES MÉDICAS E CIRÚRGICAS
NAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS» FICOU PATENTE QUE ESTE É UM CENÁRIO “INEVITÁVEL”, MUITO EMBORA A VONTADE POLÍTICA
“NÃO SEJA FAVORÁVEL”.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

O Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Cuf
Infante Santo foi o primeiro em Portugal reconhecido pela Ordem dos Médicos com a idoneidade
total para a formação con vista à obtenção do título

de especialista. Um crédito que, contudo, ainda não
colheu frutos. “Temos idoneidade total para os cincos anos de internato, mas para quando a chegada
dos internos?”, questionou João Paço, presidente do
Conselho Médico da José de Mello Saúde e coordenador do Centro de ORL do Hospital Cuf Infante
Santo.
«O Ensino das especialidades médicas e cirúrgicas
nas instituições privadas» foi o tema do debate promovido pelo Grupo José de Mello Saúde, no passado dia 14 de Maio, no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM), no âmbito de um ciclo de conferências que estão a ser realizadas por aquele grupo
privado. A presidir a sessão, José Pedro Moreira da
Silva admitiu ser favorável à abertura de vagas para
realização do internato médico em hospitais privados. “Sou muito favorável que haja internatos nos
privados. Acho que será uma realidade estimulante
para todos”, justificou. Defendendo-se de alguns
ataques que partiram da plateia, de que a Ordem
dos Médicos deveria ser mais interventiva neste
domínio, reivindicando o poder de indicar quem
faz a formação junto do Governo, o presidente da
SRNOM lembrou a necessidade de certificar a qua-

43

lidade dos serviços, considerando mesmo que este é
um dos próximos desafios dos colégios de especialidade. “Até agora, os colégios estiveram preocupados
com a área da formação. Neste momento, o desafio
que se coloca é a do desempenho e, neste contexto,
penso que as instituições vão agarrar este processo
com «unhas e dentes». Mas a decisão política não
passa por nós”, contra-argumentou. De qualquer
das formas, José Pedro Moreira da Silva lembrou
que os colégios
de especialidade
enfrentam um
árduo trabalho:
“Estamos a alguns dias das
eleições para os
colégios de especialidade. Apareceu apenas uma
lista, composta
por 10 elementos. Portanto, há
um grande desinteresse por parte dos médicos nos colégios e
esse é um aspecto que também tem de mudar”.
Josefina Rodrigues, presidente do Colégio da Especialidade de Imunoalergologia, reconheceu, por
outro lado, que “tem de haver uma mudança de
mentalidades”, havendo necessidade “que os colegas tenham uma noção de quais são os privados
de grande qualidade”. Mas, para isso, “é necessário
conhecer a realidade prática”. Actualmente, “existem mecanismos de atribuição de idoneidade, verificação da qualidade, auditorias, mas admito que
possam ser melhorados, no sentido de serem mais
rigorosos”, apontou.

FALTA DE VONTADE
POLÍTICA
A alegada falta de vontade política está na origem da
inexistência de internos nos hospitais privados. Inclusivamente, enfatizou João Paço, “nós oferecemonos para pagar o primeiro ano de internato que,
actualmente, é suportado pelo ministério nas ins-

tituições públicas”. Apesar do problema, João Paço
também acredita que as mentalidades vão mudar:
“Mais tarde ou mais cedo, os privados vão começar
a formar os seus próprios médicos. É forçoso que
isso vá acontecer”.
O desconhecimento em torno da actividade clínica
realizada dentro dos hospitais privados é, de acordo
com o presidente do Conselho Médico da José de
Mello Saúde, um dos problemas para o preconceito
existente. Assim, e prestando contas sobre o serviço
que coordena, João Paço revelou que, em 2008,
cerca de 21 mil doentes foram atendidos no Serviço
de ORL do Hospital Cuf Infante Santo, havendo
também registo do aumento do número de cirurgias de ano para ano. Actualmente, “temos 17 otorrinolaringologistas em exclusividade, dos quais eu
sou o mais velho, com 60 anos. Temos como pontos
fortes o mais avançado equipamento, promovemos
a investigação, temos livros publicados e prémios
científicos dados pela prestigiada Academia Americana de ORL, e apostamos na formação, realizando
diferentes cursos”, enumerou.
Outro dos serviços privados com idoneidade formativa reconhecida pela Ordem dos Médicos é a
Unidade de Imunoalergologia do Hospital Cuf Descobertas. De acordo com o seu coordenador, Mário
Morais de Almeida, os dados falam por si, fazendo
deste centro “o maior a nível de consultas e a unidade hospitalar com maior experiência em intolerância alimentar a nível nacional”. “Tivemos um
movimento assistencial, em 2008, de 5900 utentes,
2100 para primeiras consultas. Entre Janeiro e Abril
de 2009 fizemos mais 20 por cento de exames complementares do que no período homólogo do ano
passado”, adiantou.
Na conferência moderada por Eufémia Ribeiro, Directora Clínica da Clipóvoa, o administrador do
Instituto Cuf Diagnóstico e Tratamento, Ricardo
Campos Costa, foi o último orador. Para este médico, não há dúvidas que na teoria e na prática,
os hospitais públicos e privados estão “ao mesmo
nível”. A questão centra-se agora no domínio da
“conquista e satisfação”, onde, segundo o médico,
“as instituições privadas saem a ganhar”. “Na questão da educação médica, o sector privado pode dar
um contributo muito importante”, defendeu. n
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PROFISSIONAIS VÃO ASSUMIR
OUTRO TIPO DE FUNÇÕES
DE ACORDO COM O NOVO
ENQUADRAMENTO JURÍDICO

NOVA LEI DE CONTROLO DAS
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS “LIBERTA”
MÉDICOS DE SAÚDE PÚBLICA
A NOVA LEI DE
CONTROLO
DAS DOENÇAS
TR ANSMISSÍVEIS VAI SER
APROVADA ATÉ

O Governo está a preparar uma alteração legislativa
sobre o Controlo das Doenças Transmissíveis. A
proposta de lei já foi aprovada na Assembleia da
República, estando em fase de discussão em sede
de especialidade. Segundo revelou o director da
Direcção-Geral de Saúde, Francisco George, o novo
regime legal deverá entrar em vigor “até ao final da
legislatura”.

AO FINAL DESTA
LEGISLATURA. A GARANTIA FOI DADA PELO
DIRECTOR DA DIRECÇÃO-GERAL DE SAÚDE,
FRANCISCO GEORGE, DURANTE UMA CONFERÊNCIA SOBRE «HUMANOS E ANIMAIS,
UMA SÓ SAÚDE». SEGUNDO AQUELE RESPONSÁVEL, A LEGISLAÇÃO QUE NESTE MOMENTO ESTÁ A SER DISCUTIDA NA ESPECIALIDADE VAI CRIAR UM NOVO PARADIGMA,
DESIGNADAMENTE “LIBERTAR OS MÉDICOS
DE SAÚDE PÚBLICA DAS FUNÇÕES DA MEDICINA OFICIAL CLÁSSICA, COMO OS ATESTADOS OU AS CARTAS DE CONDUÇÃO”.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

COMITÉ DE EMERGÊNCIA PARA
PREVENIR E CONTROLAR
A nova lei do Controlo das Doenças Transmissíveis
pretende revogar a que se encontra em vigor e
que data de 1949. De acordo com algumas ideias
transmitidas por Francisco George durante a
conferência «Humanos e Animais, Uma Só Saúde»,
o novo enquadramento jurídico prevê a existência
de um Comité de Emergência com o objectivo de
“prevenir e controlar” eventuais pandemias. Neste
organismo e para além das entidades habituais,
como o INFARMED, o INEM, o Instituto Ricardo
Jorge e a Direcção-Geral de Saúde, um dos novos
elementos que o integrará será o presidente da
Direcção-Geral de Veterinária. Por outro lado, como
adiantou à Nortemédico Francisco George, a nova
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lei criará um novo paradigma, ao nível das funções
que serão atribuídas aos médicos de saúde pública,
apesar do número escasso destes profissionais
no nosso país. “Não se trata de uma questão de
números absolutos, trata-se de uma questão de
tipo de trabalho. Os médicos de saúde pública
serão libertados das funções da medicina oficial
clássica, dos atestados, das cartas de conduções,
para estarem disponíveis para o exercício de outra
missão”, revelou.

MANUEL JOSÉ DA SILVA
AFONSO · Presidente do
Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
Veterinários

“TUDO É POSSÍVEL”
Por enquanto, ainda não se sabe quais as verdadeiras repercussões que a gripe provocada pelo vírus
H1N1 pode vir a ter nos próximos tempos. Segundo
o director da Direcção-Geral de Saúde “tudo é possível”. Na conferência organizada em conjunto pela
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Veterinários e a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos que decorreu no passado dia
30 de Maio, Francisco George sublinhou a forma
“exemplar” como os médicos mexicanos detectaram e diagnosticaram os dois primeiros casos desta
gripe, permitindo uma comunicação rápida sobre a
presença de um novo vírus. “Os médicos que trataram as duas crianças no México foram capazes de
estabelecer a origem das infecções, tendo no dia 17
de Abril comunicado que estavam perante um novo
vírus da gripe, o H1N1”, enfatizou o responsável. A
rápida disseminação da notícia permitiu a agilização dos dispositivos do plano de contingência a nível mundial, muito embora não tenha sido possível
travar o contágio.
Até à data desta conferência, estavam confirmados
mais de 15 mil casos de pessoas infectadas pelo
vírus, muito embora se suspeitasse da existência
de mais de 100 mil casos, nomeadamente no Norte
da América. Em Portugal, explicou Francisco George à Nortemédico, “podemos evoluir no sentido

de aumentar o número de casos, porque não estamos imunes a este problema. De qualquer das
formas, estamos muito atentos, com os dispositivos
reforçados, que visam identificar e notificar todas
infecções”.
Confrontado sobre a forma como agiriam os médicos portugueses na identificação da origem vírica de uma gripe, o director da Direcção-Geral da
Saúde contornou a questão: “Em Portugal avançámos muito em infra-estruturas e nos laboratórios de
virologia. Demos passos em frente no contexto do
plano de contingência para a gripe que tinha sido
tomado em 2006”. E seriam os médicos portugueses capazes de identificar o tipo de vírus, tal como
aconteceu no México? “Estamos preparados para
um eventual confronto com um problema desta
magnitude. Actualmente, temos mais qualidade
para o exercício da medicina e da saúde pública
do que tínhamos há anos. Não vejo que tenhamos
mais problemas do que outros países”, respondeu
Francisco George.
Questionado sobre esta mesma realidade, o presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, José Pedro Moreira da Silva, admitiu que
poderá não haver em Portugal “a capacidade de
identificar rapidamente a origem de um vírus da
gripe”. De qualquer das formas, salvaguardou, “a
verdade é que os dois casos que apareceram no México surgiram fora de época e foi também isso que
levou à iniciativa dos médicos”. Em Portugal, continuou, “se fosse detectada uma gripe fora de época é
certo que os médicos ficariam em alerta, mas penso
que não é comum que os doentes que aparecem
com uma virose sejam, rapidamente, alvo de estudo
em termos de investigação científica”.
Numa acção conjunta entre a Ordem dos Médicos e
o Ministério da Educação, todos os médicos portugueses têm disponível um número verde, para onde
podem ligar em caso de dúvidas no atendimento
de um doente com sintomas gripais. Para José Pedro Moreira da Silva, a situação
em Portugal está “mais ou menos
resolvida”, uma vez que estamos a
entrar numa fase de calor. Os problemas, advogou, “poderão surgir
a partir de Setembro e Outubro e é
para essa altura que devemos estar
preparados para o surgimento de
vários casos”.
A Conferência «Humanos e Animais, Uma Só Saúde» teve por objectivo juntar médicos e médicos
veterinários, no sentido de debaterem a problemática em torno das
novas doenças que ligam os animais e os humanos. n
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MAIS DE 100 IMAGEN
S EMBELEZAR AM AS PA
REDES DO CCC

