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EDITORIAL

FIQUEM BEM, MAS NÃO ADORMEÇAM!
Caros Colegas
O ano de 2009 termina mal, e pelo andar da carruagem o de 2010 vai pelo mesmo caminho.
Queria alertá-los para o teor do Decreto-Lei nº
279/2009 que veio estabelecer o regime jurídico
a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e
o funcionamento das Unidades de Saúde Privadas, tenham ou não fins lucrativos.

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente do CRNOM

Este diploma só irá produzir efeitos após a publicação de uma portaria que aprove os requisitos técnicos dos diferentes tipos de Unidades
de Saúde.
Nos termos do artigo 21º, as Unidades de Saúde
já existentes poderão, se assim o entenderem,
solicitar a dispensa dos requisitos do funcionamento. É importante terem consciência dessa
possibilidade.
Queria também salientar que as taxas de licenciamento serão retiradas das taxas que esses
mesmos estabelecimentos actualmente pagam à
Entidade Reguladora da Saúde (ERS).
Por fim, é de notar que a norma contida no n.º 8
do artigo 16.º estabelece que a competência para
determinar a suspensão e o encerramento das referidas Unidades de Saúde cabe à Administração
Regional de Saúde, mediante proposta da ERS.
Pergunto, em jeito de conclusão, onde entra
nisto a Ordem dos Médicos? E o parecer técnico dos Colégios de Especialidade? Como vai
ser defendida a qualificação do acto médico. Será
por pareceres de amigos ou terá algum fundamento da arte de bem exercer?
Na segunda parte deste editorial queria tecer
algumas considerações sobre a criação dos dois
novos cursos de Medicina (Algarve e Aveiro).
Temos um país com cerca de 10 milhões de habitante. O ratio recomendado é de uma Faculdade
por cada dois milhões de habitantes, ou seja, já
tínhamos duas Faculdades a mais.

Existe um estudo feito pelo Professor Alberto
Amaral em que se demonstra que não seriam
necessários mais de 1000 médicos formados
por ano, ainda com a reforma aos 60 anos, mas
este estudo caiu em saco roto, como aliás muitos
outros.
Temos cerca de 40 mil médicos a exercer em
Portugal, o que dá aproximadamente 250 médicos por mil habitantes, quase o dobro da GrãBretanha. Acham que existem assim tão poucos
médicos no País que motive a abertura de duas
outras Faculdades?
Informam-nos que para essas novas Faculdades
só entrarão jovens já licenciados. Mas então as
Faculdades já existentes não têm, elas próprias,
quotas específicas para jovens já licenciados? Por
acaso não sabiam que esses jovens não acabam
o curso em cerca de 75% dos casos? Não sabiam
que esses mesmos jovens licenciados fazem um
curso de 6 anos nas actuais Faculdades e nestas
novas o poderão fazer em 4 anos? Temos então
jovens licenciados de primeira e de segunda? E o
ano profissionalizante destas novas Faculdades,
onde está?
Não me vou alongar com estes problemas e reforço a ideia que algo vai mal quando perdemos
os objectivos que devem nortear a política do
País numa época de crise económica grave, já
não falando no custo acrescido que vai representar esta formação em novas licenciaturas. Ou
talvez passemos a País exportador de médicos,
com as mais-valias que daí poderão resultar.
Fiquem bem, mas não adormeçam, principalmente os mais novos.

José Pedro Moreira da Silva
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ENTREVISTA

JOSÉ PEDRO
MOREIRA DA
SILVA CONTESTA
DIPLOMA SOBRE
FUNCIONAMENTO
DAS UNIDADES
PRIVADAS DE SAÚDE

“QUEREM TIRAR
PODER À ORDEM DOS
MÉDICOS”
O PRESIDENTE DA SECÇÃO REGIONAL DO

IRÁ TER NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO,

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM)

CASO DESSA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE-

APLAUDE O ACORDO ALCANÇADO COM

PENDA A SUBIDA DE VENCIMENTOS. PO-

O NOVO DIPLOMA DAS CARREIRAS MÉDI-

LÉMICO É JÁ O NOVO DIPLOMA SOBRE A

CAS, MAS AGUARDA COM EXPECTATIVA A

ABERTURA, MODIFICAÇÃO E FUNCIONA-

REGULAMENTAÇÃO QUE AINDA FALTA NE-

MENTO DAS UNIDADES PRIVADAS DE SER-

GOCIAR. EM ENTREVISTA À NORTEMÉDICO,

VIÇOS DE SAÚDE, QUE PASSA A ESTAR SOB A

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA MOSTRA-SE

RESPONSABILIDADE DAS ARS E DA ERS.

PREOCUPADO COM O PAPEL QUE A ORDEM

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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CARREIRAS MÉDICAS
(nortemédico) – Poucos meses depois da regulamentação das carreiras médicas, que balanço é
que faz do acordo alcançado?
(José Pedro Moreira da Silva) – Foi um processo que
passou por várias fases. Inicialmente, pareceu-me
que existiam determinados aspectos que não estavam bem esclarecidos, mas que ganharam uma
nova perspectiva com o contrato colectivo de trabalho. No final, considero que os médicos ficaram
a ganhar. Só o simples facto de ter passado a existir
uma carreira médica é uma vitória. Não nos podemos esquecer que, com excepção dos médicos que
se licenciaram há mais de 15 anos, todos os outros
estavam sob o poder discricionário dos hospitais,
no sentido de serem ou não serem aumentados,
progredirem ou não na carreira. Portanto, haver
uma regulamentação das carreiras médicas é um
importante passo na defesa dos interesses dos profissionais.
As negociações ainda não estão, contudo, encerradas, uma vez que falta regulamentar uma séria
de questões, como a avaliação do desempenho
ou a tabela de remunerações. Quais são as expectativas?
Não há dúvida de que as questões que faltam negociar com o Ministério da Saúde são, quase todas,
da esfera das estruturas sindicais. Confesso, porém,
algumas angústias no que diz respeito à avaliação
do desempenho e respectiva progressão na carreira.
Temo que exista uma tentativa de misturar os graus
com os vencimentos e, caso isso se venha a verificar,
a Ordem dos Médicos que até agora tem responsabilidades, por exemplo, nos exames de progressão,
pode enveredar por um domínio no qual não se deveria imiscuir: a dos vencimentos. Ou seja, a Ordem
dos Médicos tinha proposto à ministra da Saúde ter
um papel activo na progressão qualitativa das carreiras médicas. Existem uma série de parâmetros
que podem e devem ser avaliados pela Ordem. O
que se vislumbra é que dessa avaliação qualitativa,
associada a uma avaliação quantitativa dos serviços
de saúde, possa depender a subida ou não grau e,
consequentemente, um aumento ou não no vencimento. Acho que a actuação e intervenção da Ordem não pode interferir com as remunerações, sob
pena da Ordem dos Médicos perder algum critério
de qualidade na avaliação. São medidas que têm de
ser muito bem pensadas, de forma a que a Ordem
não esteja comprometida na decisão de se aumentar
ou não o vencimento de um médico.
Como é que encara o facto de o novo diploma
sobre as carreiras médicas ter um artigo relativo às incompatibilidades que penaliza alguns

médicos, nomeadamente no que diz respeito a
serem proprietários de determinadas estabelecimentos de saúde?
De uma forma geral, não sou a favor da exclusividade, porque entendo que um médico, depois de
cumprir o seu horário de trabalho, pode fazer o que
entenda com o resto do seu tempo. Penso, aliás,
que exclusividade não é sinónimo de melhoria na
qualidade de trabalho. Nos hospitais pelos quais
passei tive a oportunidade de trabalhar com colegas
que estavam em regime de exclusividade e outros
não. Não fiquei convencido de que trabalhassem
mais e melhor por estarem numa ou noutra situação. A única questão que compreendo, e para a
qual deve haver alguma atenção, prende-se com a
eventualidade dos hospitais públicos começarem a
contratualizar com os privados cirurgias em determinadas especialidades. Não vejo com bons olhos
que os médicos que iriam fazer essas cirurgias no
sector público sejam os mesmos que as vão fazer
no privado. A relação, nestes casos, pode levantar
suspeitas. De qualquer das formas, se querem que
os médicos fiquem em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, então terão de pagar remunerações
muito superiores àquelas que pagam actualmente.

“NÃO É UM MITO” QUE
OS MÉDICOS GANHEM MAL
Recentemente, uma administradora hospitalar
do sector privado dizia que era um mito que os
médicos que trabalham no SNS ganhassem mal.
Inclusivamente, assegurava que tinha dificuldades em cobrir alguns vencimentos pagos no
sector público.
Não é um mito. O que se passa é que nesta altura de
crise e de recessão económica os hospitais privados
estão a viver dificuldades. Não existem dúvidas
de que o recurso aos privados diminuiu. Por outro
lado, temos de ter em atenção que há especialidades que são bem pagas no privado, mas outras são
muito mal pagas e, provavelmente, é nestes casos,
em que o sector privado não quer pagar mais, que
aparecem as dificuldades.
Mas voltando à minha pergunta, o que pensa
das questões levantadas pela Drª Inês Folhadela
sobre as incompatibilidades [n.d.r.: ver peça sobre
o Debate realizado na SRNOM, páginas 38 e 39]
Penso que foi uma questão muito bem levantada pela
nossa consultora jurídica, de que os próprios sindicatos não se tinham apercebido. Neste cenário, foi bom
termos promovido um debate que serviu de alerta
para alguns temas e que, agora, podem ser alvo de
negociações por parte das estruturas sindicais.
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ENTREVISTA
Em Outubro do ano passado
foi publicado um novo diploma sobre a abertura, modificação e funcionamento
das unidades privadas de
saúde. Qual é a posição da
SRNOM?
Fomos surpreendidos com a
publicação deste novo diploma,
dado que a Ordem dos Médicos
foi completamente arredada de
qualquer discussão sobre este
tema. Muito embora ainda não
tenha entrado em vigor, pois
aguarda a publicação de uma
portaria onde serão enumerados os requisitos técnicos, este
diploma define tecnicamente
quais são as condições que
uma unidade privada de saúde deve ter para abrir,
sofrer obras ou entrar em funcionamento, esquecendo-se por completo da abordagem qualitativa
que é necessário ter neste domínio. A qualidade dos
actos médicos, as questões de saúde pública, como
a dimensão dos gabinetes de trabalho, a limpeza e
higiene, ou a existência de quartos-de-banho para
deficientes, são aspectos que têm de ser considerados e que não são abordados no novo diploma.
Existem muitos factores para além da técnica que
contribuem para a qualidade do acto médico e que
têm de estar assegurados.
Mas esta avaliação era uma competência da
Ordem dos Médicos e dos Colégios da Especialidade. Quem é que passa a ter essa responsabilidade?
Lamentavelmente, de acordo com o novo diploma
esta competência de definir a suspensão da actividade de uma unidade privada de saúde, ou a entrada em funcionamento de um determinado estabelecimento, fica no domínio da responsabilidade
das Administrações Regionais de Saúde (ARS) e da
Entidade Reguladora da Saúde (ERS) o que é, no
mínimo, estranho. A Ordem dos Médicos sempre
foi chamada a intervir nas avaliações e baseava os
seus pareceres na opinião dos colégios da especialidade, ou seja, de um colectivo. Não se percebe de
que forma é que as ARS e a ERS poderão desempenhar essas funções. Estão a tentar tirar poder à
Ordem dos Médicos.

“CNE TEM ANDADO
DISTRAÍDO”
Considera que esta alteração pode prejudicar a
qualidade do serviço prestado pelas unidades
privadas de saúde?
Penso que se a ERS não se socorrer dos pareceres
dos colégios de especialidade da Ordem – e não
existe nada no diploma que a obrigue a isso –, a
qualidade da medicina pode sair prejudicada.

Que postura deve
ter a Ordem dos Médicos perante este
cenário?
Manifestar-se contra
este diploma que retira uma competência
que é da Ordem dos
Médicos e que está a
ser transferida para
a ERS. A SRNOM já
discutiu este assunto
em reunião do Conselho Regional e já
pediu um parecer à
nossa consultora jurídica. Entretanto,
eu próprio solicitei o agendamento
deste assunto em reunião do Conselho Nacional
Executivo (CNE) no início de Novembro, mas até
agora ainda não foi discutido. Lamentavelmente.
Trata-se de uma questão importante, onde a Ordem deveria intervir o mais rapidamente possível, manifestando-se contra o facto de não ter sido
ouvida em todo o processo. Contudo, o CNE tem
andado distraído com outras questiúnculas menos
importantes e acaba por disparar ao lado dos temas
que realmente são importantes e devem interessar à
classe médica.
O Orçamento de Estado para a área da Saúde
vai ter um aumento de 0,6 por cento, em 2010.
A ministra já assumiu que não era o valor que
gostaria. Estamos perante mais um sub-financiamento da Saúde?
O financiamento da Saúde será sempre um problema, uma vez que a população está marcadamente
envelhecida. Há cerca de 30 anos, a esperança média de vida rondava os 60 anos. Hoje ronda os 80.
Isso significa, obrigatoriamente, mais despesas com
a Saúde. Agora, penso que mais do que o financiamento, é necessário olhar para as políticas que
estão a ser pensadas e são colocadas em prática.
Por exemplo, a comparticipação de medicamentos.
Sou um defensor de que esta comparticipação não
deve ser igual para todos, mas sim de acordo com as
declarações de rendimentos, de forma a que quem
pode pagar mais ajude a suportar os custos. Por outro lado, é verdade que existem gastos na Saúde que
poderiam ser evitados, caso o sistema funcionasse.
O exagero de exames complementares de diagnóstico, que são um grande peso nos custos do SNS,
poderiam ser evitados caso, por exemplo, existisse
um sistema de informação implementado, permitindo que os hospitais e as unidades de saúde comunicassem e não repetissem, como acontece muitas
vezes, exames aos doentes. Portanto, mais do que
ter um discurso de poupança – que também é preciso ter –, o Ministério da Saúde deveria começar a
implementar medidas que ajudassem a melhorar a
eficácia e eficiência dos serviços no terreno. n
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SUSANA BORGES É A NOVA
DIRECTORA DE SERVIÇOS
DA SRNOM

“TEMOS DE
SER RÁPIDOS,
EFICIENTES E
EFICAZES”
IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE GESTÃO
CAPAZES DE INTRODUZIR MELHORIAS NOS
SERVIÇOS DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM) É UM
DOS GRANDES OBJECTIVOS DE SUSANA
BORGES. PARA A NOVA DIRECTORA DE SERVIÇOS DA SRNOM É FUNDAMENTAL QUE A
INSTITUIÇÃO ADOPTE MODELOS DE GESTÃO
MODERNOS QUE PERMITAM UMA MAIOR
EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO MOMENTO DE
RESPONDER ÀS NECESSIDADES DOS CERCA
DE 12 MIL MÉDICOS ASSOCIADOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Susana Borges é natural do Porto,
cidade que apenas abandonou
por um período de seis meses,
altura em que esteve em Florença
para cumprir um semestre da formação académica. Tirou o curso
de Biotecnologia na Universidade
Católica, mas a carreira profissional acabou por fazer com que
se voltasse para a Gestão. Hoje
não nega a paixão que sente por
esta área, pelos desafios que se
impõem em todos os detalhes de
planeamento de uma empresa ou
de uma instituição.
Aos 36 anos, assume um novo
desafio na sua vida profissional.
A 22 de Setembro assumiu funções como directora de Serviços
da SRNOM. Não hesitou em aceitar o convite. O fascínio pela profissão médica, a quem reconhece
um “carácter nobre”, e a dimensão
da própria estrutura – cerca de
12 mil associados – serviram de
argumentos para aceitar o repto.
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Em entrevista à Nortemédico, esta engenheira/
gestora, que se confessou “surpreendida” com as
múltiplas iniciativas que são desenvolvidas pela SRNOM, explica quais os seus objectivos para, acima
de tudo, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos médicos.
(nortemédico) – Como é que encarou
o desafio de dirigir os Serviços da
SRNOM?
(Susana Borges) – Entendo que os médicos desempenham uma profissão
nobre, nomeadamente pelo papel
que assumem na sociedade. Poder
tratar os doentes, dar-lhes melhor
qualidade de vida, é uma responsabilidade ímpar. A SRNOM, por seu
turno, tem por objectivos assegurar e defender a profissão médica e,
por isso, considerei muito honroso
o convite que me foi formulado,
para trabalhar nesta instituição. Rapidamente tive a oportunidade de
perceber que estava perante uma
instituição muito carismática, com
um enorme potencial, não só pelas
condições físicas de que dispõe – interiores e exteriores –, mas também
pela dimensão que assume ao representar os interesses de cerca de 12
mil médicos da Região Norte. Acima de tudo, penso
que não existe, fora da profissão médica, a noção do
enorme conjunto de actividades que são desenvolvidas pela SRNOM e que, muito provavelmente, as
pessoas não as associam como uma responsabilidade de uma Ordem Profissional. É preciso não esquecer que, para além de todo o trabalho do ponto
de vista logístico, de apoio à profissão, a SRNOM
organiza diversas iniciativas de índole cultural e de
lazer. Portanto, estamos perante actividades e funções muito diferentes, o que torna este desafio ainda
maior e mais aliciante. Acredito que, de alguma
forma, posso contribuir para a operacionalização
da estratégia de desenvolvimento definida pelos
Órgãos Directivos.
Como é que uma engenheira de formação, opta
pela gestão?
A verdade é que após a conclusão do meu curso,
a minha carreira profissional ligada à engenharia
acabou por ser muito curta. Estou há 12 anos a desempenhar funções relacionadas com a área da gestão, pela qual me apaixonei e na qual obtive alguma
especialização. De qualquer das formas, penso que
a formação base em engenharia aliada à experiência
profissional na área da gestão é uma mais-valia.
Combinam muito bem.

Assumiu funções como directora de Serviços
da SRNOM há cerca de três meses. Como é que
encontrou a instituição?
Estes primeiros meses foram, essencialmente, de conhecimento da instituição. Foi necessário perceber
o seu funcionamento interno, fazer o levantamento
das necessidades, para delinear uma estratégia. O
primeiro desafio passa por colocar os procedimentos e as tecnologias que existem a funcionar em
pleno. Temos de ser rápidos, eficientes e eficazes, até
pela diversidade de serviços que a SRNOM oferece
aos associados. Damos respostas a várias questões,
desde pedidos de certidão da actividade profissional, até à organização de uma festa de Natal ou de
um curso de Direito da Medicina, para dar apenas
alguns exemplos. Portanto, são actividades muito
diferentes, devendo, no entanto, todas elas obedecer a determinados procedimentos de gestão que
visam melhorar a sua eficácia e, consequentemente,
pressupõem a melhoria da qualidade do serviço
prestado pela SRNOM.
Quais são, então, os objectivos a curto/médio
prazo para os serviços da SRNOM?
Acima de tudo, temos de melhorar o serviço que
prestamos. Se assim não fosse, não teria aceite o desafio. A médio prazo gostaria de ver implementada
uma gestão que recorra a métodos mais modernos
e adequados à exigência das dinâmicas actuais. Tal
como os médicos estão sempre bem informados em
termos de tecnologia e recorrem ao que de mais moderno existe, acho que na casa deles as ferramentas de gestão devem, também elas, orientarem-se
nesse sentido. Em suma, gostava que, num curto
espaço de tempo, a SRNOM estivesse munida de
ferramentas de gestão modernas, não só em termos
informáticos, mas também nos meios necessários
a uma gestão de qualidade. Ter as ferramentas é o
passo mais fácil. O mais aliciante é implementá-las
correctamente e fazer com que a estrutura consiga
retirar delas um maior potencial. Essa é a marca que
eu gostaria de implementar na SRNOM. Depois, a
longo prazo, existem muitas outras áreas que podemos explorar, em termos de gestão. Desde logo, ferramentas de gestão que envolvam sistemas de certificação da qualidade e que permitam ter a garantia
de que existe uma prática de gestão de qualidade segundo um determinado referencial. A médio/longo
prazo, devemos caminhar nesse sentido.
Apesar do pouco tempo decorrido desde que iniciou funções, como é que tem sido a interacção
com a classe médica?
Como em todas as profissões e em todas as instituições ou empresas, existem pessoas mais fáceis
e compreensivas e outras menos, mas no geral tem
sido muito boa. n
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HELENA ALVES NÃO
DESCANSA NO BANCO
PÚBLICO DE CÉLULAS
ESTAMINAIS

PRECISAMOS DE MAIS
SANGUE EM CADA COLHEITA
O BANCO PÚBLICO DE CÉLULAS ESTAMI-

AO FIM DE MEIO ANO DE CRIOPRESERVA-

NAIS DO CORDÃO UMBILICAL (LUSOCORD)

ÇÃO, A DIRECTORA DO CENTRO DE HISTO-

ESTÁ JÁ EM CONTAGEM DECRESCENTE PARA

COMPATIBILIDADE DO NORTE FOI SOLICI-

FORNECER AMOSTRAS PARA TRANSPLAN-

TADA PELOS ÓRGÃOS DA COMUNICAÇÃO

TES. NESTA ALTURA ULTIMAM-SE OS TESTES

SOCIAL PARA FAZER UM BALANÇO DA AC-

DE DESPISTAGEM DE DOENÇAS GENÉTICAS,

TIVIDADE DO BANCO PÚBLICO DE SANGUE.

PARA QUE MUITAS DAS DÁVIDAS JÁ RECO-

MAS O QUE VAI PODER LER NESTA ENTRE-

LHIDAS POSSAM CONTRIBUIR PARA RESOL-

VISTA DE HELENA ALVES À NORTEMÉDICO

VER O PROBLEMA DE MUITOS DOENTES

NÃO FOI DITO A NENHUMA RÁDIO, JORNAL

QUE NÃO TÊM DADOR DE MEDULA ÓSSEA

OU TELEVISÃO…

COMPATÍVEL. A PARTIR DESTE VERÃO AS CÉLULAS FICAM À DISPOSIÇÃO DE PACIENTE
EM QUALQUER PARTE DO MUNDO.

Texto Rui Martins s &OTOGRAlA António Pinto
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(nortemédico) – Que balanço se pode fazer até
agora do Lusocord?
(Helena Alves) – Um balanço muito positivo. Temos
mais de 1400 colheitas no início do ano. Conservadas para transplantes temos
mais de 1100. Por este andar
“TRANSPLANTE” NAS
deveremos chegar a perto das 4
INSTALAÇÕES
mil até ao final do ano.

como é feita a recolha e com o objectivo de esclarecer as dúvidas. Para além disso quero criar também
uma central telefónica que dê informações às pessoas. Sou adepta de equipas pequenas para aumentar a eficácia e funcionalidade. A internet também é
fundamental, porque vamos usar as redes sociais,
como o “Facebook” e o “You Tube”, para lá meter
vídeos e mostrar como se fazem as coisas.

Centro de Histocompatibilidade
do Norte vai sofrer um “transplante” nas instalações. Continua
tudo instalado nas traseiras do Hospital de
S. João mas o espaço vai praticamente triplicar. Com o Lusocord a funcionar a velocidade de cruzeiro, o CHN bem precisa de
uma casa nova para poder dar resposta ao
trabalho que tem pela frente.
O novo centro vai ser dotado de zonas para
recepção de público, dadores e doentes,
além de uma zona específica de atendimento. Num dos pisos estarão concentrados os serviços administrativos e haverá
ainda áreas específicas para arquivo e unidades de ligação simultânea com o exterior
e a parte laboratorial. O projecto das células estaminais do cordão umbilical vai poder beneficiar também de mais duas “salas
brancas”. O objectivo é dar resposta de
uma forma mais eficaz às esperadas 4 mil
colheitas anuais. O novo edifício ficará com
uma área total a rondar os 3.500 metros
quadrados, para um projecto orçado em 6
milhões de euros. O financiamento é feito
no âmbito do Programa de Investimentos e
Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC). A conclusão das
obras está prevista para 2011.

Alguma intervenção prevista junto das escolas?
Sim, mais para o final do ano, porque neste momento precisamos de uma divulgação mais generalizada deste tipo de acção, utilizando as vias que
estão disponíveis.

O

Os números ultrapassam as
expectativas?
Sim, porque estamos a falar de
meio ano de actividade, onde se
inclui o período necessário para
a instalação. Se estivéssemos já
em velocidade de cruzeiro as
coisas seriam diferentes.
Que promoção tem sido feita
do Lusocord?
Está a sair agora. É uma colaboração entre o Centro de Histocompatibilidade e a Associação Portuguesa de Leucemias
e Linfomas, com o apoio das
câmaras municipais, que disponibilizam espaços para colocarmos “mupies” e cartazes
em paragens de autocarro e em
espaços públicos.

A IMPORTÂNCIA
DOS “BLOGS”
Como é que conseguiram
então obter até agora 1400 colheitas?
Foi através do passa a palavra
das grávidas. Neste momento
a internet é uma ferramenta
muito poderosa, que possibilita
às pessoas comunicar e espalhar as notícias. Apercebi-me
que as grávidas comunicam
muito através dos “blogs”, que
é o local onde fazem o acompanhamento da gravidez. E foi
assim que começaram elas próprias a dar indicações de como
deveriam proceder.
Para além então do passa a
palavra e dos “mupies”, que
mais iniciativas estão em preparação?
Temos em preparação um site e
um CD-ROM, de maneira que
as pessoas possam perceber

REUNIÕES
COM MÉDICOS
E como está a ser feita a divulgação junto dos
médicos e profissionais de saúde?
Já iniciei um ciclo de reuniões nos hospitais, com
os serviços de obstetrícia. Vamos disponibilizar
este material de informação mais genérica, assim
como a informação de carácter mais científico. O
objectivo é que obtenham números decorrentes de
uma revisão da bibliografia, para que possam ter as
informações que precisam, designadamente quanto
ao processo de recolha, número de colheitas a nível
internacional, quantas utilizadas, previsões, o que
aconteceu e doenças em que há uma utilização mais
frequente.
Que formação é dada aos profissionais de saúde
no que respeita à colheita?
É preciso seguir determinados parâmetros para que
haja uma colheita com qualidade, que tenha um
número de células suficiente para aquilo que precisamos. A colheita do cordão umbilical tem que
ser criteriosa. Não pode ser só um bocadinho de
sangue.
Qual será então a colheita ideal?
Uma quantidade de sangue de 60 ml, no mínimo,
porque isso vai possibilitar tratar mais doentes. Ou
seja, passa a estar acessível a um leque maior. Em
vez de serem doentes só até um determinado peso,
podemos ir para além disso. Tem que haver uma
relação entre o peso do doente e as células infundidas. É como se nós estivéssemos a fazer a relação do
número de sacos de sementes que vamos deitar no
terreno. Quanto maior for o terreno, maior tem que
ser a quantidade de sacos de sementes que vamos lá
espalhar. Senão, entre aquilo que se perde e o que
cresce… acaba por não ser produtivo. No fundo,
vamos fazer uma espécie de sementeira. Vamos destruir as células malignas, com quimioterapia, para
depois fazer uma sementeira nova, num terreno
limpo.
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Mas há vantagens no privado?
Praticamente não existem. Claro que não podemos
dizer que “aquela” amostra nunca vai ser utilizada.
Era como garantir que nunca vai cair um avião em
cima da nossa casa. Ninguém pode garantir isso.
Agora, a probabilidade daquilo vir a ser útil é que é
baixíssima. Como será baixíssima a probabilidade
de um avião cair em cima da nossa cabeça.
Mas as colheitas podem ser depois usadas pelas
próprias pessoas, ou não?
A maior parte das pessoas informadas não congela. Dentro desse grupo há algumas que congelam
por descargo de consciência. Dizem assim: “Eu até
tenho dinheiro. Imaginemos que algum dia até é
preciso… O dinheiro não me faz falta. Tanto faz
gastar mil euros como não gastar. Eu entendo isso.
Mas isto são decisões emocionais.

A HIPOTÉTICA UTILIZAÇÃO
DAS CÉLULAS DOS BANCOS
PRIVADOS
As alterações genéticas estão nas
células à nascença!
As células estaminais do cordão umbilical podem ser doadas a um banco público ou armazenadas num banco privado. No público estarão
disponíveis para quem necessite. No privado a
criopreservação é paga mas o destino a dar às
células é sempre decidido pelos pais da criança
até esta fazer 18 anos, altura em que os direitos
passam para o dador. Mas a questão é polémica
e há muita desinformação à volta do tema. A Directora do Centro de Histocompatibilidade diz à
Nortemédico aquilo que pensa sobre o assunto.

Qual é a diferença entre o público e o privado?
No banco público temos um objectivo que é tratar doentes. E esses doentes só podem ser tratados através de dávidas. É o mesmo que acontece
com um banco de sangue. As pessoas poderiam
guardar o sangue para si. Até o podem congelar,
eventualmente. Mas neste caso não faz sentido. Não
há evidência científica que suporte as expectativas
terapêuticas na congelação para o próprio, nos bancos privados. As pessoas podem guardar e não há
mal nenhum nisso. Temos cerca de 100 mil partos/
ano. Se os privados colherem 20 mil, ficamos com
80 mil. Provavelmente não vamos guardar essas
amostras todas…
Mas onde é que está a diferença entre uns e outros?
Antes de mais é importante que se passe a mensagem que não há aqui qualquer competição. Os
objectivos é que são diferentes. Eles têm um “business”. E está tudo bem… desde que não andem por
aí a enganar as pessoas. As pessoas passam cheques
porque querem.

INFORMAÇÃO
NEBULOSA
Não poderá ter uma aplicação no futuro?
Poder, pode… mas a informação que é espalhada
é muitas vezes confusa, nebulosa, feita através da
publicidade, que faz referência a 78 doenças que são
tratadas com células estaminais. Ora acontece que
essas doenças poderão vir a ser tratadas, efectivamente, com as células estaminais… do banco público! Não do banco privado. Ou seja: as do privado
não dão para aquilo. Há muitas vezes uma mistura
da informação. Como plano de saúde, como plano
de um ministério para tratar os seus doentes, essas
congelações não fazem sentido.
Mas a utilização pelo próprio é improvável
porquê?
Porque se a pessoa tiver a infelicidade de ter uma
doença… vai precisar do banco público. As suas
células não vão servir, porque as células já estão
alteradas em termos genéticos. A maior parte das
leucemias têm alterações congénitas nos cromossomas que vêm desde o nascimento, embora não
se tenham manifestado durante meses ou anos.
Pode aparecer ao ano de idade, aos dez, aos 15, 30
ou 50. A maior parte das vezes vai-se pesquisar o
cromossoma e verifica-se que houve uma translocação de cromossomas, ou seja, uma mistura de dois
cromossomas, e isso vem desde a nascença. Pode é
demorar a manifestar-se.
É assim em todos os casos?
Se a pessoa tiver uma doença congénita, do tipo
das hemoglobinopatias, é igual. Imagine que há um
defeito congénito que é notado numa enzima, que
provoque alterações nos pulmões, no fígado ou no
que quer que seja. E que os pais nunca deram conta
disso. Se precisarem de um transplante não vão
usar as células dessa criança porque a deficiência já
lá está. Vão ter que usar células saudáveis.
Qual é o procedimento no banco público para se
ter a certeza que as células são saudáveis?
Há um acompanhamento. As células não são li-
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bertadas de imediato. São testadas depois para ver
a viabilidade celular, para detectar a presença ou
ausência de hemoglobinopatias, procuram-se os defeitos conhecidos e que possam estar ali envolvidos.
Além disso é feito um estudo da família. Se houver
a manifestação de alguma doença no dador, quando
for criança ou jovem, isso tem que ser referenciado
ao banco. E, no futuro, de certeza que vamos ter
essa informação.
Na sua perspectiva os privados não fazem isso…
A função dos bancos privados é cumprir a parte deles no contrato, e portanto guardar o que lhes dão.
Não é função deles tratar doentes. Outro aspecto
muito curioso é o da Medicina Regenerativa. Há-de
reparar que na listagem das doenças susceptíveis de
serem por ela tratadas, a maior parte são patologias
que aparecem aos 50, 60, 70
anos. Agora, olhe para trás
no tempo e pergunte aqui
ao repórter fotográfico que o
acompanha quantas pessoas
usam máquinas de fotografar
de há 40 ou 50 anos? E as estradas, os carros, os métodos
de produção, as máquinas
com que trabalhamos e fazemos as tarefas do dia a dia…
“No way”, como diz o inglês,
aquilo não tem interesse nenhum. Antes tivesse!
Uma determinada amostra
pode sofrer alterações ao
longo do tempo?
Ninguém pode dizer que não.
Imagine: consegue dizer que
a esperança de vida em Portugal é de 70 anos para os homens e 80 para as mulheres. Agora o que não pode
é garantir, nem a um nem a outro em particular,
que estarão vivos nessa idade. Isto aqui é igual. Ao
longo dos anos as células do sangue do cordão umbilical vão sofrer uma baixa de viabilidade, ainda
que em percentagem mínima. Por outro lado, pode
haver um acidente com uma determinada amostra.
Pode acontecer com aqulela amostra em particular
e depois não tem problemas em 99,9% das outras.
Daí o grande risco em que incorrem as pessoas que
fazem esses contratos com empresas privadas. Há
uma esperança de quase vida eterna, mas ninguém
pode garantir que aquela amostra lá esteja no dia
em que dela precisarem, nem que ela possa ser útil.
Para transplante, o mais certo é que não seja… e
o transplante é a única coisa para a qual são garantidamente utilizadas. Tudo o resto é esperança!
Andamos todos a fazer ensaios em Medicina Rege-

nerativa a nível mundial. É para a diabetes… tudo e
mais alguma coisa, mas com “isto” andam é a criarse expectativas demasiado altas sobre um produto,
com muitas hipóteses, mas sem certezas de que
venha a ser um dia utilizável!
Como em Portugal ainda não se começaram a
distribuir amostras, como está a situação a nível
internacional?
A percentagem que está a sair dos bancos internacionais é na ordem dos 3%. Outro argumento dos
privados é que pode ser útil para um familiar. Um
pai, um irmão, um tio… uma pessoa que ficou paraplégica, cenários de lesões da coluna, paralisias…
o filho tem as células guardadas… pelo amor de
Deus! Só se for para fazer publicidade ao congelamento das células. Então se o pai, tio ou irmão
estão ali e podem fazer a extracção das células de
um braço porque é que se vão estragar as que estão
preservadas!? São esquemas de ficção científica feitos por pessoas que não percebem nada de ciência,
o que faz com que entremos, às vezes, na confusão completa. Enquanto profissionais não podemos
pactuar com isto.

Segurança biológica
motiva cuidados especiais
A segurança é um aspecto fundamental no funcionamento do banco público de células estaminais do cordão umbilical. Helena Alves explica
as principais preocupações do Lusocord.

Quais são os principais riscos?
Há aqui vários crivos. O primeiro tem a ver com
segurança biológica. Não podemos congelar células
infectadas por vírus ou bactérias. Isso pode acontecer se a mãe está infectada na altura do parto ou
pode ter uma infecção anterior, tipo hepatite ou o
vírus da imunodeficiência humana. Se isso acontecer essas células não chegam a ser colhidas ou se
forem são descartadas.
Já partilham uma rede internacional de transplantes…
Sim, em termos de dadores adultos. Já temos que fazer pesquisa a nível internacional nos que vão fazer
colheita de amostra de sangue para depois virem a
ser dadores de medula.
O tratamento de adultos é relativamente recente.
Os resultados têm sido bons?
Sim, apesar de estar ainda a espalhar-se pelos centros, já há mais doentes adultos tratados do que
crianças. A partir do momento em que começamos
a ter quantidades de células que sejam adequadas
ao peso dos doentes – e dado o avanço que se registou também nalguns regimes terapêuticos, com
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a inclusão de novos fármacos –, tem havido
a nível mundial muitos mais “clientes” dos
bancos de sangue do cordão umbilical do
que havia há cinco ou dez anos. E isto é
muito importante.

Rede mundial traz mais
soluções e faz rodar as células
novas
A directora do Centro de Histocompatibilidade do Norte explica que a integração do
banco público numa rede mundial é altamente favorável a Portugal. Helena Alves
chama a atenção para o facto de as células
poderem perder qualidades ao fim de muitos anos.

De onde têm chegado as principais solicitações para os dadores adultos?
Dos hospitais, a nível internacional, porque nós não
trabalhamos só para Portugal. Os centros de histocompatibilidade fazem trabalho de transplantação a
nível mundial para os dadores de medula óssea. No
ano passado houve 700 activações de dadores e só
cerca de 100 é que foram para portugueses. Trabalhamos numa rede mundial em termos de leucemia
e de doença que necessite de transplante de medula
óssea com células estaminais. É um trabalho sem
fronteiras, até quando os países estão em guerra.
Pelo menos há bom senso a esse nível. Podemos ter
um dador iraquiano e um receptor americano. Não
são os conflitos que impedem estas dávidas. Em
Portugal, ao longo dos anos, temos beneficiado das
colheitas feitas lá fora.
Quais são os benefícios para Portugal?
Se não tivermos apoio na rede mundial, é certo e
sabido que, por mais colheitas que façamos, não
vamos poder aguentar todas as solicitações. Isso é
claro. E é claro para todos, não é só para os portugueses. Um dos nossos maiores clientes de dadores
é dos Estados Unidos. Mas também temos doentes
portugueses a beneficiar de dadores dos EUA, da
Alemanha, Canadá, Argentina, Brasil, etc.
Quando é que podem levar as amostras de
sangue umbilical?
No segundo semestre do ano. Embora a probabilidade de saída seja baixa, da ordem dos 3%, estou convencida que quanto melhor for a qualidade,
quantidade e viabilidade das amostras (designadamente em relação as células CD34) mais fácil será
para se ter uma saída. Uma amostra que sai significa
que há doentes que estão a ser tratados. E se houver
muitas entradas para repor essas saídas é sinal que
estamos a fazer um bom “turn over” de células novas e frescas. Isto não acontece num banco privado.
Ao fim de 20 anos são sempre as mesmas que lá estão… Ao longo dos anos vão perdendo viabilidade,
e por isso no Banco Público há que renová-las tanto
quanto for possível. Para funcionar bem, esperamos
que haja sempre muitas a sair e muitas a entrar.

“Kit”: Um justiceiro
ao lado dos “Ferraris”
O processo de recolha do sangue do cordão umbilical tem que ser rigoroso. Por isso, Helena
Alves fala dos cuidados necessários a ter desde o
momento que uma grávida decide ser dadora.

Como é que se processa a recolha?
Temos umas caixas que transportam material que
previamente enviamos. Por exemplo: recebemos a
solicitação de uma mãe. Pedem-nos “kits” de congelação, que são basicamente um saco para se fazer as colheitas de sangue, mais uns tubos para se
colher amostras de sangue à mãe (ela não pode ter
nenhuma infecção); enviamos também um campo
operatório (luvas, gaze, desinfectantes)… se for preciso fazer um parto em casa ou na ambulância…
está lá tudo!
E o que deve fazer uma mãe para receber um
“kit”?
Telefona, vem cá ou envia um “email”. Preenche um
inquérito, para verificarmos se pode ser dadora ou
não (se tiver infecções obviamente já não pode ser
dadora). Depois de receber toda a informação tem
que assinar um papel para dar o consentimento
formal. Tem que dar também informações relativamente à família para evitar que surjam amostras
que possam ter doenças congénitas. O “kit” é então
enviado. Pedimos às grávidas que façam a solicitação por volta das 37 semanas, para não reterem os
“kits” muito tempo, porque há algumas componentes que são reutilizáveis, como um “chip” para fazer
o controlo da temperatura, para além do próprio invólucro (que mais parece uma lancheira da praia…)
e de uma placa térmica que se mete no congelador.
O envio do “kit” é gratuito?
Exactamente. Elas só têm depois que telefonar para
a transportadora ir lá fazer a recolha. O marido ou
alguém da família só tem que entregar o “kit” já com
o sangue e com os papéis preenchidos. n
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A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA
PORTUENSE NA PRIMEIRA METADE
DO SÉCULO XX (continuação)
Por António Coimbra

Professor jubilado de Histologia e
Embriologia da Faculdade de Medicina
do Porto

IX. A MEDICINA INTERNA

René Laennec
(1781 – 1826)

Nos alvores do século XX conheciam-se quase
todos os agentes das doenças infecciosas e tinham-se definido os quadros anátomo-clínicos
da maioria dos estados mórbidos. Mas os recursos
práticos de que o clínico dispunha eram modestos e mais expressivos no diagnóstico do que na
terapêutica(1). A percussão, descoberta por Auenbrügger em 1761 e divulgada em 1809 na tradução francesa de Corvisart, e a auscultação por
estetoscópio, publicada em 1819 por Laennec,
tinham experimentado um refinamento enorme ao longo do século
no diagnóstico das afecções cardíacas e pulmonares. A esfigmomanometria combinada com a auscultação fora introduzida em 1905
por Korotkoff(1). A radiologia dava
os primeiros passos e o electrocardiograma, descoberto por EinthoWillem Einthoven
(1860 – 1927)
ven, que publicou a respectiva lei
em 1913 no Pflügger’s Archiv, começava a ser utilizado depois da 1ª
Guerra. Na terapêutica estava-se
pior. Além das dietas, purgas, vomitórios, e uma variedade enorme
de poções e mesinhas, ainda se
usavam muito os descongestionantes locais, sanguessugas, escarifiNikolai Korotkoff
cações e ventosas. A farmacopeia
(1874 –1920)

limitava-se ao quinino, a digitalis, a colquicina,
os salicilatos, os opiáceos para a dor, os arsenicais
como estimulantes da nutrição, o antimónio nas
parasitoses intestinais e a teobromina como diurético. Ehrlich descobre porém os arsenicais antiluéticos salvarsan, em 1909, e neo-salvarsan, em
1912; Domagk o prontosil (sulfamidas), em 1935,
eficiente contra o estreptococo e outros germes;
Florey e Chain lançam a penicilina como fármaco
em 1941; Waksman a estreptomocina em 1944; e
não nos esqueçamos de que o soro anti-rábico e
outros eram administrados no Porto desde 1896
pelo Dr. Arantes Pereira.
A Medicina Interna até 1825 só era ensinada em
Coimbra, se bem que as necessidades de tratamento tivessem suscitado a existência de um
curso de Medicina Prática no Hospital de Santo
António, de que há vagas alusões num documento
de 1820 (2). Além disso, nas cidades e vilas populosas onde não houvesse médico formado por
Coimbra os cirurgiões locais podiam habilitar-se
a um exame oficial de Medicina Prática(2). Todo
este estatuto artesanal cessou com a fundação em
1825 da Real Escola de Cirurgia, em cujo 5.º ano
passou a existir a cadeira de “Patologia Interna e
Clínica Médica”, cujo primeiro lente formado por
Coimbra, Bernardo Campeão, teve de fugir da cidade em 32 integrado no exército de D. Miguel(3).
Após o cerco do Porto, a disciplina reaparece em
1834 a cargo de Assis Vaz, entretanto licenciado
em Paris, que em 25 fora o primeiro lente de Cirurgia credenciado na sua qualidade de cirurgião
(e antes disso sangrador) do Hospital de Santo António. Daí até ao fim do século, a Clínica Médica
(8.ª cadeira) teve diversos regentes(3), dos quais o
mais prestigiado talvez tivesse sido Pereira Reis,
entre 1837 e 49, aliás mais conhecido na Matéria
Médica (actual Farmacologia) que ensinou de 49
a 64, e que redigiu o “Código Farmacêutico Lusitano”. Em 1887 é ocupada durante vinte anos pelo
grande cirurgião António de Azevedo Maia. Desta
forma, até 1907 não aparece nenhum internista
a tempo inteiro à frente da disciplina, uma vez
que os respectivos lentes ou eram cirurgiões ou
alternaram a docência da Clínica Médica com a
de outras disciplinas. Nesse ano, porém, surge o
primeiro, Tiago de Almeida.
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TIAGO DE ALMEIDA
Óleo de Maria Amélia Carneiro

Uma indefinição semelhante ocorria no próprio hospital de Santo
António. Na viragem
do século, as seis Enfermarias Gerais não
aparecem ex pre s s amente designadas como
cirúrgicas, embora os
relatórios do provedor
sempre citem as operações nelas efectuadas e
os seus directores sejam
na maioria cirurgiões (4).
Citemos apenas Gonçalves Nogueira na 1, Leão
de Sousa na 2, Morais
Caldas, que era também
professor de Patologia
Externa na Escola, na 5,
e os prestigiosos Franchini e Sousa Oliveira
nas 13 e 14. A única enfermaria citada como de Medicina era a 9, dirigida
por Tito Fontes desde 1888. Estas duas notáveis
figuras, Tiago de Almeida e Tito Fontes, vão propiciar o elevado patamar atingido pela Medicina
Interna no século XX na cidade do Porto.
Tiago de Almeida exercia clínica em Viana do
Castelo, onde tinha ainda leccionado na Escola
Normal(5). Além de vasta experiência profissional, era um entusiasta com apreciáveis dotes de
comunicação e a vontade de fazer do ensino um
modelo no treino prático dos finalistas que iriam
clinicar nas suas terras acabados de formar. Em
1906 concorreu à docência na Escola com uma
dissertação sobre “A febre na tuberculose pulmonar” e dão-lhe a regência de Propedêutica Médica
e, no ano seguinte, a de Clínica Médica, após a
aposentação de Azevedo Maia(5) (novas cadeiras de
Propedêutica e Patologia Médica foram entretanto
surgindo no grupo da Medicina). Na organização do Serviço consegue do administrador do
hospital, Dr. Artur Macedo, logo em 1908-09, a
instalação de um anfiteatro destinado às aulas das
cadeiras clínicas(6). Em 1925, obtém do director da
Faculdade, Alfredo de Magalhães, um electrocardiógrafo Siemens, de que fica encarregado o assistente e a partir desse ano regente de Propedêutica
Médica, Aureliano Pessegueiro. Logo no ano seguinte, na apresentação de um caso de “Arritmia
completa e quinidina”, publicada nos “Arquivos
de Clínica Médica”, que fundou, mostra o traçado
electrocardiográfico do doente. Adquire também

um aparelho de Benedict para o estudo do metabolismo basal e instala um pequeno Museu de
Anatomia Patológica no Serviço. Num vasto estudo sobre “Estenose mitral pura”(7), baseado em
4 casos da clínica hospitalar e privada, perante
a dificuldade em conseguir a autópsia de um dos
doentes, vai pessoalmente ao cemitério de Agramonte extrair o coração ao cadáver para estudo
das lesões. Importa referir que publica inúmeros
artigos sobre todas as patologias, com predomínio
das afecções cardíacas e da tuberculose, até se
retirar em 1931. Periodicamente imprimia monografias pormenorizadíssimas sobre o “Ensino da
Clínica Médica na Escola do Porto” e organizava
excursões com os alunos a sanatórios portugueses
e franceses de que publicava os relatos. Da leitura
da sua enorme bibliografia ficamos com a ideia
de um organizador apaixonado e de um clínico
superiormente apetrechado, igualmente activo
na Faculdade, no Hospital e na clínica privada.
Ainda ouvi na minha mocidade a um velho aluno
seu descrevê-lo como um general imperioso que
não admitia qualquer tosse na aula, mas que com
os doentes era afectuosíssimo. Sintomaticamente
esteve na origem de toda a notável escola de Medicina Interna da Faculdade que começa com Rocha
Pereira, subscritor duma importante tese sobre o
liquor feita em parte no laboratório de Alberto de
Aguiar, que regeu a Propedêutica de 1916 a 18,
depois a Patologia Médica, e sucedeu a Tiago na
Clínica Médica em 1931(8). Outros são Gonçalves de Azevedo (pai), Pessegueiro, a que já nos
referimos, Fernando Fernandes, Celestino Maia,
Manuel Ferreira e Manuel Cerqueira Gomes.
Jorge Azevedo Maia, sobrinho do operador, que se
forma já depois da morte do tio em 1913, trabalha
também com Tiago, e virá em 1928 a reger a Patologia Médica. Numa segunda geração aparecem
Ferraz Júnior, Emídio Ribeiro e Cerqueira Magro,
discípulos de Rocha Pereira, e Pereira Viana, que
trabalhou sobretudo com Jorge Azevedo Maia e
cultivou particularmente a Cardiologia. Neste aspecto o electrocardiograma, a princípio mais valorizado no diagnóstico das arritmias, levou certo
tempo a ocupar um lugar central no diagnóstico
das cardiopatias. Em 1941, no seu “Manual de
Medicina de Urgência”, Pereira Viana só o cita
uma vez no capítulo da oclusão coronária como
decisivo nos casos duvidosos, mas já dois anos
depois, na sua dissertação de agregação sobre “O
choque hipoglicémico provocado”, o psiquiatra
Dr. Alberto Brochado recorre ao Serviço de Pereira Viana para controlo electrocardiográfico nos
numerosos comas insulínicos que provocou em
esquizofrénicos no Hospital do Conde de Fer-
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reira. Os discípulos de Pereira
Viana, encabeçados por Manuel
Gonçalves Moreira, salientaramse na década de 50 no estudo da
electrofisiologia cardíaca.

TITO FONTES

Tito Fontes, após a formatura,
foi nomeado médico provisório
da enfermaria de Ilídio do Vale,
no Hospital de Santo António,
que era também professor de Patologia Geral na Escola(9). Uma
vez que este seu conterrâneo de
Valença dispendia grande actividade política e foi deputado ao
Parlamento de 1882 a 84, Tito
Fontes dirigiu de facto sozinho a
enfermaria durante 4 anos. Passou mais tarde a chefiar a 9, onde
havia muitos doentes tuberculosos, adquirindo
fama como auscultador torácico. Em 90 a Mesa
envia-o a Berlim com uma bolsa de 500$000 para
estudar junto de Koch a preparação da tuberculina ou linfa de Koch, um extracto de culturas purificadas do bacilo dissolvido em glicerina a 20%
em que se depositavam as maiores esperanças
na cura da tuberculose pulmonar (4). No extenso
relatório de 31 páginas que entrega no regresso
mostra-se céptico quanto ao valor terapêutico da
linfa depois de ter acompanhado a sua aplicação
em diversas clínicas berlinenses(4). Brevemente
se tornou o maior clínico privado da cidade, que
percorria diariamente em visitas domiciliárias
a uma imensa clientela num coupé, mais tarde
substituído por automóvel, cuja parelha tinha de
ser substituída a meio da tarde dada a exaustão
dos animais(9). No entanto, passa também a dirigir a 10 em 1909, coadjuvado pelo filho Adriano
Fontes, por Raúl Outeiro e Casimiro Barbosa (a
numeração das enfermarias variava muitas vezes
de ano para ano). Director clínico do hospital em
1914, no relatório de 1915-16 comunica à Mesa
que ele e Adriano Fontes tinham efectuado cinco
pneumotóraxes artificiais e uma toracocentese(4).
Tito Fontes foi ainda fundador com Júlio de Matos, Magalhães Lemos e Júlio Franchini da Casa
de Saúde Portuense, na actual rua D. João IV, e
trabalhou assiduamente nas Ordens da Trindade
e de S. Francisco. A sua bibliografia é escassa mas
a memória que deixou como médico quase taumaturgo é ainda recordada em muitas famílias
portuenses. Uma tão febril actividade sempre
o levou a recusar os convites que recebeu para
ingressar na Escola Médica. Outros internistas
laboraram em Santo António, como Alberto Freitas, dirigindo a 2 em 1918, Ângelo das Neves e
Eduardo Guimarães, respectivamente à frente da
4 e da 10 em 1927, Paulino Ferreira na 10 em 33
(4)
. O relatório de 1937 (4) revela-nos que o segundo
assistente da Enfermaria 3 de Medicina era o Dr.
João de Melo, que em 1945 publica no “Portugal

Médico” um artigo sobre fibromas do intestino na
qualidade de assistente de Patologia Médica na
Faculdade. Veio a ser um dos clínicos gerais mais
solicitados no Porto, um novo Tito Fontes. Após
a saída da Faculdade desempenhou papel fulcral
na organização do internato do Hospital de Santo
António.
Quer aquelas duas figuras que na primeira parte
do século lideraram a Medicina Interna, quer os
seus discípulos, não protagonizaram inovações
excepcionais dado que as descobertas de agentes
anti-infecciosos que iam aparecendo lá fora só se
tornaram verdadeiramente significativas no fim
do cinquenténio. Contudo desempenharam papel
extraordinário sobretudo no diagnóstico precoce
de inúmeras afecções que mesmo sem antibióticos
ou corticóides eram em fase inicial curáveis. O
exemplo mais flagrante é o da tuberculose, a que
tanto Tiago como Fontes muito se dedicaram e
que no Porto assumia gravidade excepcional.

X. O COMBATE À
TUBERCULOSE
A doença ostentava proporções catastróficas em
1900, com 1700 óbitos anuais, mais de um terço
dos ocorridos em todo o país(10), geralmente atribuídos às péssimas condições sanitárias, fruto
duma industrialização maciça sem preocupações
sociais. Em 1886 abrira, graças ao legado do Dr.
Pereira Cardoso no Hospital de Santo António,
uma enfermaria de 16 camas para mulheres tísicas de bom comportamento(4), enquanto na 9, de
que já falámos a respeito do Dr. Tito Fontes, se
tratavam muitos tuberculosos pobres. Em 1899
surgem dois movimentos nacionais, a Liga Nacional contra a Tuberculose (LNT), fundada pelo
Prof. Miguel Bombarda e destinada ao estudo
e tratamento do flagelo, e a Assistência Nacional à Tuberculose (ANT), da Rainha D. Amélia,
com propósitos assistenciais(10). O segundo congresso da primeira ocorreu em Viana, em 1902,
secretariado pelo ainda Dr. Tiago de Almeida, e
o quarto, em 1907, no Porto, presidido pelo agora
professor. A ANT abriu em 1903 o Dispensário
na Carvalhosa, entregue ao mesmo Dr. Arantes
Pereira, fundador do Instituto Pasteur, que em
1899 iniciara as brigadas camarárias de higienização das ilhas da cidade(10). Este médico foi um
extraordinário inovador em toda a acepção da
palavra, da serologia, da radiologia e do combate
à tuberculose, a despeito de vir a morrer muito
novo, em 1909(11). Em 1908 a Rainha veio ao Porto
promover a fundação de um sanatório local, que
se deveria denominar de D. Manuel II, mas tudo
soçobra com a revolução do 5 de Outubro. Porém, um legado à Santa Casa de um emigrante
”brasileiro”, Manuel Rodrigues Semide, em 1909,
permite o aparecimento de um Sanatório, agora
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nas Antas. que só veio a abrir em
1926(4, 10). O primeiro director clínico foi o Dr. Eduardo Santos Silva,
distinto médico e influente político
republicano, que quando Presidente da Comissão Executiva da
Câmara Municipal do Porto apadrinhara, em 1917, a criação pelo
Dr. Joaquim Ferreira Alves da Colónia Sanatorial Marítima da Foz
para o tratamento de crianças com
adenites tuberculoses (escrófulas)
e tuberculose óssea(10). Dois anos
depois o mesmo eminente ortopedista abriu o Sanatório Marítimo
do Norte, em Francelos, para ampliar este tipo de assistência. Santos Silva conserva a direcção clínica do Semide pelo menos até 1938, já que nos
dez anos seguintes não se publicam os relatórios
clínicos do Sanatório, mas em 1948 o director é
Raul Outeiro, antigo assistente de Tito Fontes(4).
Em 1932 o novo regime reanimou a actividade
da ANT, de que assume a direcção o Prof. Lopo
de Carvalho. No ano seguinte compra o terreno
no Monte da Virgem, destinado ao D. Manuel
II(10). A construção começou em 1934 e a obra foi
visitada pela velha Rainha em 1945, que ofereceu
500 contos do seu bolso, mas só abriu em 1949,
com organização modelar, numa altura em que o
flagelo começava a ser jugulado(10).