MÉDICOS RENDERAM-SE
À I EXPOSIÇÃO DE ARTE
FOTOGRÁFICA
MAIS DE 100 FOTOGRAFIAS, COM A ASSINATURA DE QUASE QUATRO DEZENAS DE MÉDICOS. A I EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA
PROMOVIDA PELA SECÇÃO REGIONAL DO
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS ALCANÇOU OS OBJECTIVOS, CONSEGUINDO NÃO
SÓ UM GRANDE NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES, MAS TAMBÉM PROMOVER O CONVÍVIO ENTRE MUITOS COLEGAS. O CARÁCTER
INOVADOR DA INICIATIVA, AO INCLUIR UM
WORKSHOP COM UM FOTÓGRAFO PROFISSIONAL – ANTÓNIO PINTO –, FOI APLAUDIDO POR TODOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

A I Exposição Arte Fotográfica da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) tinha
a fasquia elevada. O desafio era, em primeiro lugar,
motivar os médicos a mostrarem as imagens que captam e que, muitas vezes, ficam guardadas nos álbuns
ou, mais recentemente, nos CDs. Depois, era ainda
preciso «convencer» os médicos a participar num
workshop, onde as suas «obras» seriam vistas à lupa
por um profissional, o fotojornalista que habitualmente colabora com a revista Nortemédico, António
Pinto. Pode dizer-se, agora, que os dois objectivos
foram plenamente conseguidos: os médicos aderiram em força e praticamente todos participaram no
workshop, contribuindo para alcançar outro dos objectivos que esta iniciativa pretendia, que era incentivar o convívio entre colegas e apreciadores de um
mesmo hobby. “Confesso que fiquei surpreendido
com a adesão dos médicos ao workshop. Todos sabe-
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mos que a vida profissional absorve muito do nosso
tempo, mas ficou aqui demonstrado que quando
existe uma motivação comum, os médicos aderem
às iniciativas”, congratulou-se o vice-presidente do
Conselho Regional do Norte, Miguel Guimarães,
um dos organizadores deste evento. Neste contexto,
adiantou, “acho que faz cada vez mais sentido que a
SRNOM promova iniciativas de índole cultural e de
lazer para ir de encontro aos interesses dos médicos,
como é o caso dos workshops e cursos de fotografia
que já organizámos e queremos voltar a organizar
com o António Pinto”.

MAIS INICIATIVAS
PARA A FOTOGRAFIA
A mesma leitura sobre o sucesso desta mostra tem
Paes Cardoso, outro dos mentores da I Exposição
de Arte Fotográfica: “Acho que valeu a pena arriscarmos e os resultados ficaram à vista nas paredes
do Centro de Cultura e Congressos. Trata-se de
uma iniciativa ímpar que aliou a exposição e um
workshop e permitiu a todos os participantes identificar os autores das obras expostas”.

Apesar da diversidade de fotografias, desde paisagens paradisíacas e figuras humanas, até animais
e monumentos, a mostra colocou em evidência a
aptidão dos médicos para esta arte. Muito embora
uns se possam dedicar a este hobby mais do que os
outros, como fez questão de realçar Miguel Guimarães, “a verdade é que nenhum dos participantes é
fotógrafo profissional”. Por isso, acrescentou, “foi
surpreendente ver os trabalhos expostos nas paredes e perceber que existe uma grande qualidade”.
Resultados que fazem pensar na continuidade do
evento, independentemente da mostra que todos
os anos a SRNOM promove – a Artemédica – e que
também engloba fotografia.

«INSTANTÂNEO
UROLÓGICO»
«Instantâneo Urológico», uma fotografia de 52,5 por
52,5 centímetros, terá sido uma das imagens mais
divertidas presentes na I Exposição de Arte Fotográfica. Alfredo Oliveira Soares conseguiu captar
o exacto momento em que um hipopótamo punha
fim à limpidez e transparência da água, onde se ba-

48

CULTURA

Esta jovem interna do ano comum
do Centro Hospitalar do Alto Ave
participou na I Exposição de Arte
Fotográfica com duas imagens
captadas numa viagem a GuinéBissau, em 2007. Instantes que
eternizam rostos e afectos, como o
simples olhar de um filho para um pai e que mereceram alguns elogios, durante a noite de inauguração da mostra, no dia 22 de Abril. “Não foi uma foto
provocada. Aconteceu e tive a felicidade de captar
esse momento”, recorda Joana Moura.
Recordações é também o que fixam as fotografias
de Clara Ramalhão, nas suas enormes molduras de
103 por 135 centímetros. Retratos e paisagens de
Moçambique, numa viagem recente que marcou o
regresso às raízes. No fundo, explicou ainda emocionada, “é uma homenagem à terra onde nasci”.

A primeira exposição de Arte Fotográfica foi
precedida por um workshop, realizado no dia
29 de Abril, cuja coordenação esteve a cargo de
Miguel Guimarães e Paes Cardoso e que contou
com o contributo de António Pinto, enquanto
formador. Estiveram presentes a maior parte do
médicos que participaram na exposição.

nhava, com um abundante jacto miccional. “Gosto
particularmente de fotografar animais e decidi trazer esta fotografia pelo que simboliza o momento
em que foi captada, mostrando como este animal de
grande porte consegue poluir a água”, gracejou.
Para este urologista do Hospital Militar e da Ordem
do Carmo, a fotografia faz parte do dia-a-dia, à semelhança do que diz acontecer um pouco com toda
a gente. “Não acredito – aludiu – que exista alguém
que não goste de tirar fotografias. Com o aparecimento das máquinas digitais tornou-se muito mais
fácil, dando a possibilidade de fazer sequências bastante interessantes”.
Confesso amador da fotografia, Alfredo Oliveira
Soares foi um dos participantes do workshop, um
momento que classificou
de “pedagógico”. “Tivemos
a possibilidade de ter um
contacto com um profissional, que fez críticas
construtivas aos nossos
trabalhos, detectando erros que nos passam despercebidos na maioria das
vezes. Por isso, só posso
dizer que foi um momento
bastante didáctico, que
me incentivou a evoluir
um pouco mais no amadorismo da fotografia”.
“Estimulante” foi, em alternativa, a palavra utilizada por Joana Moura
para caracterizar a ideia
do workshop fotográfico.
“Posso confessar que tirei
imensos apontamentos e
estou com muita vontade
de aprofundar o assunto.
Penso que se tratou de um
momento de partilha de
conhecimentos muito enriquecedor”, sublinhou.

A PRIMEIRA VEZ
António Manuel Sousa herdou o “bichinho” da fotografia do pai, mas não é um «fanático» da arte,
admitindo mesmo que pode estar um ano sem fotografar. “É quase como os pintores. É por fases. Tanto
posso estar muito tempo sem tirar qualquer fotografia, como um dia posso pegar na máquina e sair de
casa à procura de algo que queira registar”, explica.
Foi isso mesmo que aconteceu com «Degelo», uma
imagem captada num dia chuvoso em que decidiu
sair de casa de máquina em punho. Normalmente,
revela o especialista de Medicina Geral e Familiar,
“gosto de fotografar naturezas mortas, mas onde
seja possível detectar sensibilidade, e também gosto
muito de animais”.
Naquela que foi a sua primeira exposição, António
Manuel Sousa não podia estar mais satisfeito com a
participação que, considera, só poder ser avaliada
como positiva. Para além dos elogios que ia ouvindo, enquanto conversava com a Nortemédico, o
workshop permitiu guardar algumas «dicas» para
futuras fotografias.
Mais habitué nestas andanças da fotografia, Luís
Miguel Veloso expõe desde 1988 e garante que a fotografia surgiu muito antes da medicina, pois ainda
não tinha ingressado na faculdade e já apostava
num curso de fotografia. Mas a arte acabou por
nunca ser a actividade principal deste neurologista
do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. “Foi sempre um passatempo, muito embora
saia sempre com a máquina fotográfica”, refere.
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CURSOS DE FOTOGRAFIA
PARA REPETIR

A

s opiniões foram
unânimes. O
workshop coordenado e dirigido pelo
colaborador da revista Nortemédico,
António Pinto, cativou os participantes da I Exposição
de Arte Fotográfica
e pelos corredores do Centro de Cultura e
Congressos, no dia da inauguração da mostra, vários eram os médicos que elogiavam o
“mestre”, como se ouviu por algumas vezes.
Para António Pinto a experiência também
foi enriquecedora. “Estivemos perante uma
grande diversidade de trabalhos e penso que
esta exposição ganhou não só pelo carácter pedagógico, mas também pelo ambiente
informal e de confraternização entre todos
os médicos, muitos dos quais não se conheciam, durante o workshop”, avaliou. Muitos
foram os conselhos, dicas e truques que o
fotógrafo profissional tentou transmitir durante uma sessão que se estendeu pela noite
dentro. Mas, com a certeza de que muitas outras dúvidas existem por esclarecer, António
Pinto poderá reeditar um curso de formação
em fotografia para médicos, à semelhança
do que já aconteceu no ano passado. “É inegável que esta é uma arte que interessa aos
médicos e, por isso, se a SRNOM considerar
oportuno, poderei voltar a organizar cursos
nesta área”, realçou.

Considerando que “a cor distrai da imagem” e sem
se preocupar com a polémica destas palavras, Luís
Miguel Veloso assume a preferência pelo «preto e
branco», dado que “a imagem vale pelo jogo da luz
e da sombra”. Quanto ao workshop, não tem dúvidas da importância desta iniciativa, nomeadamente
para conhecer colegas de trabalho e os autores das
imagens da exposição.

Quem também não é novato na fotografia é o médico
João Pinto de Sousa que, recentemente, teve uma exposição individual no Centro
de Cultura e Congressos. O
cirurgião escolheu o tema
da ruptura para esta mostra
colectiva, encontrando na
natureza e na paisagem do
quotidiano os elementos necessários para retratar essa
mesma ruptura. “As árvores
são uma espécies de ruptura
na forma e na textura, os
troncos escondem os bancos
do jardim”, descreveu, em jeito de análise a uma das
suas imagens expostas.
Os mais de 100 trabalhos fotográficos, de 40 médicos, estiveram patentes no Centro de Cultura e
Congressos até ao dia 22 de Maio, altura da cerimónia de encerramento, na qual todos os participantes
receberam um diploma pela «coragem» de enfrentarem a crítica do público. n
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VII
Exposição de
Arte Médica
2009

A ARTE DOS MÉDICOS
EM CERCA DE 200 OBRAS
É O EVENTO LÚDICO E CULTURAL QUE MAIS

DICA». DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO,

MÉDICOS TEM MOBILIZADO AO LONGO DO

QUASE 200 OBRAS, ENTRE PINTURA, ESCUL-

TEMPO E SE PODEMOS DIZER QUE A «AR-

TURA, FOTOGRAFIA E JOALHARIA, ESTIVE-

TEMÉDICA» NÃO EXISTE SEM OS MÉDICOS,

RAM EXPOSTAS NO CENTRO DE CULTURA E

TAMBÉM NÃO É MENOS VERDADE QUE OS

CONGRESSOS DA SRNOM.