Até ao ano da estreptomicina,
1944, os inúmeros fármacos
usados não passavam de placebos e tudo se resumia à tríade de
Brehmer: boa alimentação, bons
ares e repouso absoluto, efectiva
nos casos incipientes em que o
diagnóstico levado a cabo pelos
grandes clínicos do princípio do
Aparelho para realização do pneumotorax artificial.
século se baseava praticamente
1920-1940
na auscultação. A radiologia
passou em breve a ser determinante e, no Porto, a
perícia de vários radiologistas, entre eles Roberto
de Carvalho, regente de Radiologia na Faculdade
em 1925, que trabalhara em Paris em radiologia
pulmonar em 1920, no Hospital Laennec, com o
Dr. Maingot(8), muito contribuiu para isso. Antes
porém, o pneumotórax artificial que Tito Fontes
já praticava, como vimos, em 1915, no Santo António, salvava vidas no caso de hemoptises repetidas ou cavernas. A técnica fora introduzida por
Forlanini nos anos 80 do século XIX, mas levou
o seu tempo a afirmar-se e parece-nos que Tito

Fontes foi de facto o pioneiro no norte do país.
Ele sugeriu em 1913 a Azevedo Maia (sobrinho)
o tema para a sua “Dissertação Inaugural”, para
o que lhe cedeu dois doentes da Enfermaria 10
e dois da clínica privada. O trabalho muito bem
elaborado lê-se ainda hoje com prazer. A prática
corrente do pneumotórax artificial era porém encarada com reservas no mesmo ano por Tiago de
Almeida(12) e parecia estar então reservada aos sanatórios. Na verdade, em 1916 o Sanatório Sousa
Martins da Guarda, inaugurado em 1907, fornecia
156 casos ao Prof. Lopo de Carvalho, filho do director do Sanatório, para a elaboração da tese(13).
A colapsoterapia cirúrgica por corte de costelas ou
por ressectomia pulmonar veio a impor-se posteriormente, e no Porto começou a ser praticada
em 1947 no Semide(4) e em 1952 no D. Manuel
II(10) pelo Prof. Eduardo Esteves Pinto, egrégio
cirurgião da escola de Teixeira Bastos, que trabalhara durante dois anos no Caramulo com o Dr.
Luís Quintela(14, 15). O D. Manuel II veio a centrar
a luta anti-tuberculosa no Norte já com base nos
fármacos que entretanto tinham surgido: o PAS
em 1945, a isoniazida em 1950 e a rifampicina
em 1964(10). A erradicação foi dramática embora
jamais absolutamente total devido às resistências
individuais. A partir de 1970 passou a considerar-se suficiente o tratamento ambulatório então
prodigalizado pelos dispensários da Carvalhosa,
Constituição ou BCG, e S. Crispim(10), e os sanatórios foram progressivamente encerrados, o que
aconteceu com o D. Manuel II em 1977(10). n
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SERVIÇO DE CIRURGIA I DO HOSPITAL DE S. JOÃO

"

FERNANDO REIS LIMA
Chefe de Serviço de Cirurgia do
Hospital de S. João, aposentado.
Vogal e representante no
Porto do Capítulo de «História
da Cirurgia», da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia

s tecnologias de informação actuais
são essenciais para o ordenamento
da Informação em qualquer ramo da
ciência e em especial na Medicina,
nas suas diferentes especialidades. O seu processamento em computadores aliado ao desenvolvimento
das comunicações permite aceder rapidamente à
informação e até conhecimento em muitas áreas,
aglomerando o que existe sobre determinado tema,
de maneira rápida e precisa.

Em 1976, fui incumbido de organizar e armazenar
a informação do Serviço de Cirurgia I do Hospital
de S. João. Deparei-me com um estado primitivo e
incipiente de arquivo, não consentâneo com as necessidades da época.
Os obstáculos e dificuldades, inerentes à profunda
mudança que nos propúnhamos fazer, e o total desconhecimento que existia sobre as vantagens da aplicação das regras da informatização de uma maneira
geral e em especial na sua adopção na Medicina foram
uma das principais resistências que tivemos de vencer.
(2)
Só o apoio e clarividência do Professor catedrático
e Director do Serviço de Cirurgia I à época, Professor
Amarante Júnior, a quem expus as vantagens da introdução desta novel técnica, permitiu que fossemos
pioneiros em Portugal na sua aplicação.
O apoio do Professor Doutor Jorge Reis Lima da Universidade Livre, e mais tarde da Universidade Portucalense, e dos seus assistentes, foi fundamental e imprescindível, iniciando-nos no domínio deste campo
da ciência. Sob a sua égide, realizaram-se inúmeros
cursos de iniciação da Informática em Medicina, com
programação perfeitamente estruturada em módulos
práticos e teóricos.
Foram promovidos cursos específicos, dois a nível
superior, equivalentes aos ministrados nos seminários da Universidade de Harvard, aos médicos, com
a colaboração dos docentes da Universidade Livre do
Porto, que foram frequentados por assistentes hospitalares, chefes dos Serviços de Cirurgia I, II, III, e IV
do Hospital de S. João, Director Clínico, Director do
Hospital, Director do Serviço de Urgência, Director
dos Serviços Farmacêuticos, de Anestesia e Administrativos. No fim do Curso, com módulos práticos e
teóricos, foi facultado a todos um diploma.

Este Curso foi repetido várias vezes para médicos de
outros Hospitais, sendo apresentado no Congresso
Nacional de Cirurgia em 1985, em Lisboa, completando-se com o projecto de Informatização de um
Serviço.(2)
Concomitantemente, utilizando uma máquina da Texas Instrument, a Ti-59, fizemos uma série de programas científicos, para cálculo da superfície corporal,
equilíbrio hidroelectrolítico, base-excesso, etc., que
ajudou os médicos do Serviço, e não só, a tratar os
doentes.(1, 6, 10) Tendo como base os êxitos verificáveis, diligenciou o Professor Amarante Júnior junto
da Fundação Calouste Gulbenkian, que nos apoiou
incondicionalmente, entusiasmando-nos a prosseguir
a investigação e sua concretização.
Contratámos uma introdutora de dados, a D. Maria
Alice, que estagiou na Universidade Livre, e adquiriuse, em Novembro de 1983, um computador Zenith
Z-100, com a capacidade de 10 Megabytes de disco
rígido, o que era extraordinário para a época.
Iniciou-se o armazenamento de dados, desenhandose novos impressos dos processos clínicos, preferencialmente sob a forma de questionários Sim/Não,
versando sobre a presença de sintomas observáveis
nos diferentes Aparelhos (Digestivo, Respiratório,
Urinário, etc.) e Sistemas, captados por interrogatório
ou através das técnicas de apoio à Cirurgia, algumas
pioneiras no Hospital, como a manometria esofágica
e rectal, endoscopia, ecografia, fotografia científica,
etc., que utilizávamos no Serviço de Cirurgia I.(2,3,8)
Foram as primeiras tentativas de armazenamento de
dados de maneira sistemática com uniformidade dos
procedimentos na elaboração dos processos clínicos,
o que permitia a análise dos resultados de maneira
rápida, correcta e eficiente.
Para atingir este objectivo, ficaram o Professor Doutor
Marques dos Santos e engenheiro Joaquim Torres, seu
assistente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, encarregados de permanentemente
aperfeiçoar os programas específicos previamente
definidos.(4,9)
Desde essa data e até Maio de 1984, foram elaborados
uma serie de algoritmos (lógicas descritivas dos programas) que foram complementar a documentação
necessária à informatização do Serviço.(3,5,7)
O acompanhamento permanente do Professor Jorge
Reis Lima e a experiência preciosa colhida nos estágios, em Paris, no Hospital de Beaujon (1984 e 1987)
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com o Professor Fékète e Dr. Mosnier, actual Director do Hospital
de Bichat (Paris), e com o Professor Dag Hallberg no Hospital de
Hudinge na Suécia foram muito
úteis. A cedência de protocolos e
a franca e leal colaboração que nos
foi manifesta é digna de registo,
permitindo-nos avançar no nosso
projecto, ultrapassando fases intermediárias e talvez condenadas ao
insucesso.(4,8)
O esforço dispendido pelos médicos de Cirurgia I estendeu-se,
comunicando os resultados e faZenith Z100
cultando a experiência adquirida
Lançado nos EUA em Junho de 1982.
a vários Serviços do Hospital de S.
João e do País.
O equipamento existente à época encontra-se no Museu de História da Medicina
Esta iniciativa, com êxitos e frada Faculdade de Medicina do Porto, pois
cassos no seu percurso, foi inegafoi o primeiro utilizado num serviço de
velmente o início e o embrião da
cirurgia em Portugal. As características
informatização do Hospital de S.
eram do mais avançado para a época:
João do Porto, pois permitiu sencomputador Zenith Z100, com disco
sibilizar todos os intervenientes do
duro (Winchester) fixo de 10 megabytes
processo, e não só, para as vantae diskete de 315 Kbytes, com 128K de
gens da informática e, mais ainda,
memória central em RAM. Permitia a
ligação aos computadores do Hospital
burilando o caminho a seguir para
de S. João, do Serviço Informático da
a concretização na forma actual.(1,2)
Saúde e Centro de Computação RegioMais tarde, a criação do Gabinete
nal do Norte. Para programar adquirimos
de Informatização do Hospital
(com o apoio da Fundação Calouste Gulde S. João, sob a direcção do Dr.
benkian) os seguintes programas: Z-Basic
Meneses Correia, e a coordenação
( Z-Dos), Zbasic Compiler (Z-Dos), Mulcom os Serviços de Informática do
tiplan, Basic 80 (Microsoft), Wordstar
Ministério da Saúde do Porto, sob a
(Condor), além do indispensável sistema
orientação do Dr. Reis Abreu, peroperativo para articular o sistema.
mitiu a generalização do processo
de automatização da informação hospitalar, adoptando as regras europeias de identificação dos doentes
numa primeira fase.
Presto homenagem à Directora do Serviço de Informática do Hospital de S. João, Dr.ª D. Fernanda Bastos
e a todos os seus colaboradores, que, muitas vezes,
fora das horas de serviço e até aos Sábados e Domingos, sempre colaboraram na resolução dos problemas
e dificuldades que surgiam.
Não há dúvida que o pioneirismo, apoiado em entusiasmo, dedicação e empenho em bem servir a
causa pública, sem pensar em compensação material,
obriga a um tributo muito grande, só compensado,
mais tarde, pelo sentimento de termos estado certos
nas nossas opções.
Há muito que já deveríamos ter escrito algo sobre este
assunto, mas julgo que o momento oportuno deveria
ser quando a utilização das técnicas e dos programas
requeridos pelos médicos fosse corrente e considerada
trivial e indispensável no dia a dia hospitalar, quando
por má ventura falham.
Só quem nos acompanhou nos primórdios da informatização do Serviço de Cirurgia I, como os Professores Rogério Gonzaga, Silvestre Carneiro, Jorge

Maciel, Doutores Vítor Devesa, Pelicano Borges, Maria
Luís, Antonio Ferrão, Mário Assunção, Fernando Gil
da Costa e muitos outros que entusiasticamente nos
apoiaram, ajudaram e colaboraram, poderão avaliar
as angústias, preocupações e alegrias que sentíamos
com os insucessos e êxitos que íamos tendo no dia
a dia.
O Zenith Z-100 que utilizávamos inicialmente foi
equipado com um programa elaborado na Universidade Portucalense pelo Professor Jorge Reis Lima,
com a colaboração das Doutoras Helena Barbosa,
Cristina e muitas outras, que incansavelmente e graciosamente, com espírito universitário, eliminavam
sempre que pedíamos as falhas que detectávamos ou
provocávamos.(10)
O Engenheiro Joaquim Torres foi sempre um elemento colaborante, fulcral e imprescindível, digno
de menção.
A experiência, a divulgação do realizado e o trabalho
desenvolvido foram, estamos certos, uma das bases
da concretização da informática médica, com certeza não ainda a ideal, mas a possível actualmente, já
muito próxima da desejável.
O desconhecimento do que era o computador era
muito grande e, assim, após muitos meses de trabalho
com o Engenheiro Torres, que fez muitos dos programas a utilizar no Serviço, foi comunicado à Direcção
que a memória disponível do computador estava esgotada e seria necessário adquirir mais. Passados alguns dias sou chamado à Direcção e repreendido por
dar trabalho demais ao computador, cansando-o, não
o deixando descansar, consequentemente recuperar
a memória!
Estávamos na idade da inocência, dos bons tempos do
pioneirismo e de muito trabalho de que resultaram as
bases da Informática Médica em Portugal, com sede
no Serviço de Cirurgia I do Hospital de S. João do
Porto. E para que fique memória escrita, publicamos
este fragmento da História do Serviço de Cirurgia I do
Hospital de S. João do Porto(11). n
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a morte
do prazer
vs o prazer
da morte
PROF. DOUTOR DANIEL SERRÃO
4EXTO DE INTERVENÎÍO NO 6 #ONGRESSO )NTERNACIONAL %SPAÎO 4 s 0ORTO   DE -ARÎO DE 

Era o entardecer de um dia enevoado e triste. Um
daqueles dias de Novembro propícios à recordação
da morte alheia como estratégia para desanuviar a
inevitabilidade da morte própria.
Já tinha passado, à beira Douro, pelo Clube Literário
do Porto, à procura do livro de Herlander Ribeiro e
não o encontrei. Estava a acabar mal o dia.
Herlander Ribeiro escreveu sobre a “Alma Judia”,
como ninguém, já em 1939, e eu precisava de o reler
para que me ajudasse a preparar um texto que me
foi encomendado sobre a morte do prazer versus
o prazer da morte. Para ler no V Congresso Internacional Espaço T. E precisava porque eu suspeito
que é na “alma judia” que a negociação das emoções
pessoais é elevada ao mais exigente nível de verdade
e de rigor. Sem, no entanto, esta “alma” manifestar
a mais leve preocupação, com as consequências,
porventura muito graves, dos resultados, tantas
vezes trágicos e suicidários, de tão difícil, estranha,

imprevisível e corajosa negociação da vida emocional que nos move e nos comove.
Primo Levi, uma alma judia, por exemplo, não levou esta negociação a bom termo e escolheu a morte
voluntária. Suicidou-se.
Elie Wiesel, outra alma judia, superou as emoções
violentas de prisioneiro do nazismo a aguardar
o momento próximo da morte na câmara de gás,
construindo uma filosofia da esperança. Nas suas
palavras, “a esperança emerge como uma presença
que acompanha e envolve os nossos desafios e os
nossos sonhos, as nossas questões e as suas respostas. Também a morte da esperança é a morte das
pulsões generosas, e das imagens de fogo que me tocam; é a morte do eu interior. A morte da esperança
marca o fim das minhas possibilidades, das minhas
aspirações, das minhas perguntas. Dito de outra
maneira: a morte da esperança significa a morte da
partilha, da renovação. E da redenção”. Citei.
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A esperança foi, assim, o fruto da negociação das
emoções pessoais de Wiesel e salvou-o do desespero e da morte; nós ganhamos um grande escritor.
Mas a mais difícil negociação é entre o amor e a
morte, entre o prazer ou o sofrimento da vida e o sofrimento ou o prazer da morte. Com Abraão acabou
a morte sacrificial e apaziguadora, do outro, como
vítima, mas não terminou a morte intencional, do
próprio, como sacrifício pacificador. E a “alma judia” sabe-o e sente-o como nenhuma outra “alma”,
desde há séculos.
Judah Abravanel, o nosso Leão Ebreo, nos Dialoghi
d’Amore, explicou bem, no Século XVI, as diferenças subtis e as intersecções evidentes entre amor,
desejo e paixão. Como ensina um seu biógrafo moderno, o Prof. João J. Vila-Chã, para Leão Ebreo,
“o amor é classificado de acordo com a natureza
do objecto cujas possibilidades são a utilidade, o
agrado ou a virtude. No caso da utilidade, as coisas
são amadas depois de terem sido possuídas, mas o
que é agradável e honesto é amado antes de ser possuído. E esta é a importante diferença que separa
o útil do agradável. No primeiro caso o que dá o
gozo é a posse do objecto; no segundo caso o amor
incide, principalmente, na imaginação com a qual o
objecto é concebido como objecto de prazer.
Portanto o amor pelo que é agradável constitui um
passo intermédio entre o útil, que é o menos universal, e o honesto que é o da maior universalidade e
cujo objecto é a virtude e a sabedoria em si próprias.
As diferenças entre o útil e o agradável, embora
sejam consideráveis, não são nada em comparação
com a superioridade do amor honesto, ou seja a
virtude e a sabedoria”. Fim de citação.
Mas alguém, no Espaço T, onde é suposto eu ir falar
de amor e de morte, vai querer saber alguma coisa
sobre o que as “almas judias” de Filon e Sophia entreteceram nos seus famosíssimos Diálogos sobre o
amor? Diálogos cuja influência intelectual chegou a
Ludwig Wittgenstein, outra complexa “alma judia”
do século XX?
Certamente que não, mesmo que eu pense, muito
sinceramente, que a questão radical do tema proposto está na antiquíssima reflexão hebraica sobre
a morte humana e a eternidade, sobre morrer para
viver eternamente.
Será que eu posso amar a morte? A minha morte? A
morte do outro?
Será que eu posso desejar a morte? A minha morte?
A morte do outro?
E se há amor pela morte, própria ou alheia, é amor
a um objecto útil, a um objecto agradável ou a um
objecto de virtude e sabedoria?
Wittgenstein é radical, como sempre. E diz: “6.431
– Com a morte o mundo não se altera, cessa. 6.4311

– A morte não é um acontecimento da vida. Não há
uma vivência da morte. Se se compreende a eternidade não como a duração temporal infinita mas
como intemporalidade, então vive eternamente
quem vive no presente. A nossa vida é infinita, tal
como o nosso campo visual é sem limites”. Fim de
citação.
Saí do Clube Literário em registo negativo e fui andando até um desses lugares, à beira rio, onde se
cruzam o álcool, outras drogas, as mulheres com a
difícil vida fácil, o desejo e, talvez, também, quem
o sabe, o amor. Trepei a um banco alto, junto ao
balcão, e por ali me fiquei, a olhar, com olhos contemplativos. Que estranha amostra de humanidade
estava na minha frente. Vamos por partes.
Nos fundos havia uma espécie de “área de injecção
assistida”. Como se estivessem fora do tempo e do
espaço, vivendo a sua tal eternidade do presente
pessoal, duas jovens injectavam-se com uma atenção compenetrada, como se o líquido que se juntava
ao seu sangue cumprisse um ritual de vida e não de
morte, um ritual de prazer e não de sofrimento. Haveriam de ficar, pouco depois, extáticas e ausentes,
desligadas do mundo exterior, vinculadas apenas
ao fluir interior da autoconsciência onde tudo é
presente, intemporal e, por isso, eterno.
Esta vinculação exclusiva ao núcleo central da vida
espiritual que o líquido, a circular no sangue, produziu às duas jovens, é uma sensação de prazer
tão profunda que, quando acaba, é dolorosamente
sentida como a morte do prazer. Ora o remédio para
a morte é a ressuscitação.
No dia seguinte, com a tristeza nos olhos embaciados, ali estarão as duas, juntas mas como que
indiferentes uma à outra, a renovarem o ritual da
ressurreição, a celebrarem o prazer de viajarem
pelo interior de si próprias, fora do espaço e fora
do tempo. Porque é, para elas e para muitos, tão
inóspito, tão cruel, tão inútil, este mundo, onde
temos de suportar a vida que só a fuga para dentro,
ainda que temporária, lhes permite uma precária
sobrevivência. Viver, para elas, já não é conviver,
é sobreviver. Os episódios de vida sem prazer irão
sendo, depois, cada vez mais curtos e as viagens
pelo feliz espaço interior cada vez mais longas; até
conduzirem ao prazer místico de morrer.
Este é um campo difícil e minado; minado no sentido literal da palavra.
O jovem adolescente palestino que amarra ao seu
corpo uma mina e a faz explodir para matar, morrendo, sente o que chamei de o prazer místico de
morrer. Não podemos entrevistá-lo, depois, porque
está morto; mas eu arrisco afirmar que a exaltação
da auto-consciência, do espírito interior, de todo
aquele que prepara a morte e mata o corpo, é tempo

24

ARTIGO
de um tal prazer que anula todos os outros prazeres.
Até o fugaz e infértil prazer de viver neste mundo.
Maria Gabriela Llansol já nos tinha avisado, nesse
perturbante e esquisito livro que é “um falcão no
punho”, quando escreveu: “Nem hierarquia, nem
ruptura entre corpo e espírito. O pensamento é impelido pela geometria dos corpos”. Fim de citação.
De facto é a geometria variável das asas dos nossos
corpos, é ela que prepara e consente um voo sereno
para o prazer da paz emocional, ou “um voo cego a
nada” ( Reinaldo Ferreira) ou um voo trágico para a
catástrofe da morte.
Fossem os jornais atentos às grandes negociações
emocionais e haveriam de noticiar, todos os dias, as
tragédias desta outra aviação civil na qual viajam e
se despenham tantas autoconsciências pessoais.
Mas os do Espaço T querem um discurso, meio
trocadilhado, sobre a morte do prazer vs. o prazer
da morte. E é um discurso que eu não sei fazer.
Ainda não morri pelo que não sei se há um prazer
da morte. A alguns Santos da hagiografia cristã e a
mártires, ou vítimas, de grandes ideologias como
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, é atribuído
um caminhar sereno para a morte como se esta
fosse um prazer. S. Tomás More, o da Utopia, mandado degolar por Henrique VIII, terá considerado
que ser morto era a boa solução para o dilema que
o dilacerava: respeitar a sua Fé no Deus cristão sem
desrespeitar o seu Rei que, na sua época, era uma
espécie de deus temporal, titular de um direito divino de reinar.
Talvez seja assim, talvez haja um prazer da morte ou
um prazer na morte. Mas eu não o sei e sigo, aqui,
o conselho de Wittgenstein; “Acerca daquilo de que
se não pode falar, tem que se ficar em silêncio”. Fim
de citação.
Também ainda não experimentei a morte do prazer.
Tenho um prazer, (quase) indecente, não em estar
vivo, que pode ser uma banalidade ingénua, mas
em viver. Porque viver é muito mais do que estar
vivo. Viver é estar atento ao fluxo incessante da
autoconsciência, com os seus tempos próprios para
fluir, ora rápidos, sobressaltados e avassaladores,
ora tranquilos, lentos e criativos; e com os seus espaços, ora nítidos ora mal definidos, uns naturais
outros virtuais e, por vezes, até, transcendentes.
Porque o fluir da autoconsciência, este sentimento
de Si como lhe chama Damásio, é onde tudo o que
é verdadeiramente humano, verdadeiramente acontece. É onde o ethos específico do Homem se realiza
e se manifesta, a si próprio e aos outros.
Direi que a autoconsciência é o nome moderno de
Espírito; ou de Alma, se preferirem. Ora, para mim,
o Espírito não morre porque a sua natureza não
é mortal. Morre a estrutura orgânica pela qual se
manifesta no mundo, morre esse magnífico e maravilhoso cérebro humano que é humano porque por
ele se revela a humanitude do Homem. Mas a vida
espiritual, que é a humanitude dos humanos, não
acaba, apenas se transforma.

Como escreveu o malogrado poeta Daniel Faria,
que o Porto e o País ainda não exaltaram como ele
merece,
“Pai
Tenho medo de morrer depois da morte
Tenho medo de morrer antes da vida”
Pelo Bar me fiquei, no ambiente agora enevoado
pelo fumo do tabaco e outras drogas. Pouco depois
subiu para o banco ao meu lado uma esguia falsa
loura com as marcas da idade disfarçadas por uma
base espessa e exibindo uns seios flácidos e umas
pobres pernas emagrecidas e de relevos ósseos bem
salientes. Há uns anos que não a encontrava mas
reconheci-a logo. Era uma seropositiva, embora já
tivesse deixado a heroína.
– Sónia, que fazes por aqui? – Perguntei-lhe. – Voltaste à pica?
– Não, agora sou p---. (prostituta)
– Mas tu és…
– Eu sei, sou seropositiva. Mas o que eu quero é
lixar todos os que forem comigo. Aquele que me
pôs assim já está do outro lado e estes irão fazer-lhe
companhia.
Não estava eu nem em dia, nem em local, de moralismos; calei-me e saí cá para fora.
O frio da rua espevitou-me e dei comigo a murmurar – Não sei se há prazer de morrer; mas a morte do
prazer, a morte de um projecto pessoal de vida boa,
pode gerar o prazer de dar a morte aos outros.
Ah! Velho Freud como tu tinhas razão quando a tua
“alma judia” te fez descobrir que, mesmo nas civilizações mais avançadas, os seres humanos não conseguem esquecer, nem evitar, o prazer que sentem
quando libertam a sua pulsão de agredir e matar os
outros seres humanos.
Mortos todos os prazeres, só restava, a Sónia, o prazer de matar.
Decidi, naquela noite turbulenta, que não iria ao
Espaço T fazer a minha intervenção. Falar sobre o
prazer e a morte já não me interessa; nem interessa,
hoje, a ninguém. O que está a dar não é o prazer da
sexualidade, é o sexo orgásmico, puramente genital;
não é a morte, mas sim a vida, como vida boa. Está
decidido. Não falarei. Convidem um pós-moderno
e deixem-me em paz, “com os comigos de mim”. E
quem lá estiver vai, certamente, agradecer.
Daniel Serrão n
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CERIMÓNIA VAI CONTEMPLAR A
APRESENTAÇÃO DA TERCEIRA FASE
DO PROJECTO

CONSELHO
REGIONAL VAI
HOMENAGEAR
SÓCIOS
FUNDADORES DA
CASA DO MÉDICO

NO ANO EM QUE VAI AVANÇAR A TERCEIRA
FASE DO PROJECTO DA CASA DO MÉDICO,
A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE ESTÁ A
PREPARAR UMA HOMENAGEM AOS QUASE
700 SÓCIOS FUNDADORES. O GRANDE OBJECTIVO É RECORDAR A VISÃO PIONEIRA DE
QUEM, HÁ 30 ANOS, CONCEBEU A IDEIA DE
CRIAR INSTALAÇÕES, PARA A CLASSE MÉDICA DO NORTE, QUE SE PAUTASSEM PELA
DIGNIDADE E FOSSEM UMA REFERÊNCIA
PARA OS PROFISSIONAIS E NÃO SÓ. UM
PROJECTO DE VALOR RECONHECIDO E QUE
CONTINUA A CRESCER, AGORA COM AS
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO QUE VÃO SER
REALIZADAS NA CASA LUZ SORIANO, ENTRETANTO ADQUIRIDA.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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Idealista, utópica ou, simplesmente,
visionária. A Casa do Médico é,
hoje, a concretização de um sonho
das muitas pessoas que, de forma
directa ou indirecta, contribuíram
para que se tornasse uma realidade.
Os cerca de 700 médicos que ajudaram a «construir» os alicerces deste
projecto e que se mantém, ainda, em
construção, serão homenageados
já no próximo mês de Maio, como
adiantou à revista Nortemédico Fátima Carvalho, da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM). “Vamos organizar uma
cerimónia na qual queremos contar
com todos os médicos que participaram na ideia de criar um espaço
que pudesse ser partilhado por
toda a classe”, justificou aquela que
é, também, uma das responsáveis
pela iniciativa. Desta forma, acrescentou, “queremos relembrar um
pouco da nossa história, uma vez
que a ideia de adquirir novas instalações para a SRNOM surgiu pouco
tempo depois de um grupo de médicos ter reavivado o espírito da Ordem [1975], entretanto convertida
em estrutura sindical no período do
pós-25 de Abril”.
A cerimónia de homenagem vai envolver os elementos do Conselho Regional do Norte que no triénio
1978/1980 cumpriam funções executivas, entre eles
Guimarães dos Santos, então presidente da SRNOM,
os membros da Comissão da Casa do Médico, nomeadamente Aníbal Justiniano e Amadeu Campos
Costa, bem como todos os que de uma forma ambiciosa e persistente acreditaram no projecto e com
a sua contribuição permitiram que ele avançasse.
António Nóvoa, pedagogo e investigador, disse um
dia que “a história é o que somos, mais o que podemos fazer”. A história da Casa do Médico começou com a aquisição dos terrenos da Quinta de
Arca d’Água, onde hoje está sedeada. Para a sua
concretização, os elementos do Conselho Regional
em funções em Dezembro de 1982 tiveram de dar
o seu aval bancário para um adiantamento de 20
mil contos. “Para nós esta homenagem faz todo o
sentido, numa fase de ampliação do projecto da
Casa do Médico, já que sem o impulso dado por
este grupo de colegas a Ordem dos Médicos estaria
hoje mais pobre e dificilmente poderia oferecer instalações com a dignidade que todos comprovam”,
salienta Fátima Carvalho. Mas tal como em outras

histórias, também aqui muitos protagonistas se
foram envolvendo economicamente com o projecto.
“Esperamos contar com a presença de todos”, enfatiza Lurdes Gandra, membro do Conselho Regional
Norte da Ordem dos Médicos e outra das organizadoras do evento.

PROJECTO DE
EXPANSÃO
Porque a história é movimento e se vai construindo,
passados 30 anos desde que a ideia embrionária
começou a ganhar formas, outra está prestes a nascer. Paralelamente à cerimónia de homenagem aos
sócios fundadores, será apresentado publicamente
o projecto da terceira fase da Casa do Médico e que
engloba a requalificação de uma área com cerca de
dois mil metros quadrados. “No início de 2009, o
actual Concelho Regional do Norte, presidido pelo
Dr. José Pedro Moreira da Silva, adquiriu o terreno
onde está localizada a Casa Luz Soriano, que irá
ser reabilitado, com início de obra ainda em 2010,
de forma a instalar um conjunto de serviços que
possam servir os interesses dos médicos”, explicou Fátima Carvalho. A par de uma biblioteca, a
infra-estrutura deverá ainda dispor de um centro
de convívio para médicos, à semelhança do típico
clube inglês.
O conceito que esteve na origem da criação da Casa
do Médico, advoga Fátima Carvalho, “foi a criação
de instalações que permitissem aos médicos ter
acesso a um conjunto de serviços diversificados”.
Efectivamente, assim acontece actualmente. Um
Centro de Cultura e Congressos preparado para
receber reuniões de carácter científico ou demonstrações de arte, como a pintura e a escultura, mas
também a música, a dança ou o teatro, um court de
ténis para os desportistas e um bar/restaurante para
os apreciadores da degustação, acompanhada de
grandes e retemperadoras conversas. Avançando na
história que começou a fazer-se no triénio 1978/80,
logo após o “reaparecimento” da Ordem dos Médicos, a actual direcção da SRNOM prepara-se para
inscrever mais um marco no processo de expansão
da Casa do Médico. O projecto ainda está em fase
de criação, mas “vai continuar a cumprir os valores
originais”, garante Fátima Carvalho.
Em 1983, o então primeiro-ministro Mário Soares,
ao inaugurar a primeira fase do projecto Casa do
Médico que, à data, contemplava secretaria, restaurante, court de ténis e piscina valorizava formalmente o empreendedorismo dos mentores do
projecto. Agora, em 2010, poder-se-á antecipar a
história e prever a inauguração da terceira e última
fase em 2013. n
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CENTRO DE ACOLHIMENTO
DO CAMPO LINDO
JUNTOU-SE ÀS QUASE 900
CRIANÇAS QUE ESTIVERAM
NA SRNOM

L
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SOLIDÁRIA
A FESTA DE NATAL DA SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE FOI, ESTE ANO, AINDA MAIS ESPECIAL. PARA ALÉM DAS QUASE 900 CRIANÇAS,
FILHOS E NETOS DE CENTENAS DE MÉDICOS,
QUE SE DIVERTIRAM COM A “FESTA DOS ROBOTS”, A DIRECÇÃO DA SRNOM QUIS IMPRIMIR UM CARÁCTER SOLIDÁRIO À INICIATIVA
E, POR ISSO, ALARGOU O MOMENTO A 25
CRIANÇAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO
TEMPORÁRIO DE CAMPO LINDO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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A abertura da
Casa do Médico à comunidade tem sido
uma das premissas que a direcção
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) tem vindo a seguir, nas diversas
iniciativas que tem vindo a promover. Foi nesta
perspectiva, e com um espírito de solidariedade,
que este ano 25 crianças do Centro de Acolhimento
de Campo Lindo foram convidadas a participar na
tradicional festa de Natal. “A Ordem dos Médicos
tem o dever e a obrigação de ter um papel interventivo na sociedade, não só em questões de carácter
técnico e científico, mas também em acções sociais.
O convite a uma instituição social para participar

na nossa festa de Natal foi uma forma de
darmos o nosso contributo, dando forma
ao espírito do Natal, mas que deve ser um
espírito que tentaremos manter ao longo
de todo o ano”, justificou o vice-presidente do CRNOM, Miguel Guimarães.
Desta forma, reiterou, “quisemos elevar
o espírito de solidariedade e amizade
que devem sempre prevalecer no espírito de cada um de nós hoje e durante
o resto das nossas vidas”.
Mas este cariz solidário não foi a
única novidade na festa de Natal da
SRNOM. Realizada em moldes um
pouco diferente dos anos anteriores, mantevese a tradição do habitual espectáculo de teatro, este
ano a cargo de um grupo profissional de actores
e com uma duração mais curta. A meio das três
sessões que decorreram na tenda gigante montada
ao lado do Centro de Cultura e Congressos, Miguel
Guimarães mostrava-se satisfeito com os resultados: “Julgo que existiu uma boa aceitação por parte
dos médicos e das crianças que são, obviamente,
aquelas que têm um espírito mais crítico, ao novo
modelo que adoptámos, até porque quisemos um
espectáculo que fosse mais interactivo e moderno”.
Por outro lado, houve também uma especial atenção
com as prendas atribuídas. De acordo com Lurdes
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Gandra, da direcção da SRNOM
e uma das responsáveis pela organização do evento, “houve um
esforço, no sentido de distribuir
prendas que tivessem um propósito didáctico”. Foi desta forma
que surgiram os livros que, este
ano, foram entregues a todas as
crianças que participaram na
festa, dos 0 aos 15 anos, de acordo
com as faixas etárias. “É importante começar a estimular o gosto
pela leitura desde pequenino. Assim, encontrámos na Porto Editora livros que fazem parte do Plano Nacional de
Leitura e que resolvemos atribuir como prenda”,
explica Lurdes Gandra. E porque a festa de Natal
tem sido uma iniciativa cada vez mais concorrida,
a SRNOM reservou outra surpresa. A gravação, em
DVD, de toda a festa. As três sessões, realçou Miguel Guimarães em declarações à Nortemédico,
“foram filmadas e os DVD serão oferecidos a todos
os presentes”.

PEDIDOS AO PAI NATAL
O frio do dia 12 de Dezembro não afastou as crianças da festa de Natal da SRNOM. Na tenda gigante
aquecida, todos puderam assistir à “Festa dos Robots”, da Companhia Orlandito, que para além dos

robots Zezé e Hugo, contou com a participação de
um malabarista cómico, de um Pai Natal das estrelas e de um mágico. Tudo acompanhado de muita
música e, até, de neve que encheu o palco, onde as
centenas de crianças acabaram as sessões de teatro a dançar. “Já não é a primeira vez que venho à
festa de Natal da SRNOM e posso dizer que gostei
muito do espectáculo deste ano. Foi muito interactivo com as crianças, com um número de magia
muito interessante e, por isso, a SRNOM está de
parabéns”, elogiou Cristina Poiarez, médica anestesista do Centro Hospitalar do Porto, acompanhada
pelos dois filhos, João e Nuno, e uma menina que só
nascerá em 2010.
José Alberto Faria é médico de Saúde Pública em
Mondim de Bastos e levou os netos, Mafalda de
quatro anos e Tomás de seis anos, pela primeira vez
a esta festa de Natal. “Confesso que pouco assisti
ao espectáculo, mas eles já se encarregaram de me
dizer que gostaram muito”.
Depois das sessões de teatro, a festa fazia-se na galeria do Centro de Cultura e Congressos, repleto de
mesas recheadas de belas tentações natalícias: bolorei, salgadinhos, doces… Não foi preciso muito
tempo para que tudo desaparecesse, ou não tivesse
sido o espectáculo muito activo para todos. Para
além das pipocas quentinhas que todos podiam
levar para casa, Joana, de oito anos, segurava o livro
da Hello Kitty que minutos antes tinha recebido,
e à pergunta óbvia sobre o que mais gostara naquele momento respondeu de sorriso aberto: “Gostei da magia e do
livro”! Raquel, a irmã mais nova de
seis anos, preferiu eleger outros momentos favoritos: “Gostei muito das
danças e de ver o Pai Natal”.
Foi assim o dia inteiro, durante o
qual a SRNOM se encheu de alegria. Cerca de 900 crianças participaram nesta festa e no fim, depois
do teatro, depois da prenda, depois
das pipocas, ainda se ouviu um pedido especial: “Ó Pai Natal, depois
não te esqueças de passar pela casa
da minha avó, para me deixares a
mochila que eu pedi”. E o Pai Natal, figura central num Natal que se
preze, por certo, não esqueceu mais
aquele pedido… n
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ORGANIZAÇÃO DO FORNOP – FÓRUM REGIONAL
NORTE DAS ORDENS PROFISSIONAIS
NA CASA DO MÉDICO

JANEIRAS
ENCERRAM
CICLO DE
NATAL

OS TRADICIONAIS CÂNTICOS
DAS JANEIRAS ENCERRARAM O
CICLO DE NATAL PROMOVIDO
PELO FÓRUM REGIONAL NORTE
DAS ORDENS PROFISSIONAIS
(FORNOP) NA SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS E QUE ENVOLVEU AINDA

UMA EXPOSIÇÃO DE CERCA DE DOIS MIL PRESÉPIOS. A INICIATIVA,
PROMOVIDA PELA PRIMEIRA VEZ ESTE ANO, ACABOU POR SER UM
SUCESSO, COM UMA FORTE ADESÃO DO PÚBLICO QUE SE DESLOCOU AO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

Centenas de pessoas, das várias ordens profissionais que compõe o FORNOP, encheram o Centro
de Culturas e Congressos para ver e ouvir os Cantares das Janeiras, no passado dia 9 de Janeiro. O
sarau, que contou com a actuação de quatro grupos
corais, foi o culminar de um Ciclo de Natal que envolveu ainda a organização de uma exposição com
cerca de dois mil presépios que durante cerca de
um mês esteve patente na Casa do Médico. De Portugal ao Brasil, passando pelo Peru ou o Equador,

pela Palestina e pelo Nepal, vários foram os países
representados nesta mostra, dando a conhecer as
várias expressões artísticas e materiais (madeira,
gesso, barro, têxtil, entre outros) utilizados para dar
forma às tradicionais figuras de um presépio. As
obras foram cedidas por dezenas de coleccionadores particulares que aceitaram o repto lançado pelo
FORNOP, como explicou à revista Nortemédico
Manuela Dias, membro do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos e da Comissão Organizadora deste evento: “Convidámos várias pessoas
a cederem as suas colecções para as expormos durante esta época natalícia, numa mostra que esteve
aberta quer a todos os associados das 12 Ordens
profissionais que compõe o FORNOP, quer ao público da cidade, em geral”.
A exposição iniciouse a 18 de Dezembro
com uma palestra
sobre os presépios
do século XVIII dirigida por Alexandre
Nobre Pais, investigador e perito em
faianças do Museu
Nacional do Azulejo. Para Manuela
Dias, “foi uma experiência muito positiva”, mostrando-se “satisfeita
pela enorme adesão” que obtiveram por parte dos
coleccionadores. Além disso, continua, “tratou-se
de uma oportunidade única de dar a conhecer os
artesãos que temos no nosso país e que tanto talento
provam ter”.
A par do sucesso da mostra, o êxito do Sarau de
Cantares das Janeiras. “O FORNOP quer chegar,
cada vez mais, às pessoas e, para isso, temos vindo a
organizar iniciativas, de forma a captar a atenção de
todos os associados das Ordens profissionais, mas
também da sociedade”, alude a médica, concluindo:
“O objectivo do FORNOP é criar um movimento associativo que passe por uma maior divulgação das
Ordens ao nível do que deve ser o espírito de confiança nas instituições”. Neste contexto, é previsível
que durante o ano de 2010 várias sejam os eventos
que serão organizados, nomeadamente ao nível de
conferências/debates sobre temas da actualidade.
Actualmente, a Comissão Permanente do FORNOP
é liderada pelo presidente da SRNOM, José Pedro
Moreira da Silva, acompanhado neste órgão pelos
presidentes das secções regionais do Porto da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Economistas. Da comissão organizadora, para além de
Manuela Dias, constam ainda Alexandre Sousa (Ordem dos Economistas) e João Paulo Sena Carneiro
(Ordem dos Farmacêuticos). n

32

NOTÍCIAS

FUTURO DOS JOVENS MÉDICOS VISTO COM APREENSÃO

JURAMENTO DE
HIPÓCRATES MARCADO
POR DURAS CRÍTICAS
AOS NOVOS CURSOS DE
MEDICINA

DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA, O ÚLTIMO DOS QUAIS
NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO.
O PRESIDENTE DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM),
JOSÉ PEDRO MOREIRA DA
SILVA, ALERTOU PARA O EXCESSO DE MÉDICOS “INDIFERENCIADOS” QUE, A MÉDIO
PRAZO, VÃO SER COLOCADOS

MAIS DE 400 RECÉM-LICENCIADOS, SÓ

NO MERCADO DE TRABALHO E CRITICOU

DA REGIÃO NORTE, CUMPRIRAM O JURA-

OS MOLDES “DISPARATADOS” EM QUE FO-

MENTO DE HIPÓCRATES. A CERIMÓNIA FI-

RAM CRIADOS OS CURSOS DE AVEIRO E DO

CARIA MARCADA PELAS DURAS CRÍTICAS

ALGARVE.

DOS DIRIGENTES DA ORDEM À ABERTURA

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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É um dos momentos marcantes no início da carreira
de um médico e que perpetua a tradição secular. A
cerimónia do Juramento de Hipócrates cumpriu,
uma vez mais, a tradição dos jovens licenciados em
Medicina que, num compromisso público, prometeram defender os interesses dos doentes, durante
a sua vida profissional. Mas o momento, assinalado pela Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM), ficou marcado pelas críticas à
política do Governo, relativamente à abertura de
novos cursos. Evocando os resultados de um estudo
do início da década de 90, da autoria do professor

Alberto Amaral, José Pedro Moreira da Silva alertou
para o excesso de médicos que, a médio prazo, estarão colocados no mercado de trabalho. A dada altura, o presidente da SRNOM, recordou, “conclui-se
que Portugal não necessitava de formar mais de mil
médicos por ano, mesmo sendo a idade da reforma
aos 60 anos”. Actualmente, com a idade da reforma
a atingir os 65 anos, existem cerca de 1650 vagas
nas faculdades de Medicina do país.
Discordando da visão do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago, e da ministra da Saúde, Ana Jorge, que recentemente justificaram as decisões políticas com o facto de existirem
falta de médicos, José Pedro Moreira da Silva apontou números
concretos: “Existem cerca de 40
mil médicos inscritos na Ordem.
Portugal tem uma população de
10 milhões de habitantes o que,
fazendo as contas, dá um médico
para cada 250 habitantes. Estamos melhor do que a
maioria dos países europeus e é mais do dobro da
média de Inglaterra. Portanto, não percebo quais
são as orientações deste Governo”.
A visão pessimista foi também partilhada pelo
bastonário Pedro Nunes, para quem os interesses
inerentes à abertura de novos cursos de Medicina
“servem mais as faculdades, do que os interesses
dos médicos e do país”. “Já temos sete faculdades
de Medicina. Não é necessário abrir um novo curso
para absorver 40 vagas. Para isso, espalham-se essas
vagas pelas instituições já existentes”, advogou.
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MÉDICOS
INDIFERENCIADOS
Para além do excesso de médicos, os dirigentes da
Ordem dos Médicos alertam para o problema da especialização dos médicos. O país, argumentou José
Pedro Moreira da Silva, “não tem capacidade financeira para formar os médicos, principalmente se tivermos em consideração que depois da licenciatura
são precisos mais cinco ou seis anos para formar um
especialista”. O que vai acontecer, à semelhança do
que já se assistiu em países como Espanha ou Itália,
“é que dentro de 10 anos iremos ter um número
incomportável de médicos indiferenciados”, vaticinou. O bastonário reforça: “Se, neste momento,
estamos a admitir 1650 estudantes nos cursos de

Medicina dentro de seis anos vamos estar perante
jovens licenciados que não encontram lugar para fazer o internato. Estaremos perante um desperdício
total da formação desses profissionais”.
Respondendo às críticas sobre o alegado corporativismo da profissão, Pedro Nunes lembrou que foi
a Ordem dos Médicos quem inicialmente alertou
para a falta de médicos e a desconformidade dos
números clausus em vigor há alguns anos. Agora,
lamentou, “assiste-se ao discurso do corporativismo
e da tentativa de dizer que a Ordem quer impedir
que haja mais médicos por uma questão de concorrência, sabe-se lá de quê”.
De acordo com o bastonário não existem dados
oficiais quanto ao número de médicos que, anualmente, entram no mercado de trabalho. Todavia,
“se tivermos em conta que existem cerca de 1650
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vagas em Medicina,
que cerca de 500 estudantes vão todos
os anos para países
como Espanha, República Checa, Itália
e Roménia, e que,
naturalmente, vão
regressar e exercer a
profissão em Portugal, não temos dúvidas de que teremos
excesso de médicos”.

SATISFAÇÃO
E TERROR
O problema do desemprego não deverá afectar, por
enquanto, os cerca
de 400 licenciados
que fizeram o Juramento de Hipócrates no passado dia
19 de Dezembro, na
SRNOM. Numa mensagem positiva,
mas também em jeito de aconselhamento, José Pedro Moreira da Silva
realçou que é necessário “resistir” e
“não ceder ao caminho mais fácil”.
“Teremos de lutar contra critérios
economicistas evitando trabalhar em
condições menos dignas”, advertiu.
Todavia, acima desses problemas “devem estar os interesses dos doentes”.
Pedro Nunes enfatizou a rotina dos
futuros médicos. “Serão inúmeras as derrotas de que
é feito o dia-a-dia dos que se atrevem a lutar contra
a doença e contra a inexorabilidade e a inevitabilidade da morte. Saber aceitar as vossas limitações, a
imensidão do desconhecido e as expectativas quantas vezes infundadas dos vossos doentes vai fazer a
parte sofrida dos vossos dias”, referiu.
Naquela que foi a última cerimónia de Juramento
de Hipócrates a que presidiu na qualidade de bastonário da Ordem dos Médicos, recordando estar
a cumprir o último mandato que termina no final
deste ano, Pedro Nunes evocou o misto de emoções
sentidas nesta altura: “Satisfação, esperança, orgulho do dever cumprido, mas também algum terror
quanto ao futuro”. “Percebo perfeitamente essa situação, mas ao longo da vida irão continuar a sentir
este misto de sentimentos”, avisou. n

1. Que balanço faz do curso?
2. Concorda com a abertura de novos cursos
de Medicina?
ADRIANA ISABEL
Faculdade Medicina UP
s &OI UM CURSO COM ALTOS E BAIXOS ² SEM DÞVIDAS UM
CURSO MUITO EXIGENTE MAS ESTOU MUITO SATISFEITA PELOS
resultados alcançados.
s #ONCORDO COM A ABERTURA DE NOVOS CURSOS MAS ACREDITO QUE A DECISÍO DEVE SER MAIS PONDERADA NO SENTIDO DE PERCEBER QUAIS OS PRØS E OS CONTRAS
ALEXANDRA CARRAZEDO
ICBAS
s &AÎO UM BALANÎO MUITO POSITIVO DO CURSO ! VERDADE
Ï QUE ESTA FOI A PARTE MAIS FÈCIL POIS BASICAMENTE
TÓNHAMOS DE ESTUDAR ! PARTIR DE AGORA VAMOS TER MAIS
RESPONSABILIDADES !PESAR DO MEDO QUANTO AO FUTURO
PENSO QUE ESTOU NA PROlSSÍO QUE QUERO E POR ISSO
TENHO UM PENSAMENTO POSITIVO
s !CREDITO QUE SÍO PRECISOS MAIS MÏDICOS E CONCORDO
COM A ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE -EDICINA MAS
A QUALIDADE DA FORMAÎÍO TEM DE ESTAR ASSEGURADA
0ARECE ME QUE OS QUATRO ANOS DOS CURSOS DAS 5NIVERSIDADES DE !VEIRO E DO !LGARVE SÍO INSUlCIENTES PARA
ASSEGURAR ESSA QUALIDADE
ANDRÉ MATOS
Faculdade de Medicina UP
s / CURSO CORRESPONDEU ËS EXPECTATIVAS QUE TINHA
CRIADO INICIALMENTE &OI COMPLICADO MAS POSSÓVEL
DE CONCILIAR COM A VIDA ACADÏMICA 4ALVEZ O ÞLTIMO
EXAME TENHA SIDO O MAIS DIFÓCIL POIS APENAS FALTAVA
uma cadeira.
s #ONCORDO COM A IDEIA DE QUE ESTAMOS A INVESTIR EM
MÏDICOS DO FUTURO EM VEZ DE ORGANIZARMOS OS MÏDICOS QUE TEMOS AGORA 0OSSIVELMENTE VAMOS CAIR NO
MESMO PROBLEMA QUE ACONTECEU COM OS ENFERMEIROS
/S CURSOS HOJE EM DIA SÍO TANTOS QUE NÍO EXISTE EMPREGO PARA TODOS
ANTÓNIO MENDONÇA
Universidade Nova de Lisboa
s / CURSO FOI DIFÓCIL MAS O FACTO DE IR EXERCER UMA PROlSSÍO QUE EU SEMPRE QUIS RELEVA PARA SEGUNDO PLANO
as dificuldades.
s #ONCORDO COM A ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE -EDICINA MAS CONSIDERO QUE Ï NECESSÈRIO COMEÎAR A RESOLVER ALGUNS PROBLEMAS QUE JÈ EXISTEM NOMEADAMENTE
AO NÓVEL DA FORMAÎÍO EXISTENTE NAS FACULDADES DE -EDICINA ACTUAIS 4EMOS DE MELHORAR AS CONDIÎÜES DOS
HOSPITAIS QUE RECEBEM OS ALUNOS E QUE DÍO FORMAÎÍO
4IVE EPISØDIOS DE ESTARMOS  ESTUDANTES NUM CONSULTØRIO ONDE CABIAM CINCO PESSOAS 0ORTANTO TEM DE
HAVER UMA GARANTIA DE QUALIDADE QUE TEM DE COMEÎAR
A SER AVALIADA NOS CURSOS QUE JÈ EXISTEM ANTES DE SE
AVANÎAR PARA NOVOS
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NA CERIMÓNIA DE
ENTREGA DO PRÉMIO
CORINO DE ANDRADE

FACULDADE DE
MEDICINA DEFENDE
MAIOR INTERVENÇÃO
DA ORDEM NA
FISCALIZAÇÃO DOS
CURSOS
O PRÉMIO CORINO DE ANDRADE 2009 FOI
ATRIBUÍDO À FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DO PORTO, UM GALARDÃO
ENTREGUE PELA SECÇÃO REGIONAL DO
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. “ESTE
PRÉMIO É ESPECIAL, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO QUE ACOLHE OS ALUNOS QUE NÓS
FORMÁMOS RECONHECE A NOSSA QUA-

LIDADE”, CONGRATULOU-SE AGOSTINHO
MARQUES, DIRECTOR DA FACULDADE, QUE
DEFENDEU UMA MAIOR INTERVENÇÃO DA
ORDEM DOS MÉDICOS NO CONTROLO DA
QUALIDADE DOS CURSOS. O PAPEL “INCISIVO QUE DESEMPENHA NA FORMAÇÃO DE
MÉDICOS EM PORTUGAL” FOI FUNDAMENTAL NA ESCOLHA DO JÚRI.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

A sétima edição do Prémio Corino de Andrade,
instituído pela Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM) em 2002, teve como protagonista a Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto. A instituição recebeu o galardão no passado dia 13 de Janeiro, na Casa do Médico, tendo
sido desta forma homenageada “pelo papel incisivo
que tem desempenhado na formação dos médicos”,
elogiou o presidente da SRNOM, José Pedro Moreira da Silva.
O Prémio Corino de Andrade tem o objectivo de
distinguir, anualmente, pessoas ou instituições que
prestaram serviços relevantes à Medicina e aos mé-
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184 ANOS DE HISTÓRIA

A

Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto tem
184 anos de história. Lecciona o curso de Medicina e participa
ainda no ensino do curso de Ciências da Nutrição da Universidade do
Porto. Promotora de 11 programas
doutorais, a faculdade ministra ainda
15 mestrados e 18 cursos de pósgraduação. Com mais de dois milhares de estudantes nos vários ciclos
de ensino e um corpo docente altamente qualificado (cerca de 50 por
cento são doutorados), a Faculdade
de Medicina do Porto é a instituição
de Ensino Superior nacional que mais
conhecimento produz. Em edições
anteriores, o Prémio Corino de Andrade foi atribuído ao consórcio I3S,
à Fundação Calouste Gulbenkian e à
Cruz Vermelha.

dicos portugueses, perpetuando o nome do investigador que identificou e caracterizou a paramilóidose. Um critério que, de acordo com José Pedro
Moreira da Silva, “encaixa na perfeição no trabalho
que tem sido desenvolvido pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto”.
Para o representante máximo da instituição, Agostinho Marques, a homenagem prestada reconhece
o “enorme esforço pedagógico e científico que tem
sido feito por todos os membros da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, no sentido de
estarem na linha da frente do ensino e da investigação em Portugal”. “Este prémio tem a particula-

ridade de ser atribuído pela SRNOM, a
instituição que acolhe os nossos alunos e
que, desta forma, está a reconhecer o valor
do nosso trabalho”, congratulou-se.
Apesar do reconhecimento do mérito,
o director da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto recebeu o Prémio
Corino de Andrade com sentido de “responsabilidade” e com a promessa de que
“o grau de exigência” do curso se irá manter. “Não cedemos ao facilitismo. Acreditamos que esta postura é a correcta e,
por isso, iremos manter a exigência no
ensino, na avaliação e na investigação”,
asseverou.