MÉDICOS JÁ NÃO PASSAM SEM A «ARTEMÉ-

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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INICIATIVA APRAZ A UM
ELEVADO NÚMERO DE
MÉDICOS
As portas do Centro de Cultura e Congressos abriram-se uma vez mais para receber obras de arte
de cerca de 100 médicos, naquela que é uma iniciativa ininterruptamente promovida pela Secção
Regional do Norte há sete anos e que prova que os
médicos não sabem apenas de medicina. Aliás, este
é o evento de carácter lúdico e cultural que mais
médicos tem conseguido mobilizar, como sublinha
um dos mentores e organizadores da Exposição
Artemédica, Miguel Guimarães, vice-presidente da
SRNOM. “Estamos perante uma iniciativa que consegue cativar o interesse dos médicos, não só por se
tratar de um momento que é vivido num clima de
festa, mas também pela oportunidade que representa em termos de lazer, proporcionando aos participantes encontrarem-se com outros colegas e não
falarem dos doentes e das cirurgias, mas de uma

coisa que também lhes dá prazer: a arte”, advoga. É
neste contexto que a SRNOM pondera vir a apostar
na realização de workshops, atelieres e cursos relacionados com os interesses dos médicos, no campo
das artes. Segundo Miguel Guimarães, “é necessário perceber quais os interesses dos médicos, para
dar forma a iniciativas que possam fazer com que
se aproximem cada vez mais da sua Ordem”. Por
outro lado, adiantou ainda à revista Nortemédico,
“estamos a considerar a possibilidade de incentivar
a organização de mostras individuais de médicos no
Centro de Cultura e Congressos, em detrimento de
algumas exposições que temos vindo a organizar,
mas que não são da autoria de médicos”.
Foi num ambiente de convívio informal que centenas de pessoas, entre artistas e convidados, passaram a noite da inauguração da VII Exposição de
Arte Médica, no dia 4 de Junho. Apesar de poder
parecer repetitivo, várias são as opiniões de que os
trabalhos estão a crescer em termos de qualidade.
Assim, pelos corredores do Centro de Cultura e
Congressos, vagarosamente para se apreciar o que é
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MÁRIO PIMENTEL

bonito à mente e pode tocar o coração, cerca de duas
centenas de obras de pintura, escultura, fotografia
e joalharia, eram comentadas e apreciadas. “A verdade é que se nota, de ano para ano, que os médicos
que participam nesta exposição fazem uma selecção
cada vez maior e melhor das obras, contribuindo
para um inevitável aumento da qualidade geral da
mostra”, argumentou o vice-presidente da SRNOM.

MÁRIO PIMENTEL QUER
DEIXAR MARCAS EM
PORTUGAL
Passados seis anos sobre a primeira edição, é praticamente impossível encontrar quem nunca tenha
participado na Artemédica. Mas aconteceu. Mário Pimentel há muitos anos «rompeu» com o país
onde nasceu, exercendo, actualmente, funções de
membro do conselho científico do Instituto Pasteur.

“O exterior ofereceu-me aquilo que Portugal me
roubou: a ascensão da carreira que nunca teria tido
aqui”, justificou.
Após terminar o internato geral, partiu rumo aos
Estados Unidos e, posteriormente, para França,
onde adquiriu a nacionalidade francesa. A par de
uma carreira brilhante enquanto médico e investigador – foi Prémio Pfizer EUA –, Mário Pimentel é
também um artista no campo da pintura que, como
contou à Nortemédico, surgiu como hobby. À medida que o tempo foi passando, as coisas foram-se
tornando mais sérias: “No início dos anos 80, era o
primeiro a entrar no Instituto Pasteur, mas às 14h30
tirava a bata e ia passear ou ia para casa, pegava nos
pincéis e começava a pintar”. Um amor que o levou a inscrever-se num curso de pintura no famoso
Louvre, mas que depressa abandonou por considerar “enfadonho”. “Achei melhor ser um autodidacta
do que pintar aquilo que os outros queriam que eu
pintasse”, justifica. Apesar de nunca antes a sua obra
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CARLOS SARMENTO

“A PINTURA É O
MEU DELEITE”

ter sido vista em Portugal, pelo estrangeiro já
foi premiado em algumas mostras importantes e muitos dos seus quadros já fazem parte
de colecções. À Artemédica levou duas obras:
La Porte du Monde e Brainstorming. A primeira, descreve, “significa a forma como vejo
o mundo”, a segunda “representa um senhor
fura-vidas, um tipo genial que arranja sempre
mais um neurónio para criar algo suplementar”. Mas Mário Pimentel rejeita estereotipar
o seu trabalho e simplesmente refere: “Não tem definição, porque não é a metro. Pinto o que vem ao
espírito e é isso que tento transmitir na tela”.
Dividindo o tempo entre Paris e o Porto, o professor
de patologia oral já não exerce funções clínicas,
mas continua a pintar. E porque, diz, quer deixar a
marca da sua obra em Portugal, organizou também
uma exposição de pintura, individual, no Centro de
Cultura e Congressos, durante o mês de Julho. (Ver
reportagem mais alargada na página 56).

Pediatra de formação, José Carlos Sarmento repete
a participação pela sétima vez, o mesmo número
de edições da Artemédica. A pintura surgiu por
influência da música, em especial da clássica, e há
um ritual que ainda cumpre nos dias de hoje: “Primeiro ouço música e depois pinto. Nesse momento,
deixo de existir. Esvazio a cabeça e começo a fazer
os primeiros riscos. Escondo o quadro e passado
uns tempo volto a trabalhar nele e, mais uma vez,
influenciado pela música escolho os tons com que
pinto os inúmeros quadrados com que marquei a
tela”. Sabe sempre quando começa um quadro, mas
não arrisca o prazo de o terminar. «Crepúsculo
dos Deuses», uma das obras que pintou especificamente para a Artemédica, por exemplo, demorou
três meses a concluir. “Esta iniciativa da SRNOM
é fabulosa e julgo mesmo que se deveria estender a
nível nacional”, defende.
José Carlos Sarmento começou a pintar ainda na
adolescência, mas optou pela medicina porque, assume, “a arte não é profissão para ninguém”. Nunca
teve formação, apesar de com o passar do tempo ir
“refinando a técnica”, mas também não pensa vir
a ter. “Não quero que ninguém me ensine. Ficaria condicionado e não passava da primeira lição,
porque penso que a pintura mexe com as emoções”, alude. No estilo próprio que criou, o pediatra
confessa fazer de tudo um pouco, desde o figurativo, onde elege as provocações religiosas como
uma vertente de prazer, até ao abstracto. Mas recusa
classificar o seu trabalho que, apesar de não ser a
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sua principal fonte de rendimento, é já cobiçada por
muitos admiradores.
Apesar de não viver sem a pediatria – “as crianças
dão-me paz de espírito e o sorriso de uma criança
vale tudo” –, o médico conclui: “A pintura é o meu
deleite”.

PINTURA VERSUS CIRURGIA
PLÁSTICA
Isabel Bartoch foi dos poucos artistas médicos a
participar na mostra apenas com um quadro. Mas
foi o que bastou para ouvir os mais variados elogios. Interna de Cirurgia Plástica no Hospital de S.
João, considera que as duas artes estão relacionadas. Inclusivamente, conta a título de curiosidade,
“em tempos participei num curso das Belas Artes
de retrato de modelo para cirurgiões plásticos, em
Londres”. Uma experiência que não ficou por aqui.
Recentemente, recorda, “apresentei um trabalho relacionado com a cirurgia estética da mama, no qual
a base das minhas imagens eram quadros meus de
uma mãe a amamentar”.
A figura da actriz Penélope Cruz retratada por Isabel
Bartoch chamou a atenção. Por um lado pelos traços
suaves reflectidos e, por outro, pela originalidade de
metade do quadro ser branco. “Experimentei esta
técnica uma vez e gostei bastante, por isso tenho-a
utilizado noutros trabalhos”, explica. Nesta fase da

vida, e apesar da pouca disponibilidade para este hobby, dadas
as obrigações profissionais, a futura cirurgiã plástica reconhece
estar mais voltada para o retrato.
Assim, são várias as solicitações:
“Já pintei a minha mãe, amigas
e, inclusivamente, já ofereci
muitos desenhos a colegas”. E
na lista de resoluções a tomar
quando se aproxima um ano
novo, não falta o compromisso
de, pelo menos, “haver um novo
quadro”.
Quanto à experiência na Artemédica, recorda que esta não
é a primeira vez que participa.
“Comecei a pintar na escola secundária. Foi um processo natural que aperfeiçoei
com a minha irmã. Portanto, quando soube desta
iniciativa não hesitei e participei ainda era interna
geral”, diz.

DESENHO:
PAIXÃO ANTIGA
Noutra área, na do desenho, Luís Filipe Alves expôs
na Artemédica pela quarta vez consecutiva, muito
embora esta seja uma paixão “muito antiga”. Por
isso, já conta no currículo com alguns trabalhos
vendidos e outros expostos em galerias da cidade.
Especialista de Medicina Geral e Familiar, é um
entusiasta do figurativo, elegendo o corpo como um
desafio à sua arte e apostando nos jogos de luz.
Apesar de ter participado na mostra com dois desenhos, Luís Filipe Alves confessa o gosto por outras
artes, nomeadamente a pintura e a fotografia. Esta
última, refere, “serve-me muito de inspiração para
os meus desenhos, designadamente nos jogos de
luz que utilizo na tela”. Mas porquê a participação
nesta exposição com o desenho? “Este ano, praticamente só desenhei”, responde, prontamente.
Quanto à iniciativa da SRNOM, Luís Filipe Alves
reconhece o mérito do evento que já considera ser
“uma tradição”. “Tem sido muito interessante assistir à evolução da qualidade das obras expostas, mas
não me surpreende que os médicos sejam apaixona-
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dos pela arte. Temos uma profissão muito desgastante, principalmente a nível psico-social, e a arte é,
sem dúvida, um óptimo escape”, aponta.

MÚSICA TAMBÉM COM
MÉDICOS
Foi assim, durante um mês, que o público pôde
perceber o que fazem os médicos fora do mundo
dos consultórios e dos blocos operatórios. A Artemédica terminou no passado dia 30 de Junho
com mais um evento cultural que juntou as artes
plásticas à música, onde os médicos também não
deixam créditos por mãos alheias. Com o Centro
de Cultura e Congressos completamente esgotado,
a sala encheu-se para ouvir o grupo «Presença de
Coimbra», composto por dois médicos – Manuel
Borralho e José Ferraz de Oliveira (guitarras) –, por
um advogado – Manuel Gouveia Ferreira (viola) – e

um bibliotecário – José Cravo (voz). Uma actuação
que fez silêncio durante as 16 músicas do reportório
que englobou originais e composições que integram
os dois CD’s já editados pelo grupo: «Folha a Folha»
e «Canções d’Inquietude». «Passos Perdidos», «Barcas Velhas», «Danças de Maio» ou «Toada para uma
Cidade» foram alguns dos temas interpretados.
Um silêncio só interrompido pelo fim dos acordes
musicais e o bater das palmas do público presente.
“Já não é a primeira vez que tocamos na Casa do
Médico. Estivemos perante um público que nos
conhece e que vem para nos ouvir, pelo que conseguimos criar uma ligação muito forte durante o
concerto”, congratulou-se Ferraz de Oliveira.
De facto, assim foi. A noite de encerramento da
Artemédica acabou por ser mais um momento alto
das actividades culturais organizadas pela SRNOM,
na qual todos os que participaram nesta exposição
receberam um certificado de presença. n
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DEPOIS DO RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL, MÁRIO PIMENTEL
EXPÕE NO CCC

CONDE DE
BENAVENTE
APRESENTA-SE PELA
PRIMEIRA VEZ A
PORTUGAL
MÁRIO DE BOURBON-PIMENTEL É MÉDICO,

INTERNACIONALMENTE, MAS SÓ AGORA

ESPECIALISTA EM PATOLOGIA ORAL, MEM-

DECIDIU MOSTRAR O SEU TRABALHO A POR-

BRO DO CONSELHO CIENTÍFICO DO CON-

TUGAL. ESCOLHEU O CENTRO DE CULTURA E

CEITUADO INSTITUTO PASTEUR E VIGÉSIMO

CONGRESSOS DA SRNOM, COM A MOSTRA

CONDE DE BENAVENTE. FOI EM PARIS QUE

«PEINTURE: UNE PREMIÈRE AU PORTUGAL».