ORDEM: GARANTE DA
QUALIDADE

Apesar do Prémio Corino de Andrade ter
sido entregue à Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, José Pedro Moreira
da Silva considerou que a atribuição deste
galardão a uma instituição do Ensino Superior pode também ser visto como uma
homenagem da SRNOM às restantes faculdades de medicina do país. Com duas
salvaguardas: “Com excepção dos cursos
do Algarve e de Aveiro”, ironizou o presidente da SRNOM, voltando a criticar a
opção política de criar “cursos de curta
duração, onde se vai tentar ensinar alguma coisa parecida com a Medicina”.
Exactamente numa altura em que várias
têm sido as críticas à criação do curso
de Medicina na Universidade de Aveiro,
Agostinho Marques defendeu uma maior
intervenção da Ordem dos Médicos (OM)
no controlo da qualidade dos cursos. Para
o director da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto “a Ordem deveria
ter uma palavra a dizer sobre a qualidade”,
na medida em que é o organismo que “recebe os recém-licenciados”. “As faculdades precisavam de uma OM mais envolvida. Numa altura em
que começam a proliferar novos cursos, a Ordem
deveria ser a garantia de que o trabalho ao nível da
formação está a ser bem feito”, advogou, garantindo
não estar a levantar qualquer “suspeição”.
José Pedro Moreira da Silva concorda com uma
maior intervenção da OM neste domínio, mas garante que se isso ainda não acontece é por “falta de
vontade política”. “É óbvio que a Ordem deveria
intervir nesta matéria e temos reivindicado esse papel. No entanto, não nos podemos impor ao poder
político”, lamentou. n
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MULTIPLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM O MESMO
PRINCÍPIO ACTIVO PREOCUPA OS MÉDICOS

PROLIFERAÇÃO DE
GENÉRICOS PODE SER
UMA “AMEAÇA”

A «POLÍTICA DO MEDICAMENTO» ESTEVE EM DISCUSSÃO NO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS, NUMA INICIATIVA PROMOVIDA PELA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS
MÉDICOS. ENTRE AS QUEIXAS SOBRE A
“FALTA DE INFORMAÇÃO” NA FARMOCOVIGILÂNCIA, O PROBLEMA DA SEGURANÇA E
A “AMEAÇA” QUE PODE CONSTITUIR A PROLIFERAÇÃO DOS GENÉRICOS, AS ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS MOSTRAM-SE SATISFEITAS COM A ADESÃO E O CRESCIMENTO DO
MERCADO DESTES MEDICAMENTOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

A proliferação dos genéricos pode constituir uma
“ameaça” e é um “problema
gravíssimo”. As expressões foram utilizadas por
Jorge Polónia, especialista em Farmacologia Clínica
e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e pelo presidente do Infarmed, Vasco
Maria, num debate organizado pela Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) sobre a
«Política do Medicamento», no passado dia 10 de
Novembro, a que presidiu o secretário de Estado da
Saúde, Manuel Pizarro, e que reuniu vários especialistas, entre os quais o director-geral da Saúde,

Francisco George e um representante da Ordem
dos Farmacêuticos, João Paulo Carneiro. Um dos
grandes problemas dos genéricos, como salientou
Jorge Polónia, é o facto de serem conhecidas dezenas de formulações com
o mesmo princípio activo.
“Actualmente, dispomos
de 32 sinvastatinas, 28
amlodipinas, 12 variedades de pantoprazol e
26 paroxetinas. Estamos
perante um factor de perturbação”, advogou o farmacologista, dando como
exemplo casos de doentes
que tomam doses de medicamentos de versões diferentes, mas com o mesmo
princípio activo, que são
sugeridos pelas farmácias.
Uma comercialização que
também deixa dúvidas, de acordo com Jorge Polónia, nomeadamente no que respeita àquilo que
deveria ser a livre concorrência: “Não é possível que
uma farmácia tenha 32 sinvastatinas”.
O fenómeno da proliferação destes medicamentos
no mercado mereceu, também, a reprovação por
parte do presidente do Infarmed. Para Vasco Maria, “não faz sentido ter um tão vasto conjunto de
genéricos à volta da mesma substância activa”, mas
esta é uma responsabilidade que é atribuída ao Go-
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verno. O Infarmed, argumentou, “não
pode proibir a comercialização de um
medicamento, uma vez que estamos
num mercado aberto”. Em alternativa, o instituto chegou a apresentar
várias propostas, a última das quais
ao ex-ministro da Saúde Correia de
Campos, no sentido de que um novo
genérico “fosse aprovado apenas se
apresentasse alguma mais-valia em
relação aos existentes no mercado”.
Um desses critérios poderia ser, segundo exemplificou, o facto de apresentar um preço mais baixo. “É estranho que a nossa proposta nunca tenha
sido aceite pelo Governo”, condenou.

CRESCIMENTO
Num debate sobre a Política do Medicamento, não podiam faltar os números. A quota de mercado dos genéricos atingiu em 2008 os 18,7 por
cento. Em 2004 era de 7,9 por cento.
“Quando há genéricos disponíveis, os
médicos têm feito uma escolha clara”,
interpretou João Barroca, apontando
outros números: mais de 90 por cento
de omeprazole no mercado é genérico
e talvez 90 por cento da sinvastatina
prescrita também seja genérico, tal
como 75 por cento a 80 por cento das
prescrições de ciprofloxacina.
O secretário de Estado da Saúde fez,
também, questão de apontar alguns
números. De acordo com Manuel Pizarro, “uma em
cada seis embalagens de medicamentos vendidos
em Portugal já é de genéricos, enquanto que apenas
há seis meses era uma em cada sete
embalagens”. Relativamente à despesa
com os medicamentos, o governante
garantiu que “está sob controlo”, embora tenha “crescido 1,6 por cento
acima do que tinha sido previsto”, devido “à decisão do anterior Governo
de proporcionar genéricos gratuitos
a todos os pensionistas com mais de
65 anos e que ganham menos do que
o salário mínimo nacional”. “Esta medida abrange 900 mil portugueses
e contribuiu para o crescimento do

mercado dos genéricos e também para que gastássemos um pouco mais do que tínhamos previsto em
termos orçamentais”, justificou Manuel Pizarro.
Em representação da Entidade Reguladora da
Saúde, Eurico Castro Alves evocou o relatório da
Primavera do Observatório Português dos Sistemas
de Saúde, para recordar que os genéricos geraram
uma poupança de 150 milhões de euros, só em medicamentos cardiovasculares.

“MITOS” SOBRE MÁ
QUALIDADE DOS GENÉRICOS
Relativamente à segurança e eventual má qualidade
de alguns genéricos, questões que foram levantadas
durante o debate, o presidente do Infarmed interpretou estas considerações como “mitos”. Muito
embora algumas empresas se tenham deslocalizado para a China, Vasco Maria lembrou que existe
um sistema europeu que garante a qualidade dos
produtos comercializados. “A garantia começa pela
fábrica e nenhuma está autorizada a produzir se não
for inspeccionada”, assegurou, muito embora tenha
admitido que “não existe nenhum genérico 100 por
cento seguro”. “Pode haver defeitos, como em qualquer medicamento”, contrapôs.
Exactamente no domínio da segurança, o presidente do Infarmed adiantou que, nos últimos três
anos foram testados cerca de 2500 medicamentos
diferentes, tendo sido detectadas “não conformidades” em vários lotes e algumas situações mais graves, nomeadamente alterações na concentração do
fármaco. Segundo referiu, dos lotes analisados, acabaram por ser retirados do mercado dois por cento
dos medicamentos não genéricos e 1,8 por cento
dos genéricos. Portanto, concluiu Vasco Maria, “não
há diferença entre o que se faz para os genéricos e
para os outros medicamentos”. n
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NOTÍCIAS

NOVO ACORDO COLECTIVO
DE TRABALHO ESTEVE EM
DEBATE
JURISTA DA SRNOM CRITICA REGIME DE
INCOMPATIBILIDADES

AS RECENTES ALTERAÇÕES AO ACORDO
COLECTIVO DE TRABALHO DOS MÉDICOS
ESTIVERAM EM DEBATE NA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. A
CONSULTORA JURÍDICA, INÊS FOLHADELA,
MANIFESTOU “DÚVIDAS” RELATIVAMENTE
A DETERMINADOS PONTOS DO NOVO PACOTE LEGISLATIVO E CHEGOU MESMO A
CRITICAR ALGUMAS OPÇÕES PLASMADAS
NO DOCUMENTO, COMO A QUESTÃO DAS
INCOMPATIBILIDADES.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

A consultora jurídica da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos (SRNOM), Inês Folhadela,
teceu duras críticas à forma como o regime das incompatibilidades foi plasmada no Acordo Colectivo
de Trabalho. Segundo o pacote legislativo, o regime
de incompatibilidades permite “aos trabalhadores
médicos exercer a actividade privada, em regime de
trabalho autónomo, mediante a mera apresentação,

à entidade empregadora pública, de compromisso
de honra de que por esse motivo não resulta qualquer condição de incompatibilidade”. São consideradas actividades privadas incompatíveis o “exercício de funções de direcção técnica de entidades da
área da Saúde, convencionadas ou não”, assim como
a detenção da “titularidade de participação superior
a 10 por cento no capital social de entidades convencionadas, por si ou por cônjuge e pelos ascendentes ou descendentes do 1.º grau”. Para a jurista
“é inadmissível” que as estruturas sindicais tenham
deixado passar esta questão para a qual, aliás, o
provedor de Justiça já tinha alertado. Segundo Inês
Folhadela, o regime coloca em causa o direito à livre
concorrência e vai acabar por penalizar o SNS, com
os médicos a optar pelo sector privado.
Num aceso debate sobre o pacote legislativo dirigido
aos médicos, realizado a 19 de Novembro na SRNOM
e que contou com a presença da Federação Nacional
dos Médicos (FNAM), a consultora jurídica expôs
algumas das principais medidas do pacote legislativo dirigido aos médicos, manifestando dúvidas em
relação a alguns pontos. ”Algumas perguntas não
obterão resposta, até porque eu própria tenho imensas dúvidas sobre este pacote legislativo”, assumiu.
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Outra das críticas apontadas por Inês Folhadela
prende-se com os níveis remuneratórios e o regime
de assiduidade. No novo Acordo Colectivo de Trabalho verifica-se a “ausência de cláusulas de expressão
pecuniária referenciada numa qualquer tabela salarial, bem como a ausência de referência ao regime de
adaptabilidade e/ou bancos de horas”. Além disso,
o documento “não protege
os médicos em regime de
‘recibos verdes’”; diminui
o número de situações em
que se considerava não haver violação do regime de
exclusividade (exemplo:
actividades docentes) e não
estabelece regras quanto às
actividades que compõem
os horários, nem sequer estabelece princípios orientadores ao nível das consultas”. Para os médicos com
contrato individual de trabalho, por exemplo, “o
dia prestado em dia de “tolerância de ponto” para a
função pública (por exemplo, dia de Carnaval) continuará a ser dia de trabalho normal e remunerado
como tal”, apontou, ainda. Por outro lado, outra
das preocupações manifestadas pela jurista reside
no facto do trabalho extraordinário em Serviço de
Urgência não estar sujeito ao limite de 200 horas
anuais de trabalho extraordinário.
A “disparidade salarial” em vigor em muitos hospitais, nos quais existem médicos contratados com
remunerações muito superiores às de médicos mais
antigos, foi também um dos pontos focados por Inês
Folhadela. “Há um princípio constitucional que diz
que para trabalho igual salário igual. A quantidade
e a qualidade também devem ser remuneradas”,
defendeu. Contudo, face à actual situação, “vive-se
uma situação profundamente injusta”, dado que os
profissionais com contratos individuais de trabalho
“têm remunerações muito superiores”.
Lamentável, na opinião da consultora jurídica da
SRNOM, é o facto do diploma legislativo não estabelecer regras sobre as actividades que compõe os

horários. “Todos sabemos que isso é importante na
prática”, advertiu, lamentando que os médicos admitam que “a marcação de consultas num centro de
saúde seja feita de 10 em 10 minutos”. “Acho isto um
escândalo, como cidadã e como jurista”, assumiu.

PROCESSO EM ABERTO
Pela FNAM, a estrutura sindical presente no debate, Merlinde Madureira respondeu a algumas das
críticas, considerando que nem todas as afirmações
“foram totalmente correctas” e que parte do processo negocial ainda irá sofrer ajustes. “Queríamos
fazer o acordo ainda com o Governo anterior para
estabelecer alguma lógica e não corrermos o risco
de voltar ao princípio da discussão dos decretosleis, porque estes num dia publicam-se e no dia
seguinte revogam-se”, argumentou, acrescentando
que com um Governo que iria cessar funções em
Setembro “não faria sentido negociar salários”. Assim, “ficaram por discutir questões como a avaliação de desempenho, os concursos, os serviços
mínimos, as grelhas salariais e as comissões arbitral e paritária”, recordou, voltando a sublinhar:
“O trabalho mais complicado englobava a criação
dos dois contratos colectivos, sendo que um tem
de cumprir as regras do decreto 12-A e o outro as
do Código do Trabalho, que tentamos conciliar o
mais possível. Mas existem matérias que só vão ser
discutidas a posteriori”.
Enaltecendo o facto da FNAM e do SIM terem apresentado uma proposta conjunta para as carreiras
médicas no sentido de travar a “desestruturação
que estava a ser promovida” com a criação dos hospitais EPE ou as parcerias público-privadas, Merlinde Madureira referiu que a estratégia passou “por
fraccionar a negociação”. Por isso,”não nos devemos
surpreender pelo facto de existirem dois diplomas
legais”, advertiu. Em causa, o facto dos médicos do
sector privado e os não associados ao SIM e à FNAM
terem ficado excluídos, muito embora possam a vir
a ser contemplados pelas alterações, caso as subscrevam. n
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NOTÍCIAS

SRNOM RECEBEU REUNIÃO DO CONSELHO EUROPEU DAS
ORDENS DOS MÉDICOS

AUTO-REGULAÇÃO
MÉDICA EM DISCUSSÃO

A AUTO-REGULAÇÃO MÉDICA FOI
UM DOS TEMAS EM DEBATE NA
REUNIÃO DO CONSELHO EUROPEU
DAS ORDENS MÉDICAS, PRESIDIDO,
ACTUALMENTE, PELO BASTONÁRIO
PORTUGUÊS. UM MOMENTO PARA
ANALISAR A ACTIVIDADE MÉDICA
NA EUROPA, TROCANDO PONTOS
DE VISTA QUE PERMITAM COMBATER “ATAQUES DE ALGUNS GOVERNOS,
NA TENTATIVA DE RETIRAREM PODERES ÀS
INSTITUIÇÕES”. PEDRO NUNES RECORDOU
O CASO RECENTE DA ESLOVÉNIA, ONDE
HOUVE UMA TENTATIVA DE RETIRAR A OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO DOS MÉDICOS
NA RESPECTIVA ORDEM.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) recebeu no dia 4 de Dezembro a
reunião do Conselho Europeu das Ordens Médicas
(CEOM), actualmente presidido pelo bastonário
português, Pedro Nunes. O CEOM integra a International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA), e tem como objectivos intervir em

todas as questões que se relacionem com a Ética e
a Deontologia, bem como com os mecanismos de
auto-regulação dos médicos. Este última, realçou
Pedro Nunes em declarações à Nortemédico, é de
extrema importância, dado o “risco de introdução
de critérios económicos na regulação, dependendo
de quem tem o interesse económico na gestão do
serviços”.
Embora a regulação da actividade médica a nível
europeu seja muito variável, como reconheceu o
bastonário, “devemos caminhar para um modelo
de auto-regulação, segundo o qual são os próprios
profissionais que criam standards de qualidade e de
comportamento”. “É difícil haver uma harmonização a nível europeu, uma vez que cada país tem a
sua própria lei, mas é importante discutir os pontos
de união, de forma a prevenir eventuais ataques dos
governos”, realçou. Pedro Nunes deu o exemplo
recente da Eslovénia, onde houve “uma tentativa
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de retirar a obrigatoriedade de inscrição dos médicos na Ordem” daquele país. Como presidente do
CEOM, salientou, “escrevi ao governo esloveno, em
protesto por esta intenção, e felizmente o governo
recuou, o que demonstra a credibilidade que esta
organização já tem a nível europeu”.

ESTATUTOS DO CEOM
DISCUTIDOS
Exactamente no sentido de ganhar força, a reunião
do CEOM deste ano debruçou-se ainda na questão
dos estatutos deste organismo. Segundo adiantou
Lurdes Gandra, do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos e uma das anfitriãs desta reunião, após reflexão dos membros do CEOM, o próximo encontro irá já debater o desenvolvimento dos
estatutos desta organização e a sua constituição em

termos de direito internacional. Neste
sentido, acrescentou, “queremos criar
uma identidade corporativa própria,
um site na Internet e uma newsletter, de
forma a chamar a atenção dos médicos
para a importância deste organismo em
termos europeus”. A próxima reunião
ficou agendada para Junho de 2010,
também em Portugal.
Já no dia 5 de Dezembro, a SRNOM recebeu na Casa do Médico o President`s
Committee, um encontro de todas
as organizações médicas europeias
(EMOs) que pretende promover uma
melhor representatividade dos médicos europeus na defesa de propósitos
comuns. A reunião, de acordo com Lurdes Gandra, lançou um novo impulso
de relacionamento entre as diferentes
EMOs, reforçou a cooperação, visando
uma intervenção no âmbito das políticas de saúde
com origem em Bruxelas.
Entre os representantes de diversas entidades, estiveram presentes nesta reunião o presidente do
CEOM, Pedro Nunes, o presidente da União Europeia de Médicos Especialistas – UEMS, Zlato Fras,
da Hungria, o presidente do Comité Permanente
dos Médicos Europeus – CPME, Michael Wilks,
da Grã-Bretanha, a presidente da União Europeia
de Médicos de Família e de Clínica Geral – UEMO,
Isabel Caixeiro, o presidente da Federação Europeia
de Médicos Assalariados – FEMS, Claude Wetzel,
da França, o presidente da Associação Europeia
de Médicos Hospitalares – AEMH, João de Deus, o
presidente da Associação Europeia de Médicos em
Exercício Liberal da Medicina – EANA, Jorg Pruchner, da Áustria e o presidente do Grupo Permanente
Europeu de Médicos Internos – PWG, Bernardo
Pinto, Portugal. n
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NOTÍCIAS

ORGANIZADAS PELO CONSELHO
DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO

I JORNADAS DE
TERMALISMO E DESPORTO
Melgaço, 17 de Outubro de 2009

do Distrito, Dr. Pitta Guerreiro,
que presidiu à Sessão de Abertura
e que, na altura, proferiu palavras
de apreço e congratulação aos organizadores pela feliz ideia de se
dedicarem a temas científicos nas
duas áreas referidas. Termalismo,
porque no distrito dois dos concelhos a essa actividade têm afinidades. Desporto, porque a excelência
do Centro de Estágios de Melgaço
aos desportistas médicos acaba de
acolher. Simbiose perfeita, pois.
PROGRAMA CIENTÍFICO
(RESUMO)

A NATUREZA AJUDOU AO EVENTO. PRIMEIRO PELO DESENHO DO LUGAR: APRAZÍVEL, PANORÂMICO, AREJADO. SEGUNDO
PELA FOLHA METEOROLÓGICA: SOL LUMINOSO, TEMPERATURA EXCELENTE, HUMIDADE QUASE ZERO. OS PARTICIPANTES POR
CERTO O MERECERIAM ASSIM. E ASSIM O
TIVERAM.
Texto Fernando Dourado s &OTOGRAla António Pinto

Em boa hora o Conselho Distrital de Viana do Castelo da OM deitou mãos à realização de um encontro que permitiu a simbiose entre termalismo
e desporto.
A importância do evento poderá ser aferida, também, pela presença do Exmo. Sr. Governador Civil

Mesa redonda sobre
Termalismo
Presidida pela Dra. Diana Guerra,
abordou temas diversos, desde aspectos gerais históricos (Dra. Idalina Russel) a indicações em ORL
(Prof. Doutor Lima Rodrigues), em
Pneumologia (Dr. Rui Nêveda) e
em Reumatologia (Dr. José António Costa). As comunicações tiveram elevado nível científico e propiciaram interessante discussão e troca de opiniões
no final. De realçar a necessidade de sensibilizar
académicos a envolverem-se em estudos científicos
nesta área com metodologias universalmente aceites
e creditadas por forma a serem aceites para publicação em revistas científicas de valor internacional (o
que em Reumatologia já se verifica, mas não ainda
em Pneumologia e ORL).
Mesa redonda Desporto
Presidida pela Dra. Dulce Leal, teve como temas
abordados as causas/factores predisponentes de
morte súbita (Dra. Ângela Ribeiro), lesões frequentes de ortopedia – no futebol (Dr. Maieiro Costa) e
recuperação funcional por fisiatria (Dr. Carlos Rio).
De carácter formal e de conteúdo científico exposto,
as duas primeiras; informal, irreverente, viva, refle-
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xiva e crítica (de forma construtiva), a última. No âmbito
de perguntas e respostas
houve grande participação e
colaboração da assistência, pois em relação a algumas questões em concreto um dos presentes, pela
sua formação especializada, ajudou a esclarecer dúvidas dos participantes.
PROGRAMA DESPORTIVO

Futebol de Sete
Centro de Estágios de Melgaço (Monte Prado).

TORNEIO QUADRANGULAR
MASCULINO
Equipas: ACMP – Auto Clube Médico Português
(vencedores), Gladiadores do Vez (segundo lugar),
Minhotos (terceiro lugar) e Onda-P (na foto, quarto
lugar). Bom nível competitivo geral. Jogos animados
e disputados com pundonor e galhardia. Suor a
rodos no relvado. Público entusiasmado, que não
arredou pé de princípio ao fim.
Escreveu-se uma página de ouro em termos de
futebol médico masculino no Monte Prado, bem
defronte de Espanha. Uma página sem fronteiras,
apetece dizer. Global(ização), por isso mesmo!

TAÇA FEMININA
Duas equipas: ACMP (vencedoras) e “Papoilas do
Vez” (na foto, segundo lugar).
Entusiasmo, alegria, entrega, esforço, cansaço…
de tudo esta taça transbordou. E também de um
futebol a toda a largura do relvado, de fino recorte
técnico com luta acesa no miolo do terreno e explosões ofensivas das jogadoras mais rápidas. E de
contraposição das defesas, pois claro. Deslumbrante
momento de convívio, foi vivido pelas participantes
e público entusiasta que não regateou aplausos às
duas contendoras. Parabéns a ambas as equipas.
Fizeram história em termos de futebol de 7 médico
feminino em Melgaço.
A entrega de prémios teve lugar aquando da cerimónia de encerramento e foi presidida pelo Dr.
Nelson Rodrigues, Presidente do Conselho Distrital
da OM. Momento de entusiasmo e animação que
mereceu do Dr. Lourenço Labandeiro, grande impulsionador deste evento, palavras de balanço da
jornada que refutou de excelente – e a repetir. Todos
estiveram de acordo. n

46

CULTURA

FÓRUM DA MAIA
RECEBEU ARTISTAS
MÉDICOS

AS GALERIAS DO FÓRUM DA MAIA
RECEBERAM OBRAS DE CERCA DE
40 ARTISTAS MÉDICOS, NUMA
EXPOSIÇÃO QUE CONTOU COM
O APOIO DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS (SRNOM). DEPOIS
DAS MOSTRAS DE ARTE QUE TÊM MARCADO
A AGENDA DO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS, ONDE PARA ALÉM DA ARTEMÉDICA
MUITOS OUTROS MÉDICOS TÊM VINDO A
EXPOR AS SUAS OBRAS, O EVENTO OCORREU “FORA DE PORTAS”. “É
IMPORTANTE PARA OS MÉDICOS MOSTRAREM OS SEUS
TRABALHOS NA CASA DO
MÉDICO, MAS TAMBÉM É INTERESSANTE QUE ESTA VERTENTE POSSA SER DADA A CONHECER NOUTROS ESPAÇOS
CULTURAIS”, SALIENTOU O VICE-PRESIDENTE
DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, MIGUEL GUIMARÃES.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

A oportunidade desta
mostra surgiu inserida no
âmbito do XVI Encontro
do Internato de Medicina
Geral e Familiar da Zona
Norte que decorreu no
Fórum da Maia em Outubro. De acordo com Miguel Azevedo, médico interno e um dos organizadores da iniciativa, “a ideia
de se realizar uma exposição
de arte, em que os artistas
fossem médicos, nasceu do
desejo de inovação” que tem
presidido à organização do
evento. “A actividade artística
requer uma vertente de reflexão, criatividade e contemplação do outro e da natureza.
Estas são também algumas
das características do dia-adia do médico e foi neste paralelismo que encontrámos a natural justificação para esta parceria, e que,
à luz do julgamento da comissão organizadora, foi
um enorme êxito”, enalteceu Miguel Azevedo, concluindo: “Apesar do curto período temporal, a ex-
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posição foi amplamente visitada, quer por colegas,
quer pela população da Maia e do Grande Porto,
demonstrando que a classe médica pode constituir
um movimento culturalmente dinamizador e interventivo, como o foi no município da Maia”.
De facto, a resposta foi total. Apesar do curto espaço
de tempo para a organização da mostra, a SRNOM
conseguiu mobilizar cerca de 40 médicos para expor no Fórum da Maia, entre os dias 15 e 31 de Outubro. “Estamos a falar de um espaço importante no
panorama cultural do Grande Porto e, por isso, uma
oportunidade para que o público em geral possa
conhecer as obras destes médicos”, argumentou
Miguel Guimarães.
Acrílicos, aguarelas, óleos, esculturas e fotografias
compuseram esta exposição que contou com uma
boa aceitação por parte do público. “O feedback que
nos deram é que foi uma exposição muito visitada e

isso é bom para os médicos, uma vez que lhes dá uma
certa visibilidade. Por outro lado, é um tipo de reconhecimento que sabe sempre bem”, acentuou ainda.
Uma experiência que pode repetir-se. À semelhança
do que aconteceu com esta exposição no Fórum
da Maia, a SRNOM está disponível para ajudar, do
ponto de vista logístico, todas as iniciativas científicas que procurem aliar-se à arte. “A principal mensagem que gostaríamos de passar com o exemplo da
exposição no Fórum da Maia é que a SRNOM dará
total apoio na organização de mostras de artistas
médicos, em momentos que, à partida, possam não
estar relacionados com arte, como sejam os congressos científicos”, garante o vice-presidente do Conselho Regional Norte. Este é sem dúvida um repto
lançado aos artistas médicos para que possam, não
só, dar visibilidade ao seu talento, mas, e principalmente, colocá-lo ao serviço da comunidade. n
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CULTURA

EXPOSIÇÃO DA GALERIA CORDEIROS
EM PARCERIA COM A SRNOM

FOTOGRAFIA DE HELENA
ALMEIDA E HANNAH COLLINS
EM DESTAQUE
“O CORPO HUMANO DOENTE, DECADENTE
(QUE A CÂMARA, COM A DISTANCIADA SUBTILEZA DE HELENA ALMEIDA CAPTA) LIGA-SE
AO OPOSTO DELE, ISTO É, À EXALTAÇÃO DA
SUA SENSUALIDADE, VITALIDADE, QUE UNS
DESNUDAM E OUTROS ENCOBREM EM METAMORFOSES DE PERTURBAÇÃO HARMONIZADA”.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto

Assim começa o catálogo da Galeria Cordeiros naquela que é a descrição da mostra de fotografias da
autoria de Helena Almeida e que
estiveram patentes no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM. A sua obra é uma abertura à
contemporaneidade.
Lisboa foi, por sua vez, o tema central das imagens capturadas pela objectiva de Hannah Collins.
A Capital, interpretada por esta fotógrafa inglesa,
“torna-se através de projecções de cores, sombras e
vazios, esplendorosa e profundamente mágica”. “As
pessoas não se vêem nela. Sentem-se sob os perfis
das casas, das ruas, dos horizontes, do repouso
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(aparente) que lateja nos reflexos
retidos por lentes de génio”, explica
a Galeria Cordeiros. «Há uma sobreposição maravilhosa delas com
os sítios», diz a autora, «e eu estou
interessada tanto no espaço mental
como no físico”, continua fazendo a
análise da sua obra.
Helena Almeida e Hannah Collins
são consideradas duas das principais fotógrafas contemporâneas e,
por isso, Miguel Guimarães, VicePresidente do CRNOM, faz questão de salientar a importância desta
mostra. “Foi uma exposição um
pouco diferente do que temos organizado habitualmente, uma vez que o tema central escolhido foi a
fotografia. Foi uma oportunidade única de mostrar
o trabalho daquelas que são já consideradas duas
das principais fotógrafas contemporâneas a nível
internacional”, congratulou-se o dirigente da SRNOM. Tratou-se, enfatizou, “de uma mostra digna
de um museu, tanto mais que algumas das obras de
Helena Almeida vão, inclusivamente, fazer parte do
espólio de Serralves”.