CONSTRUIU A CARREIRA PROFISSIONAL,

Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

MAS TAMBÉM ONDE COMEÇOU A DAR
MOSTRAS DA SUA VOCAÇÃO PARA AS ARTES. HOJE, GARANTE QUE É RECONHECIDO

Não revela a idade. Sabe-se apenas que nasceu “no
início da segunda metade” do século XX, em Lisboa, e que a ligação com o Norte foi forçada pelo 25
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de Abril: “Fui saneado do Hospital de Santa Maria e
tive de vir para o Porto, para concluir a licenciatura
em Medicina”, recorda Mário de Bourbon-Pimentel. Uma passagem fugaz, dado que logo após ter
concluído o internato geral optou por sair do país.
Primeiro passou por Nova Iorque, mas foi em Paris
que se fixou, depois de ter sido convidado para trabalhar no Instituto Pasteur. Professor de Medicina
em Patologia Oral, pela Pitié-Salpetrière, Paris, foi
distinguido com os mais altos prémios internacionais de pesquisa científica.

A relação com Portugal é ambígua. Crítico
quanto ao desenvolvimento do país – advoga
que partiu rumo ao
estrangeiro em busca
de oportunidades que
nunca iria encontrar
em Portugal –, Mário
Pimentel assume que
não se sente português,
vendo-se, antes, como
um “franco-ibérico”.
Em contrapartida, é em
Portugal que tem algumas das suas raízes.
Casou com “uma burguesa nortenha”, teve
três filhos, um dos quais
já faleceu, nascidos no
Porto, mantendo-se
hoje a filha mais velha,
de 31 anos, a viver na
Invicta. Por outro lado,
ainda no início de carreira, “vinha todos
os fins-de-semana ao
Porto, pois ao sábado de
manhã dava consulta
numa clínica em Santa
Maria da Feira, em que
os doentes esperavam
que eu chegasse para
serem vistos por mim”,
recorda.
Mas é em Paris que se sente em casa, tanto mais que
faz questão de repetir que quando morrer o único
desejo é que as cinzas sejam espalhadas no Sena.
Talvez esta frase explique esta paixão: ”Quando saía
do Instituto Pasteur e calcorreava as ruas de Paris,
até o barulho da água a cair nos buracos me soava
a Édith Piaf”.
A par da medicina, o gosto pela arte. A pintura, a
escultura e a escrita são, desde sempre, os meios de
“encontrar a paz de espírito”. Por isso, conta no seu
currículo com um vasto leque de participações em
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exposições, bem como vários
prémios, o último dos quais o
quarto lugar no Grand Palais,
Salon des Indépendants, com
«Hymme à la Vie», uma das
obras mais cobiçadas na inauguração da mostra no Centro
de Cultura e Congressos. O
sonho do Louvre? “Claro que
gostaria de ver uma obra minha exposta no Louvre, mas
isso será uma tarefa para os meus filhos”, respondeu,
lembrando outras honras: “Já tive obras no Museu
Rainha Dona Sofia e ainda recentemente tive obras
pré-seleccionadas pelo Ministério da Cultura francês para uma exposição em Paris, em Novembro”.

A PRIMEIRA VEZ
Nas artes, Mário Pimentel, também conhecido
como o vigésimo Conde de Benavente, é, todavia,
desconhecido dos portugueses. Mas foi o próprio
a querer marcar este encontro, organizando a sua
primeira exposição em Portugal na Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos. Inaugurada no
passado dia 13 de Julho, «Peinture: Une Première
au Portugal» deu a conhecer cerca de 30 trabalhos
do patologista oral.
Não gosta de rótulos, nem de ser rotulado. Diz-se
“intempestivo” e a pintura é o reflexo da maneira
como acorda, pois quase todos os dias, entre as 6
horas da madrugada e as 9h00, o tempo é partilhado entre o pincel e a tela. “As coisas aparecemme espontaneamente e é desta forma simples que

surge o meu trabalho”, descreve. É por isso
que as suas obras divergem, no tema, nas
cores, nas formas…
Numa pequena visita guiada na noite da
inauguração, e com o som de fundo de música francesa, Mário Pimentel descreveu os
seus quadros, mostrou a originalidade dos
traços e explicou alguns dos seus significados. Assumiu como favoritos «Plongée
dans l’abyme», pintado nos anos 80, tendo
obtido, segundo o autor, “um enorme sucesso em Nova Iorque, pela interpretação
pessoal que se pode fazer em seu torno”, e
«À l’origine», pintado no princípio da década de 90 e que representa a ligação entre
Mário Pimentel e o trabalho desenvolvido
no Instituto Pasteur.
Em várias obras, o médico questionou o
público, levantou dúvidas e colocou desafios na interpretação do seu trabalho. Em
«Rupture», no sentido contrário ao óbvio,
o Conde de Benavente retrata a figura de
um homem e de uma mulher de costas
voltadas. O título e as imagens parecem
ser claras. Mas não o são. É preciso estar
atento para perceber a causa. É, então, que
explica o traço fino, quase subliminar, de
uma terceira figura desenhada na tela, a causadora
da ruptura.
Para esta mostra no Centro de Cultura e Congressos, Mário Pimentel escolheu ainda apresentar duas
esculturas. «Le cri», feita em terracota, é a imagem
de um rosto de um homem fortemente marcado
pela angústia. Além desta, «Ma Main», uma peça
da colecção do autor e que, como o próprio título
indica, representa a sua mão, por cima de um livro.
Sim, porque a escrita é também uma paixão. “De
manhã cedo pinto, à noite escrevo”, refere, adiantando ter preparado para lançamento o primeiro
livro que assenta “no conceito filosófico da vida do
ser humano e na forma como vejo o mundo”.

REACÇÕES QUE
ALIMENTAM O EGO
Mário Pimentel assegura que não tinha expectativas quanto à reacção dos portugueses à sua arte, até
porque “nem sequer conheço muito bem os portugueses”. Mas não deixou de manifestar a sua satisfação quando, no final da noite, ouviu os elogios dos
convidados. Para além de alguns dos elementos do
Conselho Regional do Norte que estiveram presentes no evento – José Pedro Moreira da Silva, Miguel
Guimarães e Lurdes Gandra –, unânimes na apreciação positiva das obras, muitos outros revelaram a
sua admiração pelos trabalhos. A reacção, confessa,
“só me pode deixar orgulhoso, significa que o trabalho valeu a pena e é, obviamente, uma satisfação
para o meu ego”.
«Peinture: Une Première au Portugal» esteve patente
na Casa do Médico até ao dia 26 de Julho. n
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EXPOSIÇÃO COLECTIVA ASSENTE NUM
CONCEITO DE ORIGEM JAPONESA

A ESTÉTICA
DE WABI-SABI
“WABI” SIGNIFICA A BELEZA MODESTA, A SIMPLICIDADE, A HARMONIA. “SABI”
CONTÉM O SIGNIFICADO DE BELEZA DA IMPERFEIÇÃO, PROVOCADA PELA
ACÇÃO DO TEMPO E DA NATUREZA. DUAS PALAVRAS, UM CONCEITO ESTÉTICO PATENTE NAS CERCA DE 50 OBRAS EXPOSTAS NO CENTRO DE CULTURA
E CONGRESSOS, ENTRE 12 E 27 DE JULHO. «SIMPLICIDADE E TRANSIÇÃO: SEGUINDO A ESTÉTICA
DE WABI-SABI» FOI O NOME ESCOLHIDO PARA
ESTA MOSTRA QUE JUNTOU ARTISTAS DE DIFERENTES NACIONALIDADES E VÁRIOS FORMAS DE
EXPRESSÃO ARTÍSTICA: PINTURA, ESCULTURA,
CERÂMICA E A FOTOGRAFIA.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia Carlos Ribeiro

Teresa Torres Eça, presidente
da Associação de Professores
de Expressão e Comunicação
Visual (APECV), Emília Lopes Catarino e Ana Bela Lacerda foram as organizadoras
deste projecto que vai muito
além desta exposição. “Somos
um grupo de amigos que se
conheceram na Escola de Belas Artes do Porto e que tem
vindo a participar em diferentes exposições e congressos internacionais”, explica
Emília Lopes. Foi exactamente num desses encontros,
na International Society for
Education Through Art, que
conheceram as alemãs Petra
Weingart e Mag Lutz, em
2006. Dois anos depois, em
2008, “fomos convidadas,
com outros colegas, a participar numa exposição colectiva
na Orangerie da Residenz, em
Wurzburg, e desde logo começámos a planear a próxima
mostra, em Portugal”, recorda Teresa Torres Eça.
Foi de Mag que surgiu a ideia de expor o conceito
da estética japonesa wabi-sabi. Trata-se, justificou
a presidente da APECV, “de uma forma comum
de estar na vida e, por isso, convidámos alguns
artistas que considerámos que se encaixavam neste
estilo”. O resultado? Petra Weingart (escultora, Ale-

manha), Mag Lutz (ceramista,
Alemanha), Réka Tóth-Vásárhelyi (pintora, Hungria), Rosangela
Aparecida (multimédia, Brasil),
Alp Uçar (pintor, Turquia), José
Baganha (pintor, Portugal), Ana
Bela Lacerda (pintora, Portugal),
Teresa Torres Eça (pintora, Portugal), Emília Lopes Catarino (escultura, Portugal), (ceramista/
escultor, Portugal), Vítor Cravo
(pintor, Portugal), Ilídio Duque
(pintor, Portugal).
O local da exposição, por outro lado, foi proposto
por Emília Lopes Catarino. “O meu marido é médico e, por isso, já conhecia este espaço que penso
que retribui de uma forma muito digna a maneira
como fomos recebidos o ano passado na Alemanha”,
conclui a artista. n
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VENCEDOR DO
CONCURSO
INTERNACIONAL DE
PIANO EM BUCARESTE
ACTUOU NO CCC

RECITAIS DE PIANO COM
NUNO CERNADAS E
CATARINA OLIVEIRA
Mas esta não foi a primeira
vez que ambos pisaram o
palco do Centro de Cultura
e Congressos. Há três anos,
em 2006, Nuno Cernadas,
filho de médicos, estreou-se
SÃO DOIS JOVENS ARTISTAS, MAS JÁ
num espectáculo na sede da
Secção Regional do Norte,
COM PROVAS DADAS NA MÚSICA. CAonde não escondeu o nerTARINA OLIVEIRA E NUNO CERNADAS
vosismo de enfrentar o púACTUARAM NO CENTRO DE CULTURA E
blico. Nessa altura, era ainda
CONGRESSOS NOS DIAS 11 E 12 DE JUum dos muitos candidatos à
LHO, RESPECTIVAMENTE, POUCO TEMPO
Escola Superior de Música
DEPOIS DE ALCANÇAREM DOIS IMPORe Artes do Espectáculo (ESMAE) e chegava mesmo a
TANTES PRÉMIOS. NO CONCURSO INTERadmitir que, caso não fosse
NACIONAL PROPIANO EM BUCARESTE,
possível continuar a formaNA ROMÉNIA, QUE DECORREU NO FINAL
ção artística, seguir-se-ia a
DE JUNHO E NO QUAL PARTICIPARAM
área de economia. Ainda
CERCA DE 100 ARTISTAS DE 12 PAÍSES,
bem que não o fez.
NUNO CERNADAS CONQUISTOU O PRINo concerto do passado dia
12 de Julho, Nuno Cernadas
MEIRO LUGAR NA CATEGORIA DE IDADE
entrou em palco muito mais
SUPERIOR – DOS 20 AOS 30 –, ENQUANTO
seguro do que há três anos e
CATARINA OLIVEIRA CONQUISTOU UM
maravilhou o público com
HONROSO QUARTO LUGAR.
a actuação, comprovando o
seu talento. Com um proTexto Patrícia Gonçalves
grama que incluiu Beethoven, Scriabin e Rachimaninov, o jovem pianista encantou a sala. Não menos bela foi a interpretação de
Catarina Oliveira que teve no seu repertório obras
de Mozart, Schumann e Beethoven, no concerto
realizado no dia 11.

Os dois jovens pianistas são alunos do terceiro ano
da Licenciatura em Piano da ESMAE e frequentam a classe do professor Constantin Sandu. Nuno
Cernadas tem 21 anos tendo iniciado o estudo de
piano apenas com cinco anos. Três anos depois foi
admitido no Conservatório de Música do Porto e
concluiu o Curso Complementar de Piano com a
classificação final de 19 valores. Foi premiado em
diversos concursos nacionais de piano e integrou
recitais de música nos Teatros Helena Sá e Costa,
no Porto, e no S. Luiz, em Lisboa. Em Novembro de
2007 participou no “Harmos Festival” – evento que
reúne as melhores escolas superiores de música europeias –, representando a ESMAE e interpretando
na Sala 2 da Casa da Música o quinteto op.44 de
Robert Schumann. Durante este último ano lectivo,
ao abrigo do Programa Erasmus, esteve a estudar na
Liszt Academy of Music de Budapeste.
Catarina Oliveira pisou os palcos do Centro de Cultura e Congressos em 2007. Dois anos depois, esta
bracarense que começou a estudar piano com oito
anos, com a professora Elisa Lessa, conta no seu
currículo com a participação na Semana Internacional de Piano de Óbidos, onde trabalhou com
mestres como Vitaly Margulis, Paul Badura-Skoda e
Boris Berman. Em 2008, esteve presente no 1º Fórum Internacional de Música de Torrelodones, em
Madrid, tendo trabalhado com Solomon Mikowsky
e Dina Yoffé. Durante o ano lectivo 2008/2009, esteve a estudar na Hoschschule für Musik und Theatet Hannover, na Alemanha, na classe do professor
Einar-Steen Nökleberg, no âmbito do Programa
Erasmus. n
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LIVRO
APRESENTADO
NO CENTRO
DE CULTURA E
CONGRESSOS

REIS LIMA
CONTA AS
«PÉROLAS DA
VIDA DE UM
MÉDICO»

“Ó Senhor Doutor Reis Lima, já
disse para mim mesma que só
gostava de o ver morto, para que
toda a gente visse as centenas de
freiras e amigos que estariam à
sua volta para lhe agradecer todo
o bem que o Senhor Doutor fez
por todo os seus doentes!”.

Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

A frase é verídica e é apenas um dos episódios caricatos que cirurgião Fernando Reis Lima relata
em «Pérolas da vida de um médico». Um livro que,
nas palavras do autor do prefácio, o escritor Mário
Cláudio, é “um convite à frequência de uma especial modalidade de boa companhia, ditada por um
código assumidamente conservador, mas limpo de
qualquer cinismo, a tutelar as estações da peregrinação humana, e a justificar as oportunidades do
seu desfecho”.
São muitos os episódios retratados nesta obra. Muitos deles remontam a um período especial vivido
pelo autor, quando foi incorporado no exército,
em 1960, e mobilizado para Angola como médico
do Comando do Batalhão de Caçadores n.º 114.
Algumas tocam-nos profundamente, como a necessidade de, em pleno campo de guerra, fazer a
cesariana que deu origem ao nascimento da sua filha mais velha. Outras remetem-nos para a história
da cidade do Porto, onde nasceu – “(…) Realmente
o filme da vida continua rápido e inexoravelmente,
porque quando olhamos para o “Piolho” já não
vemos o que víamos, mas vemos que vivíamos…”

–, ou para as muitas peripécias que viveu durante
o exercício da profissão: “(…) entrei como médico
efectivo dos Serviços Médico-Sociais, fui chamado
para prestar assistência a um doente na zona da Sé
(…). Comecei a subir os degraus da casa em questão,
com a maleta que sempre
levava com os apetrechos
médicos, e logo ouço a
voz de uma mulher que
me viu passar: “Olha que
vai aí o cobrador da luz!”.
Virei-me e esclareci-a (…)
Logo exclamou: “Oh! Micas, enganei-me, é o médico da Caixa para o teu
filho. Podes abrir a porta”.
“Considero serem, no meu
entender, as pérolas da minha vida e daí o nome deste
livro. Algumas, são pérolas
perfeitas e belas, outras, são
imperfeitas e feias. Mas todas
fazem parte do colar da vida… Todas são pérolas…”, como refere Reis Lima no início desta obra.
Foi de pequenos extractos de «Pérolas da vida de
um médico» que se fez a história de apresentação do
livro – que decorreu no passado dia 15 de Maio no
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos –, a cargo dos
médicos Silvestre Carneiro e Rogério Gonzaga que,
alternadamente, evidenciaram algumas das características do autor, espelhadas na escrita desta obra.
“É um médico soldado, um pensador, um cruzado”,
descreveu Rogério Gonzaga.
Ao presidente da SRNOM, José Pedro Moreira da
Silva, coube fazer a apresentação do autor que o
Porto viu nascer a 3 de Maio de 1935. Entre os vários cargos que assumiu, destacou-se o facto de ter
sido o fundador e director do Serviço de Cirurgia
de Ambulatório do Hospital de S. João, tendo sido
durante vários anos chefe da equipa I do Serviço de
Urgência. Foi distinguido com várias homenagens,
vários louvores de directores clínicos, de directores
do Hospital de S. João. Hoje, continua a exercer
a actividade de médico cirurgião no Hospital do
Carmo e no seu consultório no Porto.
Emocionado com as palavras, Reis Lima agradeceu:
“Sou um simples cirurgião e, como tal, não posso
transmitir a ideia de ser um artista ou tão pouco um
escritor. Sou mais terra-a-terra e cinjo-me à minha
realidade”.
Sobre a decisão de escrever este seu segundo livro,
“tive e tenho somente a ousadia e quase que o atrevimento de explicitar o que me vai na alma e que,
por minha sorte e ventura, possa interessar a quem
o leia o que escrevi”. n
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«ARRANCAR» UM SORRISO
AOS LEITORES
Os dois primeiros romances de José Alves, ambos
editados pela Edições Afrontamento, centram-se
em dois mundos: o rural e o urbano. Em «Planalto»,
ler o romance “é viajar entre o princípio do século
passado e a actualidade, entre o ambiente rural e
as grandes metrópoles, entre o intimismo do presente e o da memória”. Em «Lua Nova», “a Terra
interrompe o movimento de translação por uns
momentos, o de rotação por quatro horas… E tudo
se transforma”. “Li os dois livros. São diferentes no
conteúdo, mas semelhantes na forma. Têm ritmo e
demonstram uma grande capacidade vocabular”,
elogiou Mário Zambujal.
Mas a escrita de José Alves traduz, também, a vontade que sente em «arrancar» aos leitores alguns
sorrisos. “Confesso –
admitiu o autor – que
gosto de imaginar os
meus leitores a rirem-se,
mas isso é também o espelho da minha forma
de estar na vida, pois
consigo encontrar sempre alguma piada nos
textos que leio, até nos
de carácter científico”.
O terceiro livro, ainda
«PLANALTO» FOI O PRIMEIRO
sem nome, está a ser
ROMANCE DE FRANCISCO
escrito. Sem desvendar
muito da história, José
JOSÉ PEREIRA ALVES, O MÉAlves adiantou que será
DICO E PROFESSOR UNIVERum pouco diferente dos
SITÁRIO QUE, DEPOIS DE TER
dois anteriores. Neste,
“estaremos definitivaVISTO A SEGUNDA EDIÇÃO DO
mente no mundo urLIVRO SER LANÇADA DOIS MEbano e, finalmente, no
mundo médico. As perSES APÓS O INÍCIO DA SUA COsonagens têm vivido no
MERCIALIZAÇÃO, EDITOU EM
hospital e, por incrível
FEVEREIRO DO ANO PASSADO
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto
que pareça, não querem
sair de lá. É que às vezes
«LUA NOVA» E JÁ ESTÁ A PREas personagens também
PARAR O TERCEIRO LIVRO.
CONVERSA
têm ideias próprias”,
gracejou.
INFORMAL
Francisco José Pereira
COM MÁRIO
Alves nasceu em Trás-os-Montes há 50 anos. ObZAMBUJAL
teve a licenciatura e o doutoramento na Universidade do Porto, sendo autor de muitos artigos e
Numa conversa informal sobre a sua
outras publicações científicas. O tempo para esobra, o autor juntou muitos amigos
crever surge entre consultas, porque “quando não
e admiradores no Centro de Cultura
há nada para fazer, é mesmo para não fazer nada”,
e Congressos no passado dia 22 de
garante o autor. Por isso, diz que tem de estar “hiMaio, contando com a presença do
peractivo” para conseguir escrever e “enquanto não
conhecido escritor e jornalista português Mário
entra no consultório o doente seguinte, escrevem-se
Zambujal. “A escrita do José Alves agradou-me, somais umas linhas da história”. Depois, também há o
bretudo pelo ritmo descritivo, quase alucinante.
período das férias, em que o papel substitui o comDetém-se extremamente nos pormenores ao longo
putador e a caneta dá asas à imaginação. Ficamos à
dos dois livros, não perdendo a fluidez narrativa”,
espera do terceiro livro. n
analisou.

JOSÉ ALVES, O AUTOR
DE «PLANALTO», EDITA
«LUA NOVA»
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« ALMERINDO LESSA
ASPECTOS DA SUA VIDA E OBRA»
DA AUTORIA DE TABORDA DE VASCONCELOS

FOI UMA NOITE DE HOMENAGEM A
TRÊS GRANDES VULTOS DA MEDICINA
PORTUGUESA, COMO FEZ QUESTÃO DE
SUBLINHAR O PRESIDENTE DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS
MÉDICOS, JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA, NA CERIMÓNIA DE
LANÇAMENTO DO LIVRO «ALMERINDO LESSA – ASPECTOS DA SUA
VIDA E OBRA», DA AUTORIA DE TABORDA DE VASCONCELOS E COM
PREFÁCIO DE ARMANDO MORENO.
Texto 0ATRÓCIA 'ONÎALVES s Fotografia António Pinto

NOITE DE HOMENAGEM A
TRÊS MÉDICOS PORTUENSES

TABORDA DE
VASCONCELOS

desta “personalidade tão complexa” que trata o livro
apresentado no Centro de Cultura e Congressos,
no passado dia 2 de Junho. “Almerindo Lessa, em
cada momento, trazia consigo toda a sua vida, no
tempo e no espaço, lutas e alegrias, experiências,
viagens, amizades…”, descreve Armando Moreno.
Uma vida que Taborda Vasconcelos imortaliza no
seu livro “com o requinte de quem cumpre um acto
de justiça, mas também com o sabor que a amizade
e a dedicação emprestam, valorizando cada detalhe, oferecendo à posterioridade a justeza dos factos, rasgando a penumbra em que o esquecimento
teima em manter os grandes homens que Portugal
vem criando”, considera ainda o autor do prefácio
desta obra.
Publicado pelas Edições Caixotim, «Almerindo
Lessa – Aspectos da sua vida e obra» é o espelho
da dedicação de Taborda de Vasconcelos ao campo
das letras. Recentemente falecido, o autor passou os
últimos três anos da sua vida envolvido com este
livro, colocando todo o seu primor nesta edição. n