Helena Almeida já
recebeu vários prémios internacionais
e tem sido convidada
a participar em eventos de capital importância como «A Fotografia como Arte
– A Arte como Fotografia», exposição
renovada e itinerante
pelo mundo, dada a
conhecer em Lisboa
na Fundação Gulbenkian. As fotografias de Helena Almeida e Hannah Collins estiveram
expostas no Centro de Cultura e Congressos, numa
iniciativa conjunta da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos e da Galeria Cordeiros, entre
os dias 1 e 11 de Dezembro. n
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CULTURA

PINTURA DE ISTVÁN BIAI SIMON EXPLORA O
SOBREIRO LUSO E A CULTURA HÚNGARA

HUNGRIA E PORTUGAL DE
MÃOS DADAS ATRAVÉS
DA ARTE

O NOME É DIFÍCIL DE PRONUNCIAR:
ISTVÁN BIAI SIMON… MAS APESAR
DAS DIFERENÇAS LINGUÍSTICAS E
ATÉ CULTURAIS, A PINTURA DESTE
ARTISTA HÚNGARO RETRATA UM
POUCO DAQUELA QUE É A SUA
PAIXÃO PELAS TERRAS LUSITANAS.
NUMA INICIATIVA QUE CONTOU
COM O APOIO DA EMBAIXADA DA
REPÚBLICA DA HUNGRIA EM PORTUGAL E DO CONSULADO GERAL
HONORÁRIO DA REPÚBLICA DA
HUNGRIA, A PINTURA DE ISTVÁN
BIAI SIMON ESTEVE PATENTE NO
CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM ENTRE 1 E 13 DE
DEZEMBRO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla António Pinto
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Apaixonado confesso pela terra “TRANSFIGURAR Na exposição que esteve patente entre 1 e
13 de Dezembro, no Centro de Cultura e
portuguesa, a obra pictórica do O SOBREIRO
Congressos, garante que a ideia foi mostrar
pintor e ceramista húngaro István
E INTEGRÁ-LO
aos portugueses um pouco da cultura do
Biai Simon esteve exposta, pela priseu país de origem. “Apesar do motivo ser
meira vez, em Portugal, no Centro EM EPISÓDIOS
o Sobreiro, complementado com paisagens
de Cultura e Congressos da Secção DA HISTÓRIA
representativas da Hungria, em volta dele
Regional do Norte da Ordem dos HÚNGARA”
estão os húngaros em peregrinação”, subliMédicos (SRNOM). Apesar de ter
nhou. A ideia foi reforçada por Luís Carlos Amaral,
querido trazer para Portugal um pouco da cultura
professor da Faculdade de Letras da Universidade
do seu país, através da sua arte, não foi possível
do Porto, e um dos promotores desta exposição ao
esconder um dos símbolos pictóricos que István
afirmar: István Biai Simon “acaba por transfigurar o
Biai Simon captou em Portugal: “É incrível como
sobreiro e integrá-lo em episódios da história húnele consegue captar a essência do sobreiro, consegara “. O sobreiro, acrescentou, “assume na sua pinguindo ir buscar as diferenças que existem entre a
tura um grande sentido simbólico e quase mítico.
parte superior da árvore, onde a cortiça é virgem,
Devemos sentir-nos um pouco privilegiados por
e toda a outra parte”, elogiou Eduardo Correia, em
termos aqui alguém que ama tanto a nossa terra e
representação de Américo Amorim, Cônsul Geral
que sabe vê-la com olhos tão diferentes dos nossos”.
Honorário da República da Hungria.
“István Biai Simon é um artista livre, inteligente e de
Os sobreiros são, de facto, uma presença constante
fortes convicções. Como irremediavelmente húnna pintura deste artista húngaro. A paixão por Porgaro, apaixonou-se por um certo Portugal. Como
tugal é determinada, em grande parte, devido aos
todos os enamorados, exagerou, por certo, as suas
desenvolvimentos políticos do seu país. István Biai
apreciações. Porém, como todos os verdadeiros enaSimon explica: “Estávamos no início da década de
morados conseguiu tocar, e de que maneira, no que
90 e perspectivava-se o regresso dos comunistas
é essencial. Em última análise, nada mais conta.
ao Poder. Eu e a minha mulher decidimos que se
Não tenho qualquer dúvida de que as viagens e viisso acontecesse, optaríamos por fixar residência
sitas pictóricas que fez (e que fará) a Portugal, acresem Portugal, país do qual já tínhamos ouvido facentaram os talentos que teve a Graça de receber em
lar”. Sensivelmente por essa altura, o artista visita
abundância.”, escreve Luís Carlos Amaral.
Lisboa e o Alentejo e desde o primeiro momento
Para além do apoio da SRNOM, esta exposição confica fascinado “pelas paisagens, pelas pessoas e pela
tou também com o envolvimento da Embaixada da
cultura”. Não consegue fazer distinção sobre o que
República da Hungria em Portugal que se mostrou
mais o marcou. Acabou por voltar à Hungria, onde
bastante satisfeita com esta iniciativa, onde esteve
a direita assumiu o Poder, mas consigo levou as
presente o espírito de multiculturalidade tão imporimagens de Portugal e o início de uma paixão que,
tante no desenvolvimento dos Povos e do Mundo. n
desde logo, começou a transpor para a tela.
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA
REÚNE DOIS GRANDES ARTISTAS
PORTUGUESES

DOMINGOS
OLIVEIRA E ÓSCAR
ALVES NO CCC
ÓSCAR ALVES É O
MESTRE E DOMINGOS OLIVEIRA O
PUPILO, MAS AMBOS SÃO FIGURAS
INCONTORNÁVEIS
DA VIDA ARTÍSTICA
E CULTURAL PORTUGUESA E MOSTRARAM AS SUAS OBRAS NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS. UM ATRAVÉS DA PINTURA, OUTRO ATRAVÉS
DA ESCULTURA CONTARAM HISTÓRIAS E PROVARAM PORQUE
CONSEGUEM OBTER O FASCÍNIO DE QUEM VÊ AS SUAS OBRAS.
«TEMPO DA NOSSA CIDADE» FOI, PARA O VICE-PRESIDENTE DO
CONSELHO REGIONAL DO NORTE, MIGUEL GUIMARÃES, UMA DAS
MELHORES EXPOSIÇÕES DE SEMPRE DA SRNOM.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAla Anjos & Faustino

Para além de escultor, Domingos Oliveira assume-se
como um contador de histórias e, por isso, não consegue esconder o entusiasmo com que fala das suas
obras. Foi assim durante toda a noite em que decorreu a inauguração da exposição «Tempo da nossa
cidade», no passado dia 31 de Outubro, no Centro
de Cultura e Congressos. De obra em obra, ia explicando aos visitantes os segredos por detrás das
suas esculturas, as provas físicas de histórias que
marcaram a sua vida. Óscar Alves, por seu turno,
maravilhou-nos com a sua grande história de vida
e o seu percurso mais ou menos atribulado, que o
levou do Porto para Lisboa e de Lisboa para Madrid.
«O Tempo na nossa cidade» foi, assim,
uma mega mostra de pintura e escultura,
onde Óscar Alves mostrou que a obra “se
cruza com o universo dos sonhos, através
da magia da luz e da cor, e da geometria
dos espaços” e Domingos Oliveira ofereceu “uma perspectiva da visão que tem de
si mesmo como artista, na forma de um
puzzle retalhado que sempre se complementa”, nas palavras do vice-presidente

do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. “Foi, sem dúvidas, uma
das melhores exposições que já tivemos oportunidade de promover”, assegura, enaltecendo o valor
que é reconhecido a nível nacional e internacional a
estes dois artistas.
Domingos Oliveira, um transmontano, nascido no
concelho de Mondim de Basto, que nunca pensou
em tornar-se um artista plástico, é simples, directo,
terra a terra e contagiante na vivacidade com que
explica o porquê de gostar tanto daquilo que faz.
“Sou um defensor de que a cultura é que vai ao povo
e não o contrário. Por isso, adoro ir às escolas falar
do meu trabalho, porque é aí que nascem as melhores opiniões sobre o que faço”, refere, ainda antes de
começar a explicar o seu trabalho.
A inspiração da sua obra surge no seu interior, com
um fim bem definido. Na hora de criar, Domingos
Oliveira não inventa nada e dá forma aos materiais
nobres, como o bronze, prata e ouro, que utiliza
dando-lhes a forma que tinha imaginado. “As minhas histórias são criadas na minha cabeça e por
isso sei exactamente qual a forma que a peça de escultura vai assumir quando estiver concluída. Não
atravesso qualquer processo criativo a meio de um
trabalho”, explica.
As raízes transmontanas marcam a sua obra, muito
influenciada, também, pela sua mãe e pela emotividade que o caracterizam: “A minha mãe ficou
um pouco enciumada quando criei uma escultura
em homenagem ao meu pai – um cabide onde o
progenitor pousava os chapéus quando entrava em
casa –, mas ela nunca chegou a perceber que a minha grande loucura pelas mulheres nasceu dela”.
“A minha mãe”, reflecte, “é o expoente máximo do
meu grande amor e uma das minhas grandes paixões. É por isso que a mulher é uma constante na
minha obra”. Por outro lado, continua, “as minhas
peças reflectem uma grande emotividade, porque
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DOMINGOS OLIVEIRA
CRIA «DEUSA DA CURA»
PARA SRNOM

N

uma homenagem à Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Domingos Oliveira criou uma
peça especial, em bronze, a que chamou
Panaceia, a deusa da cura. “Quis criar
uma obra que se adequasse à instituição
e por isso criei uma mulher a quem chamei Panaceia e para a qual utilizei pela
primeira vez alguns materiais, como
as gazes que comprei na farmácia”, explica. Um pouco à semelhança de outras
suas obras, também nesta o artista deixa
alguns toques provocatórios: “o peito da
mulher transformado numa taça, rodeado por uma cobra”.

sou uma pessoa muito
carente, mas também
porque gostava que o
ser humano fosse mais
sensível”. Talvez por
isso, quando fala da
sua obra, Domingos
Oliveira convida o seu
público a tocar nas peças. “Gosto que as pessoas sintam o meu trabalho”, argumenta.
Dos tempos de Mondim de Basto persiste a vontade de cantar o fado de
Coimbra: “Era o meu grande sonho e ainda não desisti dele”. A descoberta da escultura surge no final
dos anos 70. Funcionário de uma grande empresa
nacional, Domingos Oliveira confessa que não se
sentia realizado com o trabalho diário de secretária,
canetas e papéis. Foi, então, que conheceu o escultor/pintor Óscar Alves e é no seu atelier que começam as primeiras experiências com o barro. “Perdi o
medo quando abandonei a empresa onde trabalhei
25 anos e pensei: Pior do que aquilo que vivi não
pode ser”. A partir daí, nunca mais parou e o seu
valor indiscutível faz com que seja considerado um
dos grandes escultores portugueses, com uma obra
espalhada por diversos países do mundo.

A PINTURA DE ÓSCAR ALVES
A exposição de Óscar Alves na SRNOM foi quase
um regresso às origens. Foi no Porto que nasceu e
estudou, mas foi em Lisboa que encontrou as oportunidades que procurava na vida artística. Com
trabalhos marcadamente surrealistas, o pintor quis
imprimir cor nas obras que levou até ao Centro de
Cultura e Congressos, uma forma, como explicou,

de contrariar “a cidade de pedra escura” que deixou
quando tinha 20 anos. “Estes quadros foram preparados com uma certa antecedência, especificamente
para esta exposição, e nos quais quis imprimir três
características: cor, luminosidade e profundidade”,
explicou, justificando: “nasci e vivi no Porto até aos
20 anos e sempre achei que o Porto é uma cidade
escura. Por isso, para esta exposição quis trazer
obras que reflectissem um estado de espírito que
contrariassem aquilo que eu sentia anteriormente.
Mas, na verdade, a cor tem sido também uma tendência que tenho vindo a assumir no meu trabalho
nos últimos tempos”.
Óscar Alves é um nome incontornável da cultura
portuguesa. Estudou desenho, pintura e escultura,
ao mesmo tempo que ingressa na Escola Superior de
Belas Artes. Integrou o elenco do Teatro Experimental do Porto dirigido pelo poeta e pintor surrealista
António Pedro. Depois do Porto, e em busca de novas experiências, partiu para Lisboa onde expõe na
Sociedade Nacional de Belas Artes sob o aplauso de
Almada Negreiros, Jorge Barradas e da crítica (numa
obra onde mistura a escultura, a cerâmica e a pintura). Durante dois anos radicou-se em Madrid onde
expôs, inovando técnicas e materiais, na sua obra
escultórica. Em 1990 o seu quadro de nome “Duas
Luas” é vendido na Christie’s de Londres. Expõe
em Madrid, no ano de 1993, ao lado de 12 pintores
espanhóis de relevo e neste mesmo ano a Galeria
Ponce de Madrid encomenda-lhe uma Peça de
Escultura. Posteriormente
apresenta-se, na Estampa
94, como pintor da mesma
galeria. Em 1995 um quadro seu “Ite Missa Est” é
leiloado pela Christie’s de
Nova Iorque. n
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3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
ANTOLOGIA DA POESIA GREGA
CLÁSSICA !LBANO -ARTINS 

A MORTE DE PORTUGAL
-IGUEL 2EAL

CORAÇÃO DO REI
)ZA 3ALLES

É a maior antologia
grega publicada em
Portugal. Ler esta
obra traduzida directamente do grego
pelo poeta Albano
Martins é como dar
um enorme mergulho nas nossas raízes culturais.
Esta antologia proporciona-nos uma visão
panorâmica da poesia dos gregos, desde os
poemas homéricos até Paulo Silenciário,
na mais abrangente antologia publicada até
agora.
Albano Martins refere, numa nota introdutória, que esta obra tem como referência
duas outras produzidas em França na segunda metade do século XX: a “Anthologie
de la Poésie Grecque”, de Robert Brasillac
(Stock, Paris, 1964), e “La Couronne et la
Lyre”, de Marguerite Yourcenar (Gallimard,
Paris, 1981). Da primeira Albano Martins
fez a selecção, a fixação dos textos originais
gregos e algumas notas bibliográficas. Da
segunda, foram tidas em conta as notas sobre
os autores.
Esta obra é importante para ler e ter sempre
à mão para consulta, porque representa o
património cultural da poesia grega clássica.
Um livro que ainda inspira muitos dos nossos oradores actuais…

Trata-se de um livro
didáctico, filosófico,
na linha de Eduardo Lourenço. Para
muitos, uma verdadeira pedrada no
charco porque põe
as pessoas a pensar
sobre os problemas
de Portugal. A obra
aborda os complexos culturais dos portugueses, com base na forma como o país foi estruturado ao longo dos 800 anos de história.
Segundo a tradição literária renascentista, o
país foi gerado no mais remoto dos tempos e
contra as mais difíceis circunstâncias. Situações como os Descobrimentos, por exemplo, são aqui devidamente enquadradas.
Os portugueses fizeram praticamente um
milagre, ao transformar um pequeno país
numa superpotência… só com um milhão
de pessoas, na altura. Portugal vê-se então
como nação superior, sintetizada no Quinto
Império do padre António Vieira, Fernando
Pessoa e Agostinho da Silva.
Mas, quando se dá a derrocada do Império,
Portugal penitencia-se e quase se transforma
numa nação com complexo de inferioridade,
passível da máxima humilhação. Passa a ser
um país mesquinho, venenoso e bárbaro. Um
país que se autocanibaliza culturalmente… e
não consegue sair disso. Esta obra analisa a
decadência do Império a partir de D. João
III e considera que, a partir do fracasso de
Alcácer Quibir e da perda da independência, nasce o assombro de Portugal se sentir
insignificante, depois de ter sido um gigante
na totalidade da descoberta do mundo. Um
livro que certamente o vai surpreender, pela
maneira desassombrada como analisa o passado, desde os tempos das caravelas portuguesas… até à adesão à União Europeia.

Iza Salles é uma
jornalista brasileira, que nos traça
uma biografia de
D. Pedro IV, desde
a fuga da corte
para o Brasil (com
respectiva estadia
e problemas políticos), até ao regresso
a Portugal, para o Cerco do Porto.
A história é narrada a partir dos bastidores
da corte por Frei António de Arrábida, que
esteve quase toda a vida ao lado do primeiro
imperador do Brasil, desde que o menino
Pedro nasceu (em 12 de Outubro de 1798) e
começou a ser preparado para reinar, até 24
de Setembro de 1834, altura em que morreu
em Lisboa, após derrotar o seu irmão Miguel,
na guerra contra o absolutismo.
Escrito com grande graciosidade e boa disposição, esta obra apresenta-nos uma conciliação perfeita com o rigor da história, onde até
se fala dos “humores” femininos do rei, visto
que ele era um apaixonado pelo seu povo,
pelos seus amigos, filhos… e mulheres.
Tudo narrado através de Frei Arrábida, que
foi tutor, confessor, confidente e conselheiro
de D. Pedro. Com base neste testemunho,
descobre-se quem verdadeiramente foi esse
homem destemido e autoritário, que proclamou a independência do Brasil e deu ao
país leis mais justas, que levaram o filósofo
suíço Benjamin Constant a afirmar que foi
ele “o grande herói das
Américas”.
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AS ESCOLHAS DE HÉLDER PACHECO
Hélder Pacheco nasceu no Porto, na freguesia da
Vitória. Licenciado pela Escola Superior de Belas
Artes, dedica muito do seu tempo à investigação
da cultura popular da cidade, com quem sempre
manteve uma relação intensa e apaixonada.
Escritor e ensaísta, esteve também durante muitos anos associado ao Ministério da Educação,
onde dirigiu projectos de investigação no âmbito
do património cultural. O resultado desse trabalho foi publicado ao longo de nove volumes na

série “Artes e Tradições”, da Direcção-Geral de
Divulgação.
Com mais de 20 obras publicadas, Hélder Pacheco continua a investigar ao pormenor as culturas populares do Porto, sempre com um olhar
cúmplice e crítico sobre a cidade.
Texto Rui Martins

3 DISCOS
DIANA KRALL
When I look in your eyes

PORTO ROMÂNTICO
3OlA ,OURENÎO

SIN ESQUINAS
0ORTO 4ANGO

Diana Krall é
uma cantora de
jazz bastante
conhecida dos
portug ueses,
até porque já
se apresentou
em vários espectáculos ao
vivo em Lisboa
e no Porto. “When I look in your eyes” é considerado um dos seus melhores trabalhos,
que reúne uma óptima selecção de faixas,
como “I´ve got you under my skin”, por muitos considerada como a melhor interpretação
de sempre dessa música.
A última faixa do disco é “Why should I
care”, que teve também a colaboração de
Clint Estwood na autoria e que foi inserida
no filme “Sob Suspeita”.
Diana Krall nasceu no Canadá e desde cedo
mostrou dotes musicais. Começou a tocar
piano logo aos quatro anos e, pouco tempo
depois, ainda na escola primária, já fazia
parte de um grupo de jazz. De tal forma fez
sucesso que aos 15 anos já ganhava dinheiro
a tocar e a cantar por diversos restaurantes e
casas de espectáculo.
Depois de estudar em Boston, Diana passou
por Los Angeles, antes de se fixar em Nova
Iorque, onde conheceu o músico britânico
Elvis Costello, com quem casou em 2003.
A cantora tem uma vida ligada à música e
os seus dotes podem ser apreciados neste
“When I look in your eyes”, que é um dos
seus discos mais
emblemáticos.

Uma das mais
i lu s t r e s pi anistas da nova
geração, Sofia
Lourenço nasceu no Porto
mas foi na Alemanha que obteve o diploma
de solista de
piano, segundo a distinção da Escola Superior das Artes de Berlim, cidade onde viveu
durante cinco anos. Para se ter uma ideia da
qualidade de Sofia Lourenço, basta dizer que
foi admitida em Berlim juntamente com mais
sete jovens candidatas, após rigorosos critérios de selecção e entre quase uma centena
de candidatos de todo o mundo.
Após o regresso ao Porto, Sofia Lourenço
aliou a actividade nos concertos a solo e na
música de câmara à docência no piano, na
Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto.
Foi discípula da grande pianista Helena
Costa durante dez anos. Na Alemanha trabalhou com Georg Sava e Laszlo Simon.
Apesar de ter recebido ainda orientação de
outros grandes mestres, um pouco por essa
Europa fora, Sofia Lourenço não esqueceu as
raízes e lançou este “Porto Romântico”. Uma
obra que revela a artista ao seu melhor nível,
na linha dos diversos prémios e distinções
que já recebeu.

Quando se
ouve “Sin Esquinas” é impossível não
se ficar contagiado pela
sonoridade romântica e marginal dos portos argentinos,
que deu origem à belíssima dança que ecoou
por todo o mundo. É uma música quente e
ritmada, que proporciona um espectáculo
de dança que encanta e que pode ser apreciado na sua plenitude nas actuações deste
grupo, o Porto Tango. Constituída por seis
elementos, esta orquestra interpreta tango
tradicional e contemporâneo. Costuma actuar por todo o país com espectáculos de voz
e apresentações de excelentes pares de bailarinos. O objectivo do repertório é abordar o
tango desde as suas primeiras manifestações
até às peças mais recentes de Piazzolla, Blásquez e Pujol.
O grupo é constituído por Manuel Vidal (voz),
David Lloyd (violino), José Parra (piano), Óscar Flecha (guitarra), Jaroslav Mikus (Violoncelo) e Jorge Silva (baixo). O resultado final,
que está bem expresso neste “Sin Esquinas”,
é uma sonoridade genuinamente tangueira,
que não perde de vista a beleza e os atributos
do tango clássico, numa combinação perfeita
entre a carismática sonoridade instrumental
e a interpretação ao nível da voz. Para quem
já viu Porto Tango ao vivo este “Sin Esquinas”
é obrigatório. Para
os mais “distraídos”, este som, este
espectáculo, é absolutamente sedutor
e viciante. Fica o
aviso. n
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LAZER

É COMO COLHER FRUTA E
SABOREÁ-LA SEM DESTRUIR A
ÁRVORE

MÉDICOS
FOMENTAM CAÇA
SUSTENTÁVEL
HÁ MÉDICOS QUE SÃO ALGUNS DOS CAÇADORES MAIS ENTUSIASTAS QUE HÁ EM
PORTUGAL. AO FIM DE SEMANA TROCAM
A BATA E O ESTETOSCÓPIO POR UMA ESPINGARDA E UM CAMUFLADO. DESLOCAM-SE
PELO PAÍS FORA, SOBEM MONTES E VALES E
CALCORREIAM QUILÓMETROS, NUM DESAFIO A ELES PRÓPRIOS, SEMPRE EM BUSCA DA
MELHOR PRESA.
Texto Rui Martins

A caça é uma das tradições mais antigas. Vem desde
o tempo do Paleolítico. Hoje, 200 mil anos depois,
muitos não desistem desta interacção com a natureza. Por isso dedicam-se à caça, num ritual que
começa à sexta-feira, quando se prepara o material,
até quando se queimam os últimos cartuchos, ao
domingo, e se regressa com os respectivos troféus.

Na maioria dos casos, a caça foi espoletada pela
família. Júlio Guimarães, anestesista do Hospital de
Santo António, conta a história dos tempos em que
viu o pai engendrar uma arma para “ir às rolas e às
narcejas”.
António Oliveira, director do Serviço de Ortopedia
do Hospital Santo António, diz que ficou viciado
quando começou, ainda muito jovem, “a acompanhar o pai e o tio”.
Grande parte dos médicos-caçadores nasceu no
meio cinegético, como Alexandre Figueiredo, anestesista do Hospital de S. João: “Desde que tenho
memória recordo-me de estar inserido em grupos
de caça, com os meus pais, tios e avós”.
A tradição familiar é uma constante mas a “Nortemédico” descobriu um caso em que não foi bem assim. Joaquim Guimarães, médico de Cirurgia Geral
do Hospital de S. João, revela que a caça é uma paixão despertada… por amigos: “Desencaminharamme há 40 anos”. E desde então não quer outra coisa
aos fins-de-semana.

© Fotolia
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do cão, os conhecimentos que
Para Alexandre Figueiredo a
se tem… como depois há ainda
caça “é uma arte, uma paixão,
outro aspecto que só se ganha
um eterno desafio contra nós
andando lá, no terreno, que é a
próprios, porque queremos
experiência. É preciso saber ler o
fazer sempre mais e melhor”.
terreno”, confidencia Alexandre
António Oliveira salienta “a
Figueiredo.
importância do convívio com
Apesar de tudo, a caça não deixa
os amigos”. Depois vem nade ser uma actividade controturalmente “o desafio de proversa. Por isso os caçadores escurar e descobrir a caça… e
forçam-se por mudar mentalidaacertar no alvo!”.
des e comportamentos negativos
Há também quem privilegie o
junto da sociedade. Mostram-se
contacto com a natureza. É o
apaixonados pela natureza e pelo
caso de Joaquim Guimarães:
mundo animal, onde interagem
“Gosto da vida selvagem, do
sem os destruir totalmente, procontacto com a natureza. É
movendo até a sua conservação
um fascínio procurar a caça,
e manutenção. Assim, estes méencontrá-la e abatê-la. A
dicos-caçadores estão convictos
conquista dá-me um prazer
que a actividade cinegética não é
imenso”, descreve.
uma contradição com a filosofia
Para Júlio Guimarães, a caça é
ecologista, mas sim algo de muito
um “longo ritual, que começa
natural. “Nós vemos a caça como
em casa com a preparação das
um negócio muito lucrativo para
coisas e atinge o ponto alto
as regiões onde é praticada”, diz
no terreno, quando se sente
Joaquim Guimarães, “e que ajuda
o cheiro da terra húmida, o
a equilibrar o meio ambiente”.
cheiro das estevas, todo o
Júlio Guimarães faz pontaria “à
ambiente que nos envolve, a
forma crítica como se olha para
paisagem e a luz”. Para este
a caça, porque assim não podemédico-caçador, a caça não se
mos viver. As pessoas matam
esgota no tiro e na queda da
peixes, matam plantas e tudo o
presa, tal como o futebol não
que precisam para sobreviver (a
se esgota no golo: “Vai muito
caça também é aproveitada para
para além dos 90 minutos, ascomer)”. Para este anestesista do
sim como a caça constitui um
«A CAÇA NÃO SE
Hospital de Santo António “a caça
longo e empolgante processo,
ESGOTA NO TIRO
não é um espectáculo de morte
um autêntico ritual”, dispara.
E NA QUEDA DA
mas sim uma actividade cultural,
O caçador faz muitos quilóque promove e ajuda a conservar
metros pelo meio de montes e
PRESA…»
a natureza”.
coutadas. Por isso, Alexandre
Alexandre Figueiredo revela ainda que “as associaFigueiredo destaca a necessidade de “uma boa preções de defesa dos animais, neste momento, fazem
paração física, aliada a uma boa preparação teórica”.
claras associações com os caçadores. Dou um exemÉ preciso ter conhecimentos relativos às técnicas de
plo: alguém se lembra de ver há dez anos algum precaça, no que respeita à espécie que se vai caçar e ao
dador, um peneireiro, por cima da estrada? Naquela
terreno onde se vai actuar, tipos de auxiliares que
altura não se via uma ave de rapina em Portugal. E
se usam, desde espingardas a munições. Também
agora? Vai daqui para o Algarve e já se conseguem
é necessário “um bom treino técnico, já que o tiro
ver muitas”.
difere muito se é de bala ou caçadeira, se é um tiro
No fundo, os caçadores querem mostrar que ninparado ou se é um tiro de salto, em andamento”.
guém mais do que eles está interessado em que
A escolha do cão também “tem que ser adequada
as espécies cinegéticas se reproduzam da melhor
para o tipo de caça que se está a fazer (há cães de
forma, que sobrevivam com as melhores condições
parar, cães de matilha, há cães de corso, há cães
de saúde, de bem-estar e de harmonia com o meio
de rasto, cada um é treinado de forma diferente). A
ambiente.
caça exige um ‘background’ muito grande ao nível
É como quem colhe uma fruta e a saboreia sem
de esforço pessoal para melhorar as performances
destruir a árvore.
de tiro, as performances físicas, as performances
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ALEXANDRE FIGUEIREDO
DÁ UM TIRO NOS
PRECONCEITOS
A CAÇA FINANCIA E EQUILIBRA
O ECOSSISTEMA
A caça não é uma actividade consensual. Idolatrada
por uns, fortemente criticada por outros, a arte cinegética desperta paixões maniqueístas. Os caçadores
tentam demonstrar, a todo o custo, que ninguém ama
mais a natureza do que eles... mas que, gostar dela,
não significa necessariamente ficar a contemplá-la
como se de um amor platónico se tratasse.
Dizem que é preciso interagir, desfrutar, inclusive extrair alimento, abrigo, remédios... em
quantidades suportáveis pelo ecossistema.
Alexandre Figueiredo é um entusiasta da
arte cinegética. Anestesista do Hospital de
S. João, costuma dedicar os fins-de-semana a
esta grande paixão:

(nortemédico) – Como é que convive com
os movimentos de contestação da caça?
(Alexandre Figueiredo) – A caça sofreu
uma agressão muito grande, durante muito
tempo. Em Portugal ainda é vista como um
acto anti-ecológico, conceito que nos países mais
desenvolvidos está perfeitamente banido. Lá até
são os grupos ecológicos que procuram os grupos
de caçadores, para poderem fomentar o equilíbrio
ecológico. Nós, aqui, como andamos
sempre um bocadinho atrasados…
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Para um caçador exercer legalmente
a actividade venatória tem que ser
titular de licenças de caça (50 euros) e de porte de arma (125 euros). Mas a sua obtenção pode ser
bastante complicada e o processo
já tem feito desistir muita gente. “É
preciso alguma força de vontade
porque obrigam as pessoas a repetir
as mesmas coisas e a estar em filas
imensas, o que é inviável para quem
trabalha e não pode perder tempo”,
denunciam os caçadores.
“Os exames para as licenças de
caça e porte de arma quase se sobrepõem. Dava perfeitamente para
fazer tudo numa vez. Depois uma
pessoa perde três dias seguidos em
exames, que de eficácia têm muito
pouco”, atira Alexandre Figueiredo.
“Além disso, ainda é preciso ir para a
polícia com as licenças… e depois as
licenças nunca mais vêm, demoram
um ano a chegar, nalguns casos”,
sublinha o médico-caçador.
Lamentos de quem tem que passar
por um processo burocrático muito
difícil para obter o respectivo aval
das autoridades. Quem entrar na
caça sem pedir licença arrisca-se
a uma multa que vai dos 250 aos
2500 euros.