Três vidas que se cruzaram e que tiveram vários
pontos em comum, entre os quais a medicina, obviamente, mas também o gosto pelas artes, designadamente a literatura. Coube a
Armando Moreno fazer o elogio
ARMANDO MORENO DEIXA ESPÓLIO À SRNOM
dos dois colegas e amigos, já falecidos. “Tenho por certo que as
um gesto que mereceu o agradecimento
público de José Pedro Moreira da Silva, Arpessoas só morrem quando deimando Moreno deixou o seu espólio à Secção Rexam de viver na memória dos hogional do Norte da Ordem dos Médicos. “Vai ser,
mens”, acentuou.
com toda a certeza, uma forma de embelezarmos
Almerindo Lessa, portuense,
esta casa, da qual queremos fazer um centro de
mas um verdadeiro “cidadão
convívio para todos os médicos”, sublinhou Modo mundo”, como classificou
reira da Silva. Por isso, acrescentou, “não posso
o especialista em ortopedia, foi
deixar de, em nome da SRNOM, expressar o meu
discípulo de Abel Salazar e um
agradecimento e manifestar a nossa homenagem ao Dr. Armando Moemérito professor de medicina,
reno, pela sua dedicação à medicina”. Armando Moreno é professor
investigador, autor de publicações
catedrático da Universidade Técnica de Lisboa, mas nasceu e fez toda a
científicas e outras, que exerceu a
sua formação académica na cidade do Porto. Licenciou-se em Medicina
e Cirurgia pela Universidade do Porto em 1960, obteve o título de espesua actividade profissional com
cialista de ortopedia em 1968 e doutorou-se em Medicina em 1972, com
relevante distinção, quer em
distinção e louvor. Recebeu o Prémio Pfizer de investigação em 1975.
Portugal, quer no estrangeiro. É

N
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3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
A GRAMÁTICA DO TEMPO
Boaventura Sousa Santos

A BLUSA ROMENA
António Mega Ferreira

LIVRO DO DESASSOSSEGO
Fernando Pessoa

Boaventura de
Sousa Santos nasceu em Coimbra,
em 1940. É professor catedrático da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
mas é mais conhecido como sociólogo. Doutorado em Sociologia do Direito
pela Universidade de Yale (1973), escreveu “A
Gramática do Tempo” para ampliar a reflexão apresentada na colecção intitulada “Para
um novo senso comum: a ciência, o direito e
a política na transição paradigmática”.
O primeiro volume dessa colecção também
tem a sua assinatura e denomina-se “A crítica
da razão indolente. Contra o desperdício da
experiência”.
“A Gramática do Tempo” é uma importante
obra da sociologia moderna, na qual Boaventura Sousa Santos desenvolve teorias
com o objectivo de reinventar os caminhos
da emancipação social. Ao longo da obra, o
autor considera que “para subverter a hegemonia de que ainda usufruem a ciência e o
direito modernos, recorre-se frequentemente
a uma tradição marginalizada da modernidade, o pensamento utópico”.
Boaventura Sousa Santos aborda diversos
temas, desde colonialismo à globalização, e
propõe uma reinvenção da democracia,
da cultura política e
do próprio conceito
de Estado. Com base
naquilo que designa
como “epistemologia
do sul”, propõe um
pensamento alternativo.

António Mega Ferreira escreve o seu
primeiro romance
a partir do quadro
de Henri Matisse,
“Blusa Romena”, de
1940. Neste caso, a
figura feminina sai
do quadro e passa
a ser a protagonista
da história, num cenário preponderante do
Chiado lisboeta. Algo que no cinema nos
faria lembrar Woody Allen em “A Rosa Púrpura do Cairo”, quando o protagonista sai do
filme e vem para a plateia porque se apaixona
por uma tímida e simples espectadora e quer
conhecê-la pessoalmente.
Em “Blusa Romena”, António Mega Ferreira
pega nos traços tímidos e nas mãos no regaço
da mulher de Matisse para contar uma história surpreendente. “Dentro de uma aparente
simplicidade há uma data de coisas que estão
dentro da ‘Blusa Romena’. Os dois traços que
são os olhos daquela mulher são um sinal de
profunda humanidade”, diz o autor.
António Mega Ferreira escreveu “Blusa Romena” depois de ter já publicado diversos
contos, novelas, poesias, ensaios e crónicas.
Nesta obra descreve a relação amorosa entre
dois casais, em que os homens demoram a
perceber a necessidade de ouvir as mulheres.
Quando o fazem ficam surpreendidos…

Livro inacabado de
Fernando Pessoa,
porque se trata de
uma colecção de
material que iria
ser sujeito a uma
profunda revisão.
Nesta edição de
R ich ard Z en it h
(Assírio & Alvim),
de quase 500 páginas, é reunido o núcleo
principal de todo o trabalho de Pessoa, mais
alguns textos adicionais dispersos pelos seus
cadernos e papéis soltos. Trata-se de um livro fragmentário porque no fundo nunca
se saberá qual a escolha final de textos que
o autor faria na revisão da obra. Por isso,
estão aqui incluidos muitos trechos apenas
esboçados ou iniciados e logo abandonados,
num livro muito “desassossegado” ou, como
já lhe chamaram, um anti-livro que reflecte
a alma de quem o escreveu. Assinado pelo
heterónimo Bernardo Soares, este volume
mostra Pessoa na sua verdadeira essência e
caracteriza-o como um dos escritores mais
representativos da literatura do século XX,
com uma importância comparada a Camões.
Por ser composto por textos elaborados ao
longo de uma vida, este “Livro do Desassossego” é uma das obras mais marcantes e
emblemáticas, de um dos maiores poetas de
sempre. Pessoa nasceu em Lisboa em 1888 e
teve uma vida discreta, com passagens pelo
jornalismo, publicidade, comércio e, claro,
a literatura, onde se desdobrou em sonhos
e heterónimos, fruto da sua personalidade
complexa, multifacetada e enigmática.
“Só o que sonhamos é que verdadeiramente somos, porque o mais, por estar realizado, pertence ao mundo e a toda a gente”, pode ler-se
em “Livro do Desassossego”, em que o autor
revela uma especial apetência para observar
aqueles que o rodeiam.
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AS ESCOLHAS DE ANTÓNIO PINHO VARGAS
António Pinho Vargas é um dos principais nomes do jazz e
da música erudita em Portugal. Ao longo de uma carreira
de 30 anos como pianista e compositor, destacou-se também como ensaísta e autor de livros sobre música. Compôs
bandas sonoras para filmes e duas peças de teatro. Formouse em História na Universidade do Porto, diplomou-se em
Composição no Conservatório de Roterdão. Após o regresso da Holanda dedicou-se à música clássica. Escreveu três
óperas e orquestrou várias peças, incluindo obras gravadas
pela Arditti String Quartet, o Galliard Ensemble, o escocês
Royal Academy Bass e Northern Sinfonia, entre outros.
Ao fim de 12 anos dedicados à música erudita, António Pinho Vargas regressou às origens, a Gaia, onde nasceu em
1951. Foi para apresentar o mais recente trabalho “Solo”,

uma obra que marca o regresso à sua maior paixão: o jazz.
O pianista e compositor sempre mostrou interesse por diferentes linguagens musicais. Começou por fazer parte de bandas rock, como Arte e Ofício, colaborou com a banda sonora de Rui Veloso, altura em que descobre o jazz melódico de
contrução e inspiração tradicionais. Em 1985 edita “Cores e
Aromas”, em que o tema “A Dança dos Pássaros” se torna
num sucesso radiofónico. Em 1987 atinge com “As Folhas
Novas Mudam de Cor” o top 10 de vendas e chega a disco
de prata, graças a temas como “Vilas Morenas “ (dedicado
a José Afonso) e “Tom Waits”, dedicado ao cantor norteamericano e peça emblemática de António Pinho Vargas.
Texto Rui Martins

3 DISCOS

ESTUDOS PARA PIANO
Gyorgy Ligeti por Pierre-Laurent Aimard

TRISTÃO E ISOLDA
Richard Wagner por Karl Bohn

VARIAÇÕES GOLDBERG
J. S. Bach, edição Glenn Gould

Gyorgy Ligeti
foi u m dos
nome s m a i s
relevantes da
música contemp or â ne a.
De origem austro-húngara faleceu em 2006,
com 83 anos.
Ficou conhecido por ser o autor de parte da
banda sonora do filme “2001 Odisseia no Espaço” e pela composição da ópera “Le Grand
Macabre”.
As suas primeiras peças para piano, em “Música Ricercata”, foram comparadas às sonatas
de Bela Bartók, o mais conhecido músico
húngaro do séc. XX. Em 1961 compôs “Atmosphères”, que seria depois utilizado por
Stanley Kubrick no cinema, a par de outros
temas extraídos de obras como “Lux Aeterna” e “Requiem”.
Mais tarde compôs os “Estudos para Piano”
e escolheu o pianista Pierre-Laurent Aimard
para gravar a obra. Com a excelente interpretação do francês, Ligeti apresentou um
trabalho em que deixa bem patente um completo domínio da poesia musical, em termos
de harmonia, contraponto, instrumentação e
orquestração. Ligeti acumula sons e aumenta
gradualmente o volume com grande mestria, embora não seja uma obra fácil de ouvir
logo à primeira vez. É como se o compositor usasse cores na sua música e as mudasse
constantemente de uma forma suave, com
grande variedade de timbres.
António Pinho Vargas conheceu pessoalmente Ligeti e considerou, após a sua morte,
que “deixou um legado muito rico” e que “foi
um homem que reinventou sucessivamente o
modo de fazer música”.

O austr íaco
Karl Bohn
(1891-1981) foi
um especialista
e m Wa g n e r.
Durante a sua
longa carreira
dirigiu mais de
50 concer tos
e 270 óperas,
muitas delas consagradas ao compositor alemão. Bohn foi considerado um dos principais
maestros de música clássica do pós-guerra.
Richard Wagner (1813-1883) era um perfecconista. Teve a particularidade de compôr, orquestrar e escrever os libretos das suas
óperas. Chegava mesmo ao ponto de se preocupar com pormenores cénicos. Wagner
foi um dos nomes mais relevantes da música
erudita porque inovou, com um estilo grandioso e influente.
Alguns críticos são de opinião que “Tristão e
Isolda” é a principal ópera do compositor. A
obra, estreada em Munique em 10 de Junho
de 1865, tem três actos e é baseada numa
lenda medieval. Faz um relato mítico de um
amor impossível, tema muito valorizado na
literatura romântica.
A partitura acaba por ser um marco histórico porque Wagner rompe com a tonalidade
preponderante naquele tempo. A principal
característica wagneriana é que deixa de hierarquizar as 12 notas. Todas passam a ter
igual importância e isso proporciona uma
linguagem musical muito avançada para a
época, como é facilmente perceptível quando
se ouve e aprecia “Tristão e Isolda”.

Existem muitas “variações”
m a s est a é,
sem dúv ida,
uma das mais
emocionantes. O mítico
pianista canadense, Glenn
Gould (19321982) mostra aqui toda a sua genialidade.
As “Variações Goldberb” são a sua especialidade, numa interpretação que constitui um
dos marcos mais importantes da música do
séc. XX. Como muitos sobredotados, Gould
era um excêntrico. Muitos dizem que tinha
tanto de génio como de louco. Tocava nas
melhores orquestras ainda antes dos 15 anos
e, em 1955, gravou esta obra de Bach, o que
lhe mereceu os maiores encómios por parte
da crítica. Morreu afastado voluntariamente
do público, metido numa espécie de “twilight zone”, levando uma vida cheia de manias
e instabilidade. Ao sofrer o derrame cerebral
que o matou, em 4 de Outubro de 1982, dias
depois de completar 50 anos, ficou hermeticamente fechado em si próprio e nos seus
projetos.
Há uma afirmação atribuida a Gould que
define o seu lado… desumano: “O que realmente importa em qualquer biografia é o que
a pessoa pensa e sente, e não aquilo que fez.”
Em “Variações de Goldberg”, Gould mostra
toda a sua arte, ao interpretar esta ária de
Bach… 30 vezes repetida por volta de 1741.
Foi composta para o Conde Hermann Karl
von Keyserling, e interpretada pelo cravista
Johann Gottlieb Goldberg. Na época a obra
era considerada aborrecida e tinha o propósito de combater as insónias do conde. Hoje
tem sido largamente executada e gravada,
além de ser alvo de muitos estudos e debates.
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A ILHA
DOS
TURISTAS

É A TERRA DA PRAIA, DO MAR, DO ME-

SÃO SUFICIENTEMENTE GRANDES PARA

RENGUE, DO RUM, DA MAMA JUANA E

NOS PERDERMOS NELES. SE A IDEIA DESTAS

DOS CHARUTOS. POIS É, ESTAMOS EM

FÉRIAS É DESCANSAR, A REPÚBLICA DOMI-

MAIS UM PARAÍSO TROPICAL: REPÚBLICA

NICANA É O SÍTIO IDEAL PARA SE CANSAR

DOMINICANA. É A ILHA DOS TURISTAS E,

DE NÃO FAZER NADA, À SOMBRA DE UMA

SEGUNDO AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS, NEM

PALMEIRA.