Mas como é que os caçadores fomentam concretamente o equilíbrio ecológico? Parece um paradoxo porque, no fundo, matam os
animais…
Vou dar-lhe um exemplo: o financiamento para a recuperação da cabra
montês (aquilo a que chamam a cabra
ibérica) foi feito totalmente à custa da
caça. Portanto, este conceito, que até
há algum tempo dava a ideia de que
havia incompatibilidade, traduz-se
hoje em dia numa associação entre
os grupos ecologistas, os grupos de
defesa do ambiente e dos grupos de
caçadores. Vou dar outros exemplos
mais simples: se pegarmos numa
herdade alentejana de trigo de 1500
hectares, eu tenho uma densidade de
perdizes que andará numa por hectare. Quando chegar o processo de reprodução, se eu na ceara colocar pesticidas, os perdigotos não sobrevivem
se não tiverem insectos para comer.
Por isso, o índice de natalidade baixa
quase a zero. Se meter uma debulhadora naqueles campos, os ninhos da-

queles galináceos são destruídos, porque são feitos
no chão. Mas se, em vez disso, colocar ali um grupo
de caçadores, não é possível matar sequer metade
das perdizes que lá estão. Portanto, a grande destruição resulta de dois factores: a mecanização e a
industrialização da agricultura, para além do abandono dos campos. A falta de tratamento favorece o
aparecimento da caça maior, do javali e do veado,
que se seguram bem nesse tipo de terreno, mas as
espécies mais tradicionais de caça, como o coelho
e a perdiz, não se sustenta se não tiver os terrenos
tratados. Portanto, para obter o equilíbrio, para eu
poder ter caça, tenho que modificar a forma de fazer
agricultura.
Mas não acha que hoje
ainda choca às pessoas
a imagem dos animais
abatidos, ensanguentados?
A questão coloca-se
desta forma: se não tivermos a base da pirâmide as coisas não
funcionam. Para haver
coelhos, para não haver
doenças, é preciso tratar
os campos. É preciso repovoar e fomentar as condições para que os animais
existam. E para que isso aconteça há a necessidade
de gerar dinheiro. Isto fez com que as pessoas percebessem que, defender a indústria da caça, ou defender a actividade cinegética, é claramente defender o equilíbrio ecológico. Naturalmente que isso
tem que ser feito com regras. Mas a verdade é que
nós chegamos a esta realidade atrasados.
Vocês tratam os animais e depois vão lá matálos. Não acha isso contraproducente?
Vou dizer uma coisa que parece estranha: não há
ninguém que goste mais dos touros do que quem
gosta das touradas. Não há ninguém que goste mais
de caça do que os caçadores. Não há ninguém que
perca mais tempo a tratar da caça dos que os caçadores. Não há ninguém que tenha mais consciência
em termos de preservação das espécies do que os
próprios caçadores. Estamos a evoluir lentamente.
Em Espanha estudam-se nas universidades processos de repovoamento e tratamento das espécies,
estudos que estão também a ser usados noutros
países da Europa. Posso ainda dar o exemplo da
Dinamarca ou da Suécia, onde se fizeram trabalhos
brilhantes, assim como na Escócia. Neste momento,
um dos principais destinos de caça na Europa encontra-se nas ilhas britânicas. A Suécia, a Dinamarca, fomentam a caça e são um destino turístico cinegético relativamente barato. Outros países
como Alemanha, Suíça, Polónia, Hungria, Bulgária,
têm uma indústria de caça fortíssima.
E em Portugal?
Aqui, a própria Quercus já se senta à mesma mesa
dos caçadores. Já há projectos em comum, nomea-
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PERFIL DE UM BOM GESTOR DE CAÇA
Os gestores de caça constituem uma
peça fundamental na actividade venatória. Normalmente são engenheiros
zootécnicos ou agrónomos que fazem
a gestão de um conjunto de recursos
humanos e do meio ambiente, para que
possam ser comercializados. Compete
ao gestor provocar um desequilíbrio
para ter capacidade de excedente, para
que o abate seja feito de forma controlada. Para além
disso, trata também
do terreno, consoante as fases em
que é preciso pôr a
comida no chão, ao
mesmo tempo que
se ocupa da vertente
financeira.
Sérgio Ferreira é um exemplo de gestores de caça em Portugal. Criou há cinco
anos a Coutada da Água da Travessa, na
Herdade de Cadouços, entre Abrantes e
Ponte de Sôr. Trata-se de uma zona de
caça de perdizes, coelhos e patos, numa
área de mais de 600 hectares. “Foi um
investimento por prazer! Sou caçador
desde pequeno e este é mesmo um negócio para a vida, apesar do muito tra-

balho que dá. Exige muita atenção aos
pormenores mas só o contacto com esta
natureza é maravilhoso...", confessa.
Tem cerca de 50 mil euros de encargos
anuais entre renda, pessoal (entre 10
a 12 ajudantes na época de caça), e
reposição das espécies. "Faço o repovoamento e reforço de espécies a cada
Primavera e quando se justifica, em Novembro, mesmo antes do arranque da
época de caça por excelência".
Cada caçador paga 150 euros
por dia com direito a almoço.
A Herdade tem restaurante
e ainda turismo rural. Quem
quiser pernoitar paga 60 euros
por quarto para duas pessoas.
Diz ainda Sérgio Ferreira que
“os médicos são uma fatia
considerável da clientela regular. Uns
vêm a título pessoal, outros em actividades organizadas pelos laboratórios”.
Recebe uma média de 500 pessoas por
época de caça. Uma procura que considera ser positiva também para a comunidade local, nomeadamente Ponte
de Sôr, que é nesta altura altamente
solicitada a nível de hotéis, restaurantes
ou cafés.

h&AÎO O
REPOVOAMENTO
E REFORÎO DE
espécies a cada
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Mas não lhe parece uma luta desigual, enfrentar
um animal indefeso com uma arma?
Vivemos numa sociedade judaico-cristã. Toda a
gente admite que se pegue numa galinha e se lhe
torça o pescoço. Ninguém critica as vacarias, para
dar leite, em que os bichos estão amarrados. Têm
meio metro de espaço, comem e dormem sempre
no mesmo sítio e são autênticas fábricas de dar leite.
Mas não se admite que os bichos vivam livres na
natureza e um tipo vá depois caçá-los. Coitadinho
do bicho que foi morto. Mas ele é para comer na
mesma… Mas eu não posso ter gozo em matar
aquilo que como? A que propósito? Há aqui uma
distorção clara do que é a realidade. As pessoas
criaram preconceitos relativamente às coisas. E só
quando começarem a abrir as mentalidades é que
vão perceber o disparate que fizeram.

JÚLIO
GUIMARÃES
EMOCIONA-SE
QUANDO
FALA DOS
COMPANHEIROS
DE CAÇA
“CÃO COMO
NÓS”
Júlio Guimarães é um anestesista do Hospital de Santo António que vive intensamente o dia-a-dia do seu serviço. Rigoroso, é um
adepto do FC Porto, implacável com os adversários.
Quando caça, mostra-se intransigente com a presa.
Mas no meio de toda esta circunspecção, tem um
ponto fraco: os cães. Quando fala dos seus companheiros de caça, a voz fica embargada. E nem consegue disfarçar…
“Aconselho o livro de Manuel Alegre ´Cão como Nós`.
Aliás, nem o posso ler muitas vezes. Senão, choro”.

damente a reintrodução do lince no Algarve. Isso
já é uma parceria. Os terrenos já estão tratados por
associações de caçadores, que têm o trabalho de vacinar os coelhos no defeso, perceber se os terrenos
estão tratados, criar postos de água e pontos de alimentação. O segredo disto está no equilíbrio, para
que a biodiversidade exista. Eu não me lembro de
ver veados em Portugal quando comecei a caçar. Javalis viam-se muito raramente. Nas minhas caçadas
recentes às perdizes vi cervas e veados soltos, em
terreno aberto. Há veados em Portugal e há javalis
em sítios onde nunca tinham existido.

Para Júlio Guimarães não é fácil falar deste tema,
porque se emociona: “Há coisas que são difíceis de
exprimir. Morei num quinto andar da Rua Faria
Guimarães. Quando regressava a casa, o cão começava a ladrar, mal eu entrava na rua. Depois vinha
para a porta e toda a vizinhança ficava a saber que
eu estava a chegar. É brutal a cumplicidade que se
cria. Vive-se com os cães pequenos/grandes momentos. Eles fazem coisas que nos fazem ficar até
engasgados, porque parecem agir como uma pessoa
de família. Por vezes, até são mais do que certas
pessoas de família. Não tenho dúvidas disso.”
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O SEU A
SEU DONO
Não há conhecimento de uma
amizade tão forte e duradoura entre espécies distintas
quanto a do humano e a do
cão. E então na
caça são inseparáveis. Existem vários tipos
de cães de caça,
com diferentes
especialidades, para vários
preços. Se for um filho de
campeões e ainda por cima
já estiver treinado pode ser
bastante caro. Mas se se conseguir um eficaz cruzamento
de cachorros de amigos pode
até nem custar nada.
Os cães são diferentes para
cada tipo de caça. Na chamada caça maior normalmente usam-se cães de matilha (uns serão cães de rasto,
fortes em nariz, outros serão
os cães voluntariosos, que ladram e fazem levantar a presa
que está escondida, e há os
cães de agarra, para quando a
matilha cerca um animal). Os
cães de raça Teckel (salsicho),
por exemplo, são cães de
rasto, criados para poderem
entrar nas tocas das raposas.
Trata-se de uns cãezinhos de
uma coragem imensa, com
grande capacidade de seguir
um rasto de sangue, e que
tanto entra numa toca de raposa como persegue um ja-

vali. Depois temos também os
famosos cães de parar, talvez
os cães mais conhecidos na
caça, que são aqueles perdigueiros que ficam parados a
apontar.
Existem ainda os cães de cobro, os Labradores, por exemplo, que trazem a
caça ao dono, para
além dos Podengos, aqueles cães
de pêlo curto que
vemos nas nossas
aldeias e que são uns cães típicos de caça ao coelho. Há
também muitas outras variantes de cães portugueses,
enfim, uma imensidão de cães
diferentes, de raças diversas
e com características muito
distintas.
Na famosa caça à perdiz,
por exemplo, usa-se normalmente um cão de parar,
divididos em raças continentais (Draco alemão) e
raças britânicas (Setters e os
Pointers). De França vem o
Epagneul Breton e o Braco
francês; em Portugal temos
o perdigueiro português,
que é aquele cãozinho de
camurça… muito bonito;
os espanhóis contam com o
Perdigueiro de Burgos.
Há raças e sub-grupos para
todos os gostos, de modo a
que cada caçador possa sentir uma grande cumplicidade
com o seu cão e dizer aquilo
que é normal ouvir-se: ”O
meu é o melhor do Mundo”.

h/ MEU Ï O
melhor do
MUNDOv

para o lado e eles vêm logo atrás. Levo
os sacos para baixo e coloco-os junto à
entrada, no “hall”. Eles deitam-se logo
em cima. Se não levasse cães para a caça
sentia-me triste, sozinho”, confessa.
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Júlio Guimarães caça há muitos anos. Ao
longo do tempo coleccionou uma série de
histórias, que davam para preencher um
livro bem volumoso. Há uma que parece
saída de um episódio do “Bugs Bunny”:
“Um dia andava eu calmamente por um
monte quando, de repente, vi um coelho
encostado a uma pequena pedra. Estava
numa posição que mais parecia estar
numa paragem de autocarro. Confesso
que fiquei na dúvida sobre aquilo que
deveria fazer, porque estava muito perto.
No meio da hesitação, o coelho arrancou
e eu… dei-lhe um tiro. Mas, nesse momento, ele fez uma curva. Dei-lhe então
outro tiro, no momento em que ele fez outra curva. Resultado: falhei os dois tiros.
Por acaso fiquei bastante chateado, porque naquela altura era importante para o
meu curriculum matar um coelho (risos)”.
“Quando cheguei a casa de um primo
meu, em Castelo Branco, estava lá um
grupo de caçadores, bem mais experientes, e eu contei a peripécia. Disse-me, então, o patriarca do grupo: ‘Vou-te explicar
como vais fazer no futuro: apontas logo
ao coelho e dizes: se sais daí morres! E
dás dois passos atrás. Depois, voltas a dizer: se sais daí morres: e dás
mais dois passos atrás, sempre a apontar. Quando estiveres a uns 40 passos… pum,
dás um tiro e matas o coelho’.
Simples. É aquela manha de
quem anda há muitos anos
na caça” (risos).

A “ESPUNGARDA”

Na memória ainda dorida
está o Mozart, um “Epagneul Breton”, que faleceu
há relativamente pouco
tempo. Agora, tem outro cúmplice. O Speck, outro “Epagneul Breton”, que juntamente com a nova
cadela, a Blush, são os fiéis companheiros de Júlio
Guimarães. Seguem-no por todo o lado: “Quando
começo a preparar as coisas para a caça, os cães
já não saiem da minha beira. Deitam-se em cima
dos sacos de caça. Cheiram tudo. Dou um passo

A caça é uma paixão que foi
transmitida pelo pai. Por isso
existem algumas histórias
que mais parecem daquelas
que… quem não caça com
espingarda, caça com… “espungarda”:
“O meu pai não tinha muitas possibilidades. Por isso
construiu ele próprio uma arma! Ainda jovem morou na zona da Foz do Douro, de onde era natural. É
do tempo em que viu abrir a Avenida Marechal Gomes da Costa… Lá, dantes, só havia campos, onde
as pessoas caçavam. Aquilo era tudo mato, à volta
do Campo da Ervilha. Naturalmente que as pessoas
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com posses tinham espingardas. Iam às rolas
e às narcejas. Então,
o meu pai engendrou
uma espingarda. Fez
uma coronha com um
tubo de chumbo (na
época a construção civil recorria muito aos
tubos de chumbo…).
Aquilo fechava numa
ponta, amarrada a um
tubo de madeira para
fazer a coronha. Fez
também um buraco
de pólvora, onde metia
cabeças de fósforo, daquelas que fazem fogo
quando se lhes bate
(tipo fósforo de cabeça
branca usado pelos cowboys). Depois aplicou
um pequeno sistema
mecânico que picava o
fósforo. Aquilo acendia,
pegava fogo à pólvora e
empurrava o chumbo.
Com este sistema, ele
lá matava um pássaro
de vez em quando. A
partir daí eu próprio
também herdei um
pouco os genes do meu pai”, conta.
Começou aí a paixão pela caça, instinto que se desenvolveu também quando, aos oito anos, começou
também a sair com um primo: “Levantávamo-nos às
5 horas da manhã e eu ia com ele… para estar a ver.
Com aquela idade eu não caçava nada. Mas gostava
de ver. Foi ali que comecei a aprender”, revela.
Mais tarde, ainda nem sequer tinha licença de caça
mas já ia aos pardais: “O dono da Sapataria Teresinha tinha uma casa em Vila Chã e convidava-nos
no Inverno para lá passar os fins-de-semana. Já tínhamos espingardas de chumbos e toda a gente saía
de madrugada, quando o sol começava a nascer. Era
eu, o meu pai, ele… mais uns vizinhos. Fazíamos
um domingo de manhã aos pardais”.
Mais tarde, já com licença de caçador, Júlio Guimarães virou-se para… as rolas: “Ia para Angeiras. Começava a 15 de Agosto, quando abre a época. Fazia
campismo, levantava-me de madrugada e seguia
para o pinheiral de Labruge (na altura não havia ali
ninguém). Ficava à espera que as rolas passassem
para lhes dar uns tiros”.
Hoje, o destino é o mesmo de uma grande parte dos
médicos caçadores: o Alentejo.

A CAÇA NÃO
É TIRO E QUEDA
A caça não se reduz ao simples acto de disparar e
matar uma peça. A arte cinegética tem a ver com um
vasto ritual de procedimentos e de experiências.
Júlio Guimarães faz uma comparação curiosa. “É
como o futebol, que não se resume apenas ao golo.
Há a adrenalina do jogo, a envolvência, o estádio
com os adeptos, as claques, as cores das equipas.
Depois há as jogadas que, por vezes, resultam em
golo. Mas o golo não é tudo. Na caça é do mesmo género, porque não se esgota no tiro. Trata-se de todo
um ritual que começa na preparação das coisas, em
casa. Depois, no terreno, tem a ver com os cheiros,
as paisagens, as cores, o ambiente, a expectativa do
que se vai encontrar”.
Como qualquer jogador que gosta sempre de marcar um golo, também o caçador ambiciona apanhar
qualquer coisa: “Sinceramente, se não matar não
me faz diferença. Claro que é o objectivo final mas
se não acontecer… não há problema. Porque o mais
importante é uma pessoa perceber o que é a caça.
Estou a falar do cheiro da terra, o cheiro das estevas,
da erva húmida, a luz… tudo isto é maravilhoso”.
De manhã cedo, as imagens rústicas ficam para
sempre gravadas na memória: “Quando se entra às
6h da manhã num terreno apreciam-se os recortes
das folhas, das árvores, das plantas, que têm um
contraste que parece perfeito. Se passarmos pelo
mesmo sítio mas a uma hora diferente, ao meio-dia,
por exemplo, até parece que estamos a passar por
um local diferente, porque o sol muda as tonalidades. Se uma pessoa conseguir apreciar toda esta
envolvência então, sim, é um apreciador de caça”.
Com muitos anos de actividade, Júlio Guimarães
já perdeu a conta aos troféus. A experiência e o conhecimento já estão muito para além dos números:
“Às vezes diz-se: olha que grande caçador… matou
10, 18, 25 perdizes. Mas, para mim, grande caçador
não é bem isso. É um senhor que me acompanha
lá no Alentejo (nós temos sempre um mochileiro,
que nos ajuda no terreno para levar a caça). O ano
passado houve um que me disse: Dr. não está a ver
ali à beira daquela ponta uma lebre na cama (risos)?
Qual lebre?, perguntei eu. Ali, olhe. Quer que eu
atire uma pedra para a matar? Fui lá ver. Peguei na
espingarda mas falhei a lebre porque ela fugiu. Não
fiquei nada chateado, porque matei-a com os olhos,
não é? Andámos mais 50 metros e ele disse-me: Dr.
não mexa o pé! Olhei e, de facto, tinha uma lebre
mesmo junto ao pé. Mesmo encostada. Via-lhe os
olhos. Via-lhe os bigodes a mexer. O cão andava por
ali. Tentei chamá-lo para ele ver a lebre mas… nada.
Eu também não sabia o que fazer. Um tiro dali não
era nada aconselhável porque estava demasiado
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perto e eu ainda me podia magoar.
Nunca tinha tido uma lebre no pé,
autenticamente. Se desse mais um
passo calcava-a”.
Este episódio serve para ilustrar a
tese de Júlio Guimarães: “Para mim,
o bom caçador é aquele que sabe a
quilómetros de distância onde estão os bichos. É antecipar isso desde
muito longe. Um bom atirador não é
necessariamente um bom caçador.
São coisas diferentes. Bom caçador
é esse senhor, que me acompanhou.
Ele conhece a rota das perdizes, os
voos, como é que elas se mexem.
Tudo isso é uma arte. A caça, interpretada dessa maneira é uma arte”.

ANTÓNIO OLIVEIRA
HABITUADO A
SOCORRER OS MAIS
IMPRUDENTES
HÁ CAÇADORES QUE
DÃO TIROS NOS PÉS
Há uma coisa na vida que
António Oliveira não abdica: “Nunca falho um fim-de-semana de caça!” Há
quem jogue golfe, ténis, futebol, mais ou menos regularmente, mas o director do Serviço de Ortopedia dos
Hospital de S. João é um indefectível praticante das
artes cinegéticas. E todos os fins-de-semana. Tratase de uma paixão antiga, herdada da família, e que
se manifesta activamente desde os 16 anos. Nunca
frequentou clubes. Considera-se um autodidacta. A
experiência tem sido garantia de boas caçadas.

Costuma dividir a actividade entre o Alentejo e Mogadouro: “Sou sócio de uma coutada associativa.
Ainda agora vou para lá para uma montaria de javali”, revela.

Em tantos anos de caça, são várias as histórias fruto
de uma grande colecção de aventuras, sempre na
companhia da sua inseparável cadela Pointer: “Uma
vez, no Alentejo, estava a fazer caça de salto. Cheguei a uma lagoa e levantaram-se vários patos. Atirei e houve um que caiu na água. A cadela atirou-se
logo e foi a nadar até ao centro da lagoa. Depois, não
sei bem o que aconteceu… não sei se foi do cheiro
do pato… a verdade é que a cadela não o trouxe,
deixou-o lá, o que acabou por ter uma certa piada”.
Numa outra altura, António Oliveira mirou uma
perdiz e disparou de forma a fazê-la “cair de asa”.
A cadela foi lá mas quando se preparava para abocanhá-la apareceu uma lebre. Resultado: “a cadela
deixou a perdiz e foi logo a correr atrás da lebre”.
O facto de ser ortopedista já tem sido uma maisvalia para alguns caçadores imprudentes. Por vezes
acontecem acidentes e António Oliveira pousa a
arma para prestar os primeiros socorros: “Já tive
que ajudar muita gente devido a lesões graves nos
pés. Por vezes põem-lhes a arma em cima, na posição invertida, para descansar. É um erro crasso
porque pode haver um disparo acidental. De vez
em quando esquecem-se que a arma é para andar
sempre nos braços ou ao ombro. Nunca se põe no
pé para descansar. É a chamada lesão do caçador”.
Fã das espingardas automáticas, não abdica de uma
boa arma: “Não sou propriamente um coleccionador mas a carabina de mira telescópica é a minha
preferida. É uma arma propícia para a caça grossa,
de javali ou veado”.
Em toda a vasta carreira cinegética, António Oliveira já caçou uma quantidade incalculável de peças. Se lhe perguntarem se alguma vez sentiu pena
de ver um bicho a morrer-lhe as mãos, ele confessa
que sim. “A minha preocupação é não
provocar sofrimento. Tento sempre ser o
mais rápido e letal possível para que não
haja dor. Se os bichos pudessem ser de
plástico…”
Então, talvez pudesse praticar antes tiro
aos pratos… Poder podia mas “não era a
mesma coisa!”, dispara.

JOAQUIM GUIMARÃES
GOSTA DE TIROS
CIRÚRGICOS
Amigos, amigos, paixões antigas. Aos fins-de-semana,
Joaquim Guimarães mete a cirurgia geral na gaveta do
seu gabinete, no Hospital de S. João, e deixa a cidade
do Porto. Parte em busca de mais uma presa. Tudo
por culpa de um grupo de amigos. “Desencaminharam-me há 40 anos e nunca mais deixei este vício”.

O rumo é invariavelmente o mesmo: Alentejo. “Encontro-me lá com muitos médicos mas também há
pessoas de outras actividades com quem gosto de
conviver”, revela.
Privilegia o contacto com a natureza: “Adoro a vida
selvagem e gosto de abater a caça, de a conquistar”.
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Joaquim Guimarães diz que era capaz de fazer uma
“cirurgia geral” a um animal, se pudesse: “Efectivamente não dá… os cães abatem logo a presa. Não há
qualquer hipótese. Mas, se pudesse, fazia (risos)”.
A pesca, neste aspecto, tem uma vantagem: “Se pudéssemos devolver a caça ao meio ambiente como fazem os pescadores era óptimo. Eles, se quiserem, podem devolver o peixe ao mar. Mas, na caça não dá”.
A caça não é uma actividade pacífica. A arte cinegética é muito contestada mas isso não impressiona
Joaquim Guimarães: “O que é que se pretende? Acabar com a caça? Impossível! Nem pensar. É uma
tradição secular. É uma actividade que vai durar
muitos anos”.
Há quem queira “acabar com as touradas, com a
caça, com a pesca, mas isso não faz qualquer sentido. Nós vemos a caça com outros olhos. Trata-se
de uma actividade altamente lucrativa para as populações locais”.
Para além da componente negócio, o médico do
Hospital de S. João destaca as preocupações ambientais: “A arte cinegética é essencial para equilibrar o ecossistema. A caça é uma actividade sustentada, que fomenta o equilíbrio das espécies”.
Quando regressa, depois de uma boa jornada cinegética, Joaquim Guimarães tira partido das peças:
“Às vezes trago para casa ou então dou aos amigos”,
confessa. Mas também há alturas em que dá para
vender alguma coisa: “Claro que não dá para pagar
a caça”, apressa-se a esclarecer. “Nunca compensa o
que se gasta”, sublinha.
Há sempre uma palavra muito especial para o fiel
companheiro de inúmeras aventuras no meio do
mato e dos montes: “Neste momento tenho dois
cães mas houve um que morreu há pouco tempo
que era muito especial”, recorda.
“Era um perdigueiro muito inteligente”, salienta. “Na
caça, o cão tem uma relação connosco de grande
cumplicidade. Mesmo para além dos dias de caça
os cães vivem comigo no dia-a-dia. Por isso existe
sempre uma relação muito especial”, confessa.

ÀS SEGUNDAS FEIRAS
CAÇA-SE COM…
O GARFIELD
Uma jornada de caça começa na véspera. Preparamse as armas e os acessórios. Escolhem-se os cães de
acordo com as espécies a abater. Busca-se um local
para pernoitar. Os caçadores nortenhos preferem as
coutadas alentejanas. Por isso, já estão habituados
a fazer autênticas maratonas. São 400 ou 500 quilómetros para ir de encontro a esta paixão. Mais os
quilómetros a pé no meio dos montes. E, depois, o
regresso. Um programa bastante exigente.

OMBRO, ARMA!...

Os médicos constituem
uma boa percentagem
dos clientes das espingardarias. António Leitão é
o dono da Real Armaria,
no Porto, uma loja que
mantém o traço original
da construção, de 1880.
Ele conhece bem a clientela, que procura essencialmente dois tipos de
armas: as de cartuchos,
as chamadas caçadeiras,
de chumbo, e as armas
de bala, ou seja, as carabinas.
“As armas de canos sobrepostos (para a caça
de perdizes ou coelhos)

são as mais procuradas”,
refere António Leitão.
São armas que disparam
chumbo, que se espalha
embora com baixo alcance. A 60 metros, normalmente, estas armas já
não são letais.
“As Benelli, as Browning
e Beretta são as preferidas e o preço varia entre
os 1200 e os 2000 mil
euros”, explica o proprietário da loja. “São armas
que duram uma vida”,
garante, para acrescentar
que “a manutenção passa
apenas pela limpeza”.
Existem ainda as carabinas para caça grossa,
como veados e javalis.
“As Benelli, as Browning
e as Blazers são as mais
procuradas e o preço
varia entre os 2500 e os
5000 euros e podem durar várias vidas”, sublinha
António Leitão.
As carabinas, nos calibres
mais potentes, podem ser
letais a 2500 metros.