MESMO A CRISE FEZ DESCER O NÚMERO
DE VISITANTES, CERCA DE 3,5 MILHÕES
POR ANO. NÃO SE PREOCUPE! OS RESORTS

Texto/Fotografia Patrícia Gonçalves
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TRÊS MILHÕES DE
TURISTAS TODOS OS ANOS
Sol, praia e diversão. Muita diversão. A República
Dominicana é a maior estância turística do mundo
e não é difícil perceber porquê: a areia fina e a água
cristalina são apenas dois dos pormenores que
transformam esta ilha numa atracção para os mais
de três milhões de turistas que a visitam todos os
anos. Este pedaço de terra nas Caraíbas possuiu
1.516 quilómetros de praia – a maior parte ainda em
estado virgem –, mas também a maior concentração
de hotéis “all inclusive” (comida e bebidas incluídas)
do planeta. A zona de Punta Cana é a mais conhecida – e também a mais preenchida por hotéis –,
embora Puerto Plata e, mais recentemente, Samaná
sejam alternativas cada vez mais procuradas pelos
turistas.
A areia das praias da República Dominicana rouba
o branco ao açúcar e a água quente e pintada em
tons de turquesa ajudam a tornar o cenário deslumbrante – é preciso ver para acreditar. As palmeiras
completam o postal.
O segundo maior país do Caribe tem tudo aquilo
que se espera de um paraíso tropical. Muita festa!
América Central
Os animadores dos resorts são peritos em colocar
toda a gente a dançar, ao som do ritmo nacional
– o merengue – mesmo que os nossos passos sejam trôpegos. “Turistas”, grita o chefe
da animação. Ao final do segundo dia,
já não conseguimos deixar de sorrir,
cada vez que repete a palavra. Muita
O C E A N O
A T L Â N T I C O
Monte Cristi
comida! À boa maneira portuguesa,
Puerto Plata
comer é um dos prazeres da vida e
San Francisco
o “tudo incluído” uma delícia para o
Santiago
de Macoris
nosso estômago, mas um pesadelo para
La Vega
Samaná
H A I T I
a nossa dieta. Esqueça dietas na RepúSanto
Elias Piña
blica Dominicana, apesar das muitas
Higüey
Domingo
Punta Cana
La
Romana
ementas saudáveis e saborosas, como o
Haina
San Pedro de
Macoris Bayahibe
peixe grelhado e os camarões salteados.
Barahona
Ilha Saona
Pedernales
Muita bebida! Não é preciso ter álcool.
A pina colada, por exemplo, existe nas
M A R
duas versões. Mas, depois, há o rum,
D A S C A R A Í B A S
que se compara ao cubano, e a mama
P O R T O
R I C O
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juana. Curiosamente, na Wikipedia
esta bebida é comparada, imaginese, com “vinho do Porto”. Podemos
garantir que… estão completamente
enganados! A mama juana é uma
bebida típica da República Dominicana, composta por rum, vinho tinto
e mel. Uma mistura que se coloca
dentro de uma garrafa com madeira
e ervas (pode comprar garrafas e fazer a mistura em
Portugal). Aconselha-se que seja bebida com moderação. Finalmente, e principalmente, as praias
UM POUCO DE HISTÓRIA
fazem este paraíso tão
A República Dominicana é parte de uma ilha desapetecível que alguns
coberta em 5 de Dezembro de 1492 por Cristóvão
famosos, como António
Colombo durante a sua primeira viagem ao “novo
mundo”.
Banderas ou Julio Iglesias,
Descrita como um paraíso com altas montanhas
decidiram construir por
e extensos vales, Colombo chamou-lhe “Hispalá as suas casas de férias.
niola”, sendo que os nativos, os índios Taino (que
A República Dominicana
significa “os bons”, e que na ocasião deveriam ronoferece ainda turismo de
dar os 600.000), a designavam por “Quisqueya”
(“Mãe de todas as terras”).
aventura para aqueles
A descoberta de ouro aumentou o interesse pela
que gostam de canoailha e ditou a escravidão dos nativos, que praticagem, rafting ou montamente desapareceram nos 25 anos seguintes. Senhismo; mas não é tudo:
guiu-se o recurso a escravos de África, sobretudo
as águas dominicanas,
como mão-de-obra para as plantações de cana do
açúcar, e desta mescla resultou a actual população.
preenchidas por extensas
Em 1496 o irmão de Cristóvão Colombo, Bartobarreiras de corais, tamlomeu, foi nomeado governador e fundou aquela
bém são procuradas por
que é a actual capital da República Dominicana
mergulhadores de todo o
– a cidade de Santo Domingo.
mundo.
A ilha permaneceu na sua totalidade sob a coroa espanhola até 1697, ocasião em que a parte
Por toda a ilha, sente-se a
ocidental (aproximadamente 1/3 do território)
influência de várias cultuse tornou uma possessão francesa. Desta resulras (espanhola, francesa,
tou depois, em 1804, a actual República do Haiti.
haitiana e africana) e a
Após uma série de conflitos, a parte oriental consdescrição feita por Cristituiu-se também como um país independente
(“República Dominicana”) em 1844.
tóvão Colombo em 1492
Seguiu-se uma longa guerra civil (70 anos), a
parece cada vez mais acperda de independência para Espanha por um
tual: “A ilha é um autênbreve período de tempo (recuperada em 1865), a
tico paraíso. O contraste
invasão pelos EUA no início do século XX (de 1916
entre as montanhas e os
a 1924), um regime ditatorial (general Rafael Leonidas Trujillo) até 1961 (30 de Maio, data em que
extensos vales torna-a fao ditador foi assassinado, é feriado na República
bulosa”. Passaram mais de
Dominicana). Nova invasão americana em 1965
500 anos e nem mesmo a
pôs fim ao conturbado período pós-ditatorial.
acção do homem parece,
Desde 1978, o país vive sob um regime de demopor enquanto, ameaçá-la.
cracia representativa.

SAONA, UM SONHO REAL
De entre mais de uma dúzia de excursões que são
oferecidas aos turistas nos resorts em Punta Cana,
a mais popular é a visita a Saona, uma ilha protegida e localizada num dos Parques Nacionais do
país e onde o Oceano Atlântico se casa com o Mar
Caribe.
A viagem vale a pena, desde a partida do hotel, uma
vez que temos a possibilidade de ver, pela janela
da van que nos transporta, as vilas e cidades… No
fundo, as pessoas reais do país. Embora estas férias
estejam confinadas a um resort, alugar um carro
ou negociar uma viagem de táxi até à cidade mais
próxima poderá ser uma óptima experiência, não
só para conhecer os hábitos da população, mas também interagir com eles, de forma a perceber como
vivem. Pela imagem da janela da van, os bairros
de lata não apareceram e não se percebia, embora
admita a passagem fugaz, pessoas a pedir nas ruas.
Numa conversa com o guia, mais tarde, percebemos
que esta é considerada a zona “rica”, pois directa, ou
indirectamente, beneficia do turismo. O problema
está no interior do país, onde o desemprego predomina, as crianças não frequentam a escola e, muitas
vezes, não têm o que vestir.
Depois da longa viagem na carrinha, e de uma paragem para beber ou comer, chegamos ao ponto
de partida. A viagem até à pequena ilha de Saona
é feita de barco – catamarã ou lancha rápida – e a
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partida faz-se quase sempre do conhecido porto de
Bayahibe. Saona – ilha praticamente inabitada – é
ainda mais encantadora do que o resto da República
Dominicana. Aqui, a areia é ainda mais branca, o
mar mais transparente e o sol parece brilhar com
maior intensidade.
As praias de Saona são apaixonantes, mas esta viagem também se faz de outros encantos. Para além
da comida – a lagosta está garantida – e da alegria
regada pelo rum, há as famosas piscinas naturais.
Já se imaginou a nadar em alto mar com água pela
cintura? Pois é. Pode encontrar isso bem perto de
Saona. E a brincar com estrelas-do-mar? Também
não faltam por lá. Por isso, já sabe, guarde um dia
para conhecer este paraíso.

Apesar de os grandes monumentos deste
país serem, sem dúvida, as praias, existe
uma parte cultural para descobrir. A República Dominicana tem história e muitas
estórias para contar. Santo Domingo, a capital, e que alberga o título de primeira cidade fundada no novo Mundo – em 1496,
por Bartolomeu Colombo, irmão de Cristóvão Colombo, que fez questão de repousar para sempre na ilha -, foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO
devido à sua arquitectura colonial. Um
passeio pelos doze quarteirões do centro
histórico da cidade é como regressar ao passado: as
construções do século XVI transportam-nos para o
início da colonização espanhola no Novo Mundo.
Uma fortaleza militar, nas margens do rio Ozama,
é o marco que separa o mundo antigo do novo. Foi
nesta fortaleza que, em 1509, D. Diego de Colombo,
o filho do famoso descobridor, fez a sua entrada
triunfal como governador de Hispânia. A pouca distância do local está o Alcazar, o Palácio de Colombo,
residência de D. Diego construída em 1510, que hoje
funciona como um museu com a reconstituição do
mobiliário da época. Uma caminhada pela rua das
Damas, onde a nobreza da época passeava, levanos até à catedral de Santa Maria da Encarnação, a
mais antiga de toda América, que começou a ser er-
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guida em 1514 e finalizada
26 anos depois. As ruínas
do mosteiro de São Francisco, construído em 1512 e
destruído pelas constantes
guerras da época (um terramoto em 1673 finalizou
a destruição) são impressionantes. Do outro lado do rio
Samoza, já fora da cidade colonial, está o Farol a
Colombo, um museu em forma de pirâmide que
guarda os restos mortais de Cristóvão Colombo.
A apenas 45 minutos de Santo Domingo, que fica
no Sul da República Dominica, pode encontrar-se
o complexo hoteleiro de Juan Dolio, com várias
opções de qualidade e que permitem – ao contrário
dos outros pontos turísticos (Punta Cana, Puerto
Plata ou Samaná) – visitar com facilidade os tesouros históricos da capital e aproveitar, ao mesmo
tempo, um bom hotel junto ao mar. Se depois optar
por seguir em direcção a Punta Cana – trajecto ideal
para quem gosta de explorar a ilha –, faça a viagem
por terra: são três horas a conhecer lugares interessantes. Vai, por exemplo, cruzar o Rio Chavón, que

lhe poderá parecer familiar; tudo porque foi esse o
cenário escolhido para rodar alguns filmes famosos,
como Apocalipse Now, Jurassic Park ou Rambo 2.
Mas a principal atracção da região é Altos de Chávon, uma cidade de pedra, recriação de uma vila
italiana do século 16, parcialmente ocupada por
artistas, que se dedicam a expor os seus trabalhos.

CUIDADO COM OS HOTÉIS!
Todos os anos, em Portugal, as operadoras turísticas
oferecem promoções para a República Dominicana
em regime de tudo incluído. No entanto, há um
pormenor que muitas vezes escapa ao consumidor:
o hotel. No Caribe, uma unidade hoteleira rotulada de cinco estrelas nem sempre corresponde aos
padrões europeus. Por isso, a Nortemédico aconselha-o a informar-se sobre as reais condições do
hotel antes de comprar a sua viagem. Com esse
objectivo, indicamos dois fóruns onde pode colocar ou tirar dúvidas com pessoas que já visitaram
anteriormente esse hotel: www.portaldasviagens.
com (em português) ou www.losviajeros.com (em
castelhano, mas mais completo). n

GUIA DO TURISTA
$/#5-%.4!±°/ .%#%33«2)!

Passaporte válido. O visto não é necessário, mas sim uma “tarjeta de
turismo” que é obtida à chegada,
mediante o pagamento de 10 dólares americanos, ou 10 euros, e
à saída do país (10 dólares ou 10
euros).
#!0)4!, Santo Domingo

,¶.'5! /&)#)!, Castelhano
«2%! 48.442 Km2
&2/.4%)2! Haiti
0/05,!±°/ 9,5 milhões (2008)
#,)-! Tropical (quente e húmido).

O calor é constante. A temperatura
oscila entre os 22 e os 33 graus centígrados. Atenção à época de furacões:
entre Junho e Novembro.

-/%$! Peso dominicano (Dólares e
Euros também são aceites).
3!Á$% Nenhuma vacina obrigatória
para a República Dominicana. No entanto, tenha cuidado com a água.
$)&%2%.±! (/2«2)! Em relação a
Portugal Continental, são menos 5 horas
no nosso horário de Verão e menos 4 no
de Inverno.

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. Em resposta a uma solicitação do Conselho Nacional do Médico Interno (documento 1), decidiu o CRN
pedir um parecer jurídico sobre estágios do Internato
Médico fora da Instituição de Acolhimento.

B – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. A listagem dos eventos mais significativos realizados
no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM e a
agenda para os próximos meses encontra-se nas páginas 78 e 79.

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

1. O CRN aprovou a proposta de Estatutos dos Delegados da Ordem dos Médicos no Distrito de Viana do
Castelo elaborado pelo respectivo Conselho Distrital.

CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO
ESTÁGIOS DO INTERNATO MÉDICO FORA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO
A/C: GABINETE JURÍDICO SRNOM

Exma. Sra. Dra. Inês Folhadela
DOCUMENTO 1

O Conselho Nacional do Médico Interno, após ter sido
contactado por vários médicos internos, vem pela presente requerer a V. Exa. um parecer relativo à realização
de estágios do Internato Médico fora da Instituição de
acolhimento.
Os Serviços de Gestão de Recursos Humanos de vários
hospitais tem recusado efectuar o pagamento do salário
aos médicos que efectuem estágios fora da Instituição
de acolhimento por períodos superiores a um mês. Para

esta tomada de decisão baseiam-se nos Artigos 185.° e
191.° do DL n.° 59/2008 de 11 de Setembro. A interpretação efectuada para estes períodos de formação é de
falta justificada não remunerada e com perda do tempo
de serviço.
Esta situação põe em causa a qualidade da formação
médica pós-graduada, bem como do desenvolvimento
profissional contínuo de todos os médicos.
Gratos pela atenção dispensada.
Porto, 18 de Maio de 2009.
Com os melhores cumprimentos,
Conselho Nacional do Médico Interno
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
04 Maio Reunião da Comissão
Organizadora do XVII
Congresso Nacional de Medicina
Interna
 A  -AIO XXI Jornadas de
Ortopedia
14 Maio Comissão Clínica
para o Ensino e Formação em
Hospitalização Privada
14 Maio A Medicina Dentária
em Portugal - Que futuro e qual
o papel da Ordem dos Médicos
Dentistas
 -AIO 2.ª Reunião Casos Clínicos da Secção de
Reumatologia Pediátrica SPP
18 Maio 1.ª Reunião da
Comissão Organizadora do XVII
Congresso de Medicina Interna
22 Maio Reunião de
Endocrinologia Pediátrica
22 Maio Reunião
InterHospitalar do Norte
29 Maio USFAN – Unidades
de Saúde Familiar – Associação
Nacional
30 Maio Reunião da Ordem dos
Médicos Veterinários
30 Maio Reunião de Médicos
Pediatras
29 Junho 1.ª Reunião da
Comissão Organizadora do XVII
Congresso de Medicina Interna

03 e 04 Julho Jornadas de
Actualização em Perturbações do
Comportamento Alimentar
 *ULHO Curso ETPOD (Alta
Autoridade dos Serviços de
Sangue e Transplantes)

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
%XPOSIÎÜES
01 a 22 Maio I Exposição Arte
Fotográfica

13 Julho 1.ª Reunião da
Comissão Organizadora do XVII
Congresso de Medicina Interna

01 a 30 Junho VII Exposição de
Arte Médica
#ONCERTOS

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
12 Maio FORNOP –
“Reabilitação Urbana”
18 a 21 Maio Eleições dos
Colégios de Especialidade
19 Maio Curso Pós-Graduado
de Actualização –“A Medicina
Baseada na Evidência: Princípios
e Prática”
22 e 23 Maio Curso de
Comunicação – Doenças
Oncológicas – CNDO – Alto
Comissariado da Saúde
 -AIO Conferência – “Erro
Médico”
09 Junho Reunião da
Apresentação do Estudo
Nacional sobre Unidades de
Saúde Familiar – ARS Norte

30 Junho Concerto de Canto
e Guitarra de Coimbra – grupo
“Presença de Coimbra” (inserido
na sessão Encerramento da
Exposição de Arte Médica)
11 Julho Concerto de Piano –
Catarina Oliveira
12 Julho Concerto de Piano –
Nuno Cernadas
/UTROS %VENTOS
15 Maio Lançamento de livro do
Dr. Reis Lima
22 Maio Lançamento de livro do
Dr. José Alves
02 Junho Lançamento de livro
do Prof. Taborda de Vasconcelos
23 Junho Festa de S. João

17 Junho Assembleia Geral
20 Junho Dia do Médico

Os jovens pianistas Catarina
Oliveira e Nuno Cernadas estiveram no CCC, em 11 e 12
de Julho de 2009, respectivamente.
Por ocasião do Encerramento da VII Edição
de Arte Médica em 30 de Junho de 2009, o
Grupo “Presença de Coimbra”, composto
por Manuel Borralho e José Ferraz de Oliveira
(guitarras), Manuel Gouveia Ferreira (viola)
e Fernando Gomes Alves (voz) executaram
temas dos álbuns “folha a folha” e “Canções
d’inquietude“, da sua autoria. Os presentes
tiveram ainda o privilégio de ouvir um tema
inédito: “Passos Perdidos”.
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VAI ACONTECER...
ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER

REUNIÕES CIENTÍFICAS
22 Julho 1.º Encontro da
Associação Nacional de
Estudantes de Medicina no
Estrangeiro

%XPOSIÎÜES
 A  DE *ULHO Exposição de
Pintura de Prof. Doutor Mário
Pimentel [Corredores]
11 a 25 de Julho Exposição
colectiva de Pintura (Teresa Eça,
Emília Catarino e outros artistas
internacionais) [Galeria]
08 a 31 Agosto Exposição
“Fernando Namora” [Galeria]

Por ocasião do 20º aniversário
da morte de Fernando Namora (15 de Abril 1919 - 31
de Janeiro 1989) o CCC presta
homenagem ao médico artista
que se notabilizou, em particular, na escrita. Exposição patente de 8 a 31 de Agosto.
Wabi-Sabi, um conceito japonês
que inspirou a mostra colectiva
“Simplicidade e Transição” em
que participam dezenas de artistas internacionais. CCC, 11 a
25 de Julho.

CLASSIFICADOS

Mário Pimentel, Conde de Benavente, estreia-se em Portugal
com uma exibição intitulada
“Une Première au Portugal”. No
CCC, até 25 de Julho.

Câmara de Comércio e Industria Luso-Espanhola
PLANO DE FORMAÇÃO
No seu papel de interlocutor fundamental
nas relações entre Portugal e Espanha, a
Câmara de Comércio e Indústria LusoEspanhola (CCILE) tem desenvolvido um
importante Plano de Formação que envolve
várias temáticas, nomeadamente as Vendas
e Marketing, a Contabilidade e Fiscalidade, a
Economia e Gestão, os Recursos Humanos, a
área Jurídica e as Línguas direccionadas para
os negócios:
s %SPANHOL DE .EGØCIOS
s )NGLÐS DE .EGØCIOS
s 0ORTUGUÐS DE .EGØCIOS

10%
desconto

A CCILE é uma entidade é uma entidade acreditada pela DGERT – Direcção Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho pelo Ministério da
Indústria, Turismo e Comércio de Espanha, o que
reconhece a nossa qualidade enquanto entidade
formadora.
Os cursos desenvolvem-se nos Centros de Formação em Lisboa e no
Porto ou podem ser realizados nas instalações dos Clientes.
A CCILE proporciona aos médicos inscritos na SRNOM um desconto
de 10%.
Para mais informações consultar http://www.portugalespanha.org.
Rua Júlio Dinis, 247, loja 24 (Edifício Mota Galiza), 4050-145 Porto
4ELEFONE      s &AX     
E-mail: ccile@ccile.org
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

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

HOTÉIS
Grupo de Hotéis BELVER
Porto - Curia- Lisboa
Telf. 228348660 ∙ Fax 228348669
www.belverhotels.com
DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Hesperia La Toja Thermal Spa*****
Isla De La Toja, Pontevedra
Telf. 0034 986730050
Fax 0034986731201
hotel@granhotelhesperia-latoja.com
ÉPOCA ALTA (DESC. 10%)
ÉPOCA MÉDIA (DESC. 15%)
ÉPOCA BAIXA (DESC. 20%)

Hotel D. Luís***
Santa Clara 3040-091, Coimbra
Telf. 239802120 - Fax 239445196
www.hoteldluis.pt
DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Hotel Avenida Palace*****
Lisboa
Telf. 213218100
hotel.av.palace@telepac.pt
DESCONTOS ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

Hotel Santana****
Azurara, Vila do Conde
Telf. 252640460
geral@santanahotel.net
DESCONTOS ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

www.hoteisajuda.com

ANIMAÇÃO CULTURAL

DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

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

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

SERVIÇOS DIVERSOS

OUTROS

CONDIÇÕES E TARIFAS ESPECIAIS

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

Hotel Praia Golfe
Espinho
comercial@praiagolfe.com
CONDIÇÕES ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

SERVIÇOS DIVERSOS

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

Rotor – Soc. Comercio e
Representações SA
Concessionário Nissan
Porto, Matosinhos, Gaia, Feira, Braga
Vendas, Assistência, Peças e Sede:
Rua do Campo Alegre, 620 Porto
Telf. 707202553 - Fax 226078160
CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTOS ESPECIAIS

Holmes Place
Health Club
Avenida da Boavista, Porto
Tel. 966067715
DESCONTOS ESPECIAIS

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

LIVRARIA

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

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

DESCONTO DE 20%
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)

Grupo de Hotéis D’Ajuda****
Ilha da Madeira
Telf. 291708000

Tetra Health Club
Rua Domingues Sequeira, 224 C
Porto
Tel. 228305842

DESCONTO 10% (EM LIVROS, ARTIGOS DE
PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO)

• Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42 Porto
• Av. Almirante Gago Coutinho,
59-D, Lisboa

Emílio de Azevedo Campos, SA
Departamento de Óptica
Rua 31 de Janeiro, n.º 137-145 Porto
www.eacampos.pt
DESCONTOS:
• ARMAÇÕES, LENTES E ÓCULOS DE SOL - 20%
• LENTES DE CONTACTO - 15 %

DESCONTO 10% (SÓ COMERCIALIZA LIVROS)

ALOJAMENTO/HABITAÇÃO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM
O Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do
Norte da OM tem disponíveis apartamentos para ocupação,
nos termos do regulamento “Alojamento Precário e/ou
Habitação Vitalícia”.
Cada apartamento é constituído por sala, quarto, quarto de
banho, kitchnette, arrumos na cave e lugar de garagem. Todos
estão devidamente mobilados e equipados para 2 pessoas.
ALOJAMENTO PRECÁRIO (mensalidade): 540í (água, aquecimento central,

máquinas de lavar e secar roupa incluídas).
HABITAÇÃO VITALÍCIA: 84.800í