Alexandre Figueiredo sai normalmente de casa “às
4 da manhã. Por volta das 8h30 já estou a caçar em
Mértola, perto de Alcoutim, até perto das 15h30.
Depois almoço qualquer coisa. Durmo numa estalagem e aproveito a manhã de domingo para voltar
a caçar. Regresso ao Porto à tarde e chego ainda a
tempo de jantar”.
Mas há outras situações ainda mais radicais para
este anestesista do Hospital de S. João: “Vou e venho com frequência no mesmo dia e ainda chego a
tempo de jantar em casa!”.
António Oliveira é um ortodoxo da caça ao fim de
semana: “Nunca falho!” Família? “Já está habituada.
Entende e respeita”, sublinha o ortopedista do Hospital de Santo António.
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A CONTA SE FAZ FAVOR…
Para além das despesas com o
material e deslocações, o caçador tem ainda que contar com
o ”imposto” a pagar quando
mata um animal. São várias as
modalidades mas a mais usual
é pagar… à peça: “Normalmente, matar uma perdiz custa
45 euros, uma lebre 30, e um
coelho 16. Depois há que contar com mais 50 euros para o
mochileiro, que é contratado
por quem organiza a caçada.
No Alentejo eles organizam isso
muito bem. Por isso é que a região está hoje muito melhor”,
revela Júlio Guimarães, anestesista do Hospital de Santo António. Mas há outras modalidades: ”Há zonas de caça mais
intensiva, onde se metem perdizes no terreno. Os caçadores
pagam inicialmente, por exemplo, 200 euros e têm direito a
cinco perdizes. Depois também
há modalidades de caça associativa, em que se paga uma
quota anual para se caçar num
terreno. No Norte há algumas
zonas de caça associativa, que é
naturalmente diferente das zonas de caça turística. Quer isso
dizer que determinado número
de hectares pertence apenas
àqueles sócios”.
Já a caça do javali tem contornos diferentes: “Depende do

tipo de caça. Se for de espera,
nas luas, a partir de Março,
Abril ou, então, nas montarias,
onde o preço é em função da
qualidade. Há montarias que
podem custar 2500 ou 3 mil euros. Depende. Inclusivamente
podem dizer: pode matar dois
javalis, dois veados… por aí
fora. São zonas fechadas. Em
terreno aberto, as montarias
podem custar à volta de 150
euros mas a organização não
garante nada. Pode dar alguma
coisa mas também pode não
dar. Por acaso, nas montarias
até se pode sentir mais adrenalina, porque se está parado, à
espera. Depois, quando se começa a ouvir os cães a ladrar e
o barulho se vai aproximando…
percebe-se que vem aí o javali.
Não se sabe se é grande ou pequeno. Se vai aparecer ou não.
A intensificação e aproximação
do barulho gera uma certa expectativa, até porque não se
sabe de onde é que ele vai aparecer”.
A adrenalina da caça ao javali
só termina quando se ouve o
morteiro que anuncia o fim da
jornada e indica o regresso à
base, para um lanche ajantarado, com as iguarias regionais
da praxe e o tradicional matabicho.

A caça é uma paixão incansável. Muitas vezes com
os sonos trocados, com tanta caminhada, com tantos quilómetros a pé pelos montes e ao volante dos
automóveis. Dá a ideia que ao domingo caçam com
cão… No dia seguinte caçam com o famoso gato
que odeia as segundas-feiras: Garfield … “Começo
a semana realmente cansado”, confessa António
Oliveira, “mas leve da cabeça”, completa de pronto.
“A caça ajuda a descarregar tensões”, dispara.

O PORTAL DE
TRÁS-OS-MONTES
Domingo costuma ser o dia do caçador e há quem
procure os lugares que parecem recônditos mas
que fazem sentido para quem persegue uma paixão
de criança: “Houve uma fase em que ia caçar para

Espanha porque lá eles são mesmo profissionais”, diz Júlio Guimarães.
“Há muito tempo que a caça é um importante contributo para o PIB espanhol”, acrescenta Alexandre Figueiredo,
para adiantar ainda que “a actividade
cinegética ajudou a recuperar algumas
regiões de Espanha. Hoje em dia, a caça
não é uma coisa que possa ser vista de
uma forma ligeira. É uma indústria
muito importante”.
Em Portugal a situação é bem diferente,
se bem que no Alentejo se note um melhor repovoamento e aproveitamento
dos recursos. “A tradição de caça é melhor lá em baixo”, considera Joaquim
Guimarães, que confessa “já ter praticado há alguns anos em Trás-os-Montes.
Mas agora é complicado. As condições
no Alentejo são muito melhores, não há
qualquer dúvida sobre isso”.
Alexandre Figueiredo acrescenta que no
Norte “os minifúndios contrastam com
os latifúndios no Sul. Quer isto dizer
que temos cá coutadas pequenas com
40 proprietários e lá em baixo há coutadas grandes com apenas um ou dois
proprietários. Fica, portanto, tudo mais
fácil de conciliar”.

VENENO
E ANTÍDOTO

A diferença de mentalidade também poderá ser um aspecto importante, na opinião dos médicos-caçadores. Alexandre
Figueiredo é um dos mais inconformados, porque já viveu em Trás-os-Montes
uma situação muito complicada: “Lá
ainda não perceberam que a caça é um
negócio muito lucrativo. Consideram
que aquilo é só deles e não deixam caçar
ninguém de fora. Envenenam os terrenos. Foi assim que me mataram um cão. Nunca
mais lá volto. Custa-me dizer isto, porque sou nortenho, mas só caço a sul do Tejo!”.
Para muitos, tudo não passa de uma questão de
mentalidade. “A caça fomenta um turismo elitista,
que movimenta muito dinheiro. Desde os cafés da
zona, estalagens, restaurantes, gasolineiras e as pessoas que estão associadas à actividade, desde os
que vendem equipamentos aos que tratam dos animais e dos terrenos. Há uma máquina muito grande
a impulsionar tudo isto. O Alentejo tem evoluído
imenso no rendimento per capita. E isso não acontece porque, de repente, se voltou a produzir trigo…
A caça é a principal geradora de riqueza na região”.
É o chamado turismo cinegético, que contribui com
uma boa taxa de ocupação para o desenvolvimento
dos estabelecimentos hoteleiros da região do Alentejo. n
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. FORMAÇÃO MÉDICA E TITULAÇÃO DE
ESPECIALISTAS
1. Face à perspectiva da eventual criação de uma subespecialidade de Alergologia Pediátrica, o Colégio de
Imunoalergologia manifestou a sua oposição através
do documento que parcialmente se transcreve como
documento 1.
2. O Conselho Regional do Norte (CRN) tomou conhecimento da Circular Normativa n.º 9/2009 da
ACSS sobre a aplicação do Decreto-Lei n.º 45/2009,
de 13 de Fevereiro – Regime de trabalho dos médicos
internos, a qual se publica como documento 2. Mais,
decidiu o CRN solicitar a publicação da referida Circular na revista da Ordem dos Médicos.
2. MEDICINA PRIVADA E
CONVENCIONADA
1. Sobre o Decreto-Lei 279/2009, de 6 de Outubro –
que estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos
a abertura, a modificação e o funcionamento das unidades privadas de serviços de saúde – transcreve-se
como documento 3 o Parecer da Consultora Jurídica
da SRNOM.
3. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1. Face aos resultados finais de uma auditoria interna
realizada por uma sociedade revisores oficiais de contas, decidiu o CRN iniciar uma revisão de processos e
procedimentos de acordo com as deficiências e recomendações apresentadas.

2. No dia da inauguração da exposição de pintura de
István Simon, no passado dia 1 de Dezembro de 2009,
o Prof. Ferreira do Amaral, da Universidade do Porto,
responsável pela organização da exposição, ofereceu à
Ordem dos Médicos os seguintes livros, todos editados
pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto: 1. A
Viagem do Gama nas Crónicas do Reino, apresentação e
Introdução de Aurélio de Oliveira; 2. Roteiro da Primeira
Viagem de Vasco da Gama à índia, de Álvaro Velho; 3.
Miscelânea: O Fascínio da Índia, Comércio e Ética Económica em Malaca; Prelados de Goa e Macau; Descolonização e Nacionalismo no Sudeste Asiático, de Maria de
Fátima Marinho; Ivo Carneiro de Sousa; Pedro Tavares e
Lurdes Marques da Silva; 4. Nos Rumos da Modernidade,
de Aurélio de Oliveira; 5. O Jansenismo em Portugal, de
Cândido dos Santos; 6. Quinhentos/Oitocentos (Ensaios
de História), de Francisco Ribeiro da Silva; 7. As Religiões
da Nossa Vizinhança: História, Crença e Espiritualidade,
de Geraldo J.A. Coelho Dias.
B – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL

1. O CRN tomou conhecimento da carta enviada à Ordem
dos Médicos pelo Alto Comissariado da Saúde relativa à
participação da OM no Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento sobre a actividade nos PALOP e Timor, no
domínio da Saúde, a qual se transcreve como documento 4.
2. Foi estabelecido entre a CP e a OM um protocolo que
assegura condições especiais para os médicos. O texto do
referido protocolo encontra-se na página 71.
C – 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 69 e 70.
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EVENTUAL CRIAÇÃO DA SUB-ESPECIALIDADE DE
ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA
OPOSIÇÃO DO COLÉGIO DE IMUNOALERGOLOGIA

DOCUMENTO 1

A Direcção do Colégio de Imunoalergologia teve conhecimento que na reunião de CNE ocorrida em 17 de Novembro de 2009 foi ponderado a eventual aprovação da
sub-especialidade de Alergologia Pediátrica. Muito se
estranha que num assunto de tal gravidade não tenha
sido consultado nem auscultado este Colégio.
A Direcção do Colégio de Imunoalergologia, auscultados representantes dos seus pares envolvidos quer na
responsabilidade da assistência clínica, quer na formação de Internos da Especialidade, conjunta e integradamente envolvidos na promoção e na dignificação
desta reconhecida especialidade médica, manifesta
uma firme oposição relativamente à pretensa criação
da sub-especialidade de Alergologia Pediátrica.
Assim, a Direcção do Colégio de Imunoalergologia,
reunida em 20 de Novembro do corrente ano, corroborada e mandatada pelos seus pares, expressa em resposta a inquérito recentemente enviado a todos os Especialistas, considera não existir cabimento, benefício
assistencial ou qualquer justificação para a criação de
sub-especialidade em qualquer grupo etário específico nesta Especialidade transversal. Aliás, a fragmentação, subdivisão e espartilho da Medicina está pois em
contra-ciclo com as preocupações que o próprio CNE
da OM reiterou no decurso da recente Posse das Direcções dos Colégios no actual triénio.
Não parece, pois, necessária ou uma mais-valia uma
sub-especialidade pediátrica no acompanhamento de
alérgicos nesta faixa etária uma vez que:
a) A formação e diferenciação técnico-científica em Imunoalergologia decorrem de um tronco comum de Pediatria
e Medicina Interna, com um mesmo tempo de formação.
b) A doença imunoalérgica é multi-sistémica, multiorgânica e transversal a todas as faixas etárias.
c) A doença alérgica, crónica, decorre na maioria das vezes em tempos que ultrapassam a idade pediátrica pelo
que permite um acompanhamento continuado pelo
mesmo Imunoalergologista com claros benefícios na
relação médico-doente e traduzida por benefícios substanciais nos aspectos de recursos a diferentes níveis.
d) O acompanhamento multigeracional de vários elementos de unia mesma família, resultam na singularidade do Imunoalergologista de Família com claros
benefícios clínicos e humanos.
e) A criança, adolescente e adulto jovem constituem a maioria dos doentes da responsabilidade desta Especialidade.
f) A qualidade da Imunoalergologia em crianças, adolescentes e adultos tem pleno reconhecimento pelos
mais elevados critérios de qualidade validados internacionalmente, traduzidos no prestígio alcançado externamente por Especialistas e Internos da Especialidade
em actividade científica em Alergologia e Imunologia
Clínica em âmbito pediátrico e de adulto.
g) A Secção de Alergologia da UEMS tem em curso a
aprovação de Programa de Formação para aplicação em
todo o espaço da União Europeia, garantindo a Especialidade transversal em todas as faixas etárias. Salienta-se
que o Programa de Formação do Internato em Portugal
é modelar e exemplo repetidamente reconhecido por
vários representantes europeus.
h) A Imunoalergologia garante todos os procedimentos
clínicos, de diagnóstico e de terapêutica a todos os doentes do foro da Alergologia e Imunologia Clínica em
todas as faixas etárias.
i) A formação complementar em Alergologia de Pedia-

tras ou de Internistas, necessariamente teria de ocorrer
nos actuais Serviços ou Unidades com Idoneidade Formativa para esta área médica, com claro desperdício e
duplicação desnecessária.
j) Não existe qualquer benefício nos cuidados da criança
alérgica com unia eventual sub-especialização e perderse-ia a percepção global da doença alérgica como um todo.
l) A actual domiciliação de Serviços de Imunoalergologia em estruturas predominantemente Pediátricas,
adultos ou ambas já ocorre desde há vários anos.
m) A fragmentação de Especialidades não constitui, assim, a visão mais actual e a que mais beneficia o doente.
n) Os Colegas que anteriormente solicitaram equiparação a uma presumível sub-especialidade de Alergologia
Pediátrica, atribuída por unia Sociedade Científica, não
habilitada por isso, no plano legal, a conferir qualquer
título médico profissional, são de facto, por mérito e
pela plena posse das suas atribuições técnico-científicas
Especialistas de Imunoalergologia por este Colégio, à
semelhança do Sr. Dr. José Manuel Lopes dos Santos,
actual Presidente do Colégio de Pediatria.
o) Parece, desprovido de interesse e oportunidade que
Colegas já habilitados com o título de Especialistas em
Imunoalergologia, com diferenciação quer em grupos
etários pediátricos quer de adultos, pretendam uni reconhecimento já inerente às suas habilitações.
p) As dezenas de Internos da Especialidade actualmente
em Formação nos diferentes Serviços nacionais, resultam de uma escolha deliberada e responsável de unia
área médica e de unia patologia que poderia ser partilhada de uma forma pouco convencional com profissionais sem a conveniente diferenciação técnico-científica.
Esta posição, resulta de uma profunda reflexão, no
cumprimento do respeito e interesse último pelo doente alérgico. Considera-se, pois, que a Especialidade
de Imunoalergologia deve manter a integridade de princípios e objectivos conceptuais que motivaram a sua
autonomização e criação em 1984 como Especialidade
multi-sistémica, multiorgânica e transversal a todas as
faixas etárias, da criança ao adulto, porque cumpre de
forma escrupulosa os mais elevados critérios de diferenciação técnica e científica.
[continua…]
Decorrente do anteriormente exposto, a Direcção do
Colégio de Imunoalergologia legitimada e em plena
representação dos seus pares, considera não existir benefício na qualidade assistencial do doente do foro da
Alergologia e Imunologia para uma qualquer sub-especialidade em grupo etário específico. Considera, ainda,
que no benefício prioritário do acompanhamento de
todos os doentes alérgicos deverá manter a integridade
de princípios e objectivos conceptuais que estiveram
presentes na autonomização desta Especialidade multisistémica, multiorgânica e transversal a todas as faixas
etárias porque tem cumprido, cumpre e garante cumprir de forma exemplar, pautada pelos mais elevados
critérios de diferenciação técnica e científica, a missão a
que está responsabilizada.
Celso Pereira
(Presidente do Colégio de Imunoalergologia)
A DIRECÇÃO: Beatriz Tavares, Carlos Loureiro, Filipe Inácio,
José Ferreira, José Luís Plácido, Josefina Cernadas, Manuel
Branco Ferreira, Mário Morais Almeida, Paula Leiria Pinto
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APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N.° 4512009, DE 13 DE FEVEREIRO

REGIME DE TRABALHO DOS MÉDICOS INTERNOS
CIRCULAR NORMATIVA N.º 9/2009/UORPRT DE 28/10/2009 DA ACSS

DOCUMENTO 2
(28 Out 2009)

Através da circular informativa n.° 2/2009, de 4 de
Março, a ACSS, IP veiculou o entendimento segundo o
qual os internos que iniciaram o ano comum em 2009
ficariam sujeitos a um regime de horário de trabalho de
40 horas semanais, continuando os restantes internos
sujeitos ao horário que vêm praticando, de 42 horas por
semana, resultante do clausulado dos contratos que
celebraram e das normas reguladoras da sua actividade,
vigentes à data do início daquelas funções.
Porém, outros entendimentos foram sendo produzidos acerca da aplicação da nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.° 45/2009, de 13 de Fevereiro, ao n.° 1,
do artigo 16.°, do Decreto-Lei n.° 203/2004, de 18 de
Agosto.
No sentido de evitar que a aplicação daquele dispositivo se faça de modo diferenciado e com o objectivo de
garantir uma harmoniosa e universal implementação
do novo regime, veicula-se o seguinte entendimento,
que deverá substituir aquele que foi veiculado na citada
Circular n.° 2/2009.

Assim, todos os médicos que se encontrem a frequentar o
internato médico ficam sujeitos ao horário de trabalho de
40 horas semanais, a partir do dia 2 de Janeiro de 2009.
Deste modo, o excesso de horas trabalhadas desde a
data do início da aplicação do novo regime até ao momento presente, deverá ser compensado, quer através da
correspondente redução da jornada diária ou semanal,
quer através da atribuição de descanso compensatório.
Em caso de fundada impossibilidade de compensar o
excesso de horas trabalhadas nos moldes supra preconizados, deverão os médicos ser abonados das quantias
relativas ao trabalho extraordinário realizado, calculadas nos termos vigentes para a remuneração do trabalho extraordinário prestado em período diurno de dia
normal de trabalho.
O presente entendimento foi homologado pela Senhora
Ministra da Saúde.
Manuel Teixeira
Presidente do Conselho Directivo,

DECRETO-LEI 279/2009, DE 06 DE OUTUBRO

LICENCIAMENTO DAS UNIDADES PRIVADAS DE SAÚDE
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM

DOCUMENTO 3
(23 Out 2009)

Foi publicado em 06 de Outubro o Decreto-lei n.°
279/2009 que veio estabelecer o regime de licenciamento (seja, abertura, modificação e funcionamento)
das unidades privadas de saúde, com ou sem fins lucrativos.
Tal diploma, e conforme decorre expressamente do disposto no seu artigo 27.°, só produzirá efeitos com a publicação da portaria que aprove os requisitos técnicos
das tipologias (a criar) deste tipo de unidade de saúde.
Esta portaria ainda não está publicada sendo que, por
esse facto, o DL 279/2009 ainda não produz efeitos.
De salientar que, no nosso entender, o DL 279/2009 deverá ter ampla divulgação junto dos médicos, até porque nos termos do artigo 21.° as unidades privadas de
saúde já existentes podem solicitar dispensa dos requisitos de funcionamento (ex. os tradicionais consultórios
médicos que não cumprem as mais modernas exigências – nomeadamente WCs para deficientes – do ponto
de vista das mais recentes regras de licenciamento).

O diploma em apreço procede, no fundo, a uma codificação das regras em vigor num único texto e que, até
aqui, se encontravam dispersas por vários diplomas.
Daí a norma revogatória do artigo 24°.
De salientar que as taxas de licenciamento das unidades
privadas de saúde são retiradas (numa certa percentagem) das taxas que os estabelecimentos de saúde hoje já
pagam à ERS, pelo que não será de esperar, por esta via,
um incremento de custos.
Finalmente, é de notar a norma contida no n.° 8 do artigo 16 que estatui que «a competência para determinar
a suspensão e o encerramento da unidade privada de
serviços de saúde (..) cabe à ARS mediante proposta da
ERS». No nosso entender esta norma podia ter ido mais
longe, prevendo igual possibilidade de proposta por
parte da Ordem dos Médicos.
A Advogada
Inês Folhadela
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

FÓRUM DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
SOBRE A ACTIVIDADE DESENVOLVIDA NOS PALOP E
TIMOR, NO DOMÍNIO DA SAÚDE
CARTA DO ALTO COMISSARIADO DA SAÚDE AO PRESIDENTE DA OM
Renovo os maiores agradecimentos pela participação da
instituição que V. Exa. representa no Fórum, realçando
ainda a disponibilidade, motivação e conhecimentos
demonstrados que em muito contribuíram para um
debate intenso e gratificante no intercâmbio de experiências entre representantes neste sector.
DOCUMENTO 4
(28 Out 2009)

Conforme foi referido, o Despacho Ministerial n2
6243/2008, regulamenta a participação em acções de
cooperação internacional, no domínio da saúde, promovidas por entidades públicas, privadas ou do sector
social, e que envolvam profissionais do Ministério da
Saúde (NMS) e do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Um dos projectos internacionais discutido foi o ePORTUGUÊS, da responsabilidade da WHO (Geneve) e
dada a sua relevância, temos todo o interesse em ser
parceiros. Assim solicita-se urna listagem das publicações em português dirigidos para profissionais de
saúde, a disponibilizar para a Biblioteca Azul (em papel) e para o cite mencionado, em forma electrónica,
mencionando o título, assunto e ano. O Alto Comissariado da Saúde será intermediário mas constará sempre
o logótipo da instituição.

Quanto aos programas de cooperação, e com base no
Despacho mencionado, é necessária a aprovação das
acções a desenvolver para serem autorizadas as deslocações dos profissionais do Ministério da Saúde. Assim
é de interesse mútuo recebermos das instituições que
ainda não o fizeram, as acções, projectos ou programas
nos PALOPs e Timor em 2009 e 2010.
Relembro que ficou agendado novo Fórum em Março de
2010 em data a confirmar.
Em anexo - Lista de participantes e Despacho Ministerial 6243/2008.
Com os melhores cumprimentos,
A Alta Comissária da Saúde
Maria do Céu Machado

Ordem dos Médicos
Secção Regional do Norte

CONSELHO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO
AUTO de POSSE
Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e
nove, pelas vinte horas e trinta minutos, é conferida
posse pelos Excelentíssimos Senhores Dr. António
Nelson Gomes Rodrigues, Presidente do Conselho
Distrital de Viana do Castelo da Ordem dos Médicos
e Dr. José Pedro Fonseca Moreira da Silva, Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos, aos Delegados no Local de Trabalho deste
distrito médico, confiando-lhes toda a responsabilidade no seu exercício.
E para constar e se faça fé se lavrou o presente Auto
de Posse que, depois de lido perante todos, vai ser
assinado pelos Excelentíssimos Empossados:
Dr. Nélson Rodrigues
Presidente Conselho Distrital Viana do Castelo

Dr. J. P. Moreira Silva
Presidente da Secção Regional do Norte

Dr. Lago da Costa ................. CS Arcos de Valdevez
Dra. Elvira Alves .................. CS Ponte da Barca
Dra. Cátia Lopes ................... CS Ponte de Lima
Dra. Dulce Leal .................... CS Darque
Dra. Filomena Mendanha .... CS Viana do Castelo
Dra. Sandra Pena .................. CS Barroselas
Dr. Lima Martins .................. CS Caminha
Dr. José Luís Sanchez ........... CS Valença
Dr. Carlos Cunha ................. CS Monção
Dr. António Queirós ............. CS Paredes de Coura
Dra. Linda Rosa .................... CS Vila Nova Cerveira
Dr. Ricardo Dias ................... CS Melgaço
Dr. Pedro Meireles ................ Dpt. de Medicina Crítica e Anestesia – Hospital St.ª Luzia
Dra. Helena Ramalho ........... Dpt. da Mulher e da Criança – Hospital St.ª Luzia
Dr. Nuno Morais .................. Dpt. de Medicina – Hospital St.ª Luzia
Dra. Luísa Quintela .............. Dpt. de Psiquiatria e Saúde Mental – Hospital St.ª Luzia
Dr. Francisco Fazeres ........... Dpt. de Cirurgia – Hospital St.ª Luzia
Dr. Franklim Ramos ............ Dpt. de MCDT – Hospital St.ª Luzia
Dr. António Ferro ................. Hospital Conde Bertiandos
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CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
03 Out Dia Mundial do
Ostomizado
10 Out Reunião da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia
19 Out Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º CNMI
23 Out Reunião do Conselho
Directivo da Associação
Portuguesa de Urologia
09 Nov Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º CNMI
17 e 18 Nov 2.º Curso de
Patologia Neurológica Pediátrica:
Epilepsia
19 a 21 Nov 13.ª Reunião da
Sociedade Portuguesa de Genética
Humana
26 a 28 Nov 1.º Congresso
Ibérico de Fendas Lábio-Palatinas
20 Nov Assembleia/Reunião do
Colégio de Genética Médica
03 Dez Encontro com Jornalistas
- Anúncio Edição Prémio Bial
04 Dez Curso de Especialização
em Diagnóstico e Tratamento de
Síndromes Miofaciais
10 e 11 Dez Curso Doenças
Hereditárias do Metabolismo Doença por intoxicação
11 Dez Reunião Inter-Hospitalar
do Norte
12 Dez Assembleia Geral da
Associação Portuguesa do Sono
14 Dez Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º CNMI
16 Dez Reunião de Médicos da
Consulta de Hipertensão do H.
S. João

13 Jan Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º Congresso
Nacional de Medicina Interna
14 Jan 1.ª Reunião Luso-Ibérica
de Tirosinemia Tipo 1 (Sociedade
Portuguesa de Doenças
Metabólicas)
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
10 Nov Política do Medicamento
11 a 13 Nov MostrEM 2009 –
Conselho Nacional do Médico
Interno
19 Nov Debate sobre o novo
Acordo Colectivo de Trabalho
20 Nov Plenário dos Conselhos
Regionais
04 Dez Reunião do CEOM
05 Dez Reunião do Comité dos
Presidentes
19 Dez Juramento de Hipócrates
13 Jan Prémio Corino de
Andrade
14 Jan Reunião de trabalho da
Comissão de Actividades e de
Cultura e Lazer
15 Jan Plenário dos Conselhos
Regionais
ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
Exposições:
01 a 30 Out Exposição de
Pintura e Escultura de Rosa
Pereira e Rogério Abreu

31 Out a 30 Nov Exposição de
Escultura de Domingos Oliveira
05 a 19 Nov Exposição “Ordem
dos Economistas”
01 a 14 Dez Exposição de
Pintura de István Biai Simon
01 a 15 Dez Exposição
Cordeiros Galeria
18 Dez Palestra “Presépios
Séc. XVIII” e Inauguração da
Exposição “Presépios do Mundo”
09 Jan Sarau das Janeiras e
Encerramento da Exposição
“Presépios do Mundo”
Concertos:
06 a 08 Dez Master de Canto
30 Dez Concerto de Natal Medici Ensemble
Outros Eventos:
04, 11, 18, 25 Out
Danças de Salão
18 Out Lançamento de Livro
“Poemas Suados a Negro”, de
Adrião Pereira
08, 15, 22, 29 Nov Danças de
Salão
06, 13, 20, 27 Dez Danças de
Salão
13 Dez Festa de Natal
21 Dez Jantar de Natal
dos Órgãos Sociais com os
Funcionários da SRNOM

5PSOFJP
EF4RVBTI
QBSB.nEJDPTF
1SPGJTTJPOBJTEF
4B|EF

 DE -ARlO

Organização: SRNOM e squashDragão
Local: squashDragão
(Solinca Health & Fitness Club do Estádio do Dragão)
Inscrições: até 24 de Março
Custo da inscrição: 25 euros
Contactos:
– André Lima (TM 919999860)
– José Aguiar (TM 919852269)
SQUASHDRAGAO GMAILCOM
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AGENDA

VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
21 Jan Associação Portuguesa de
Osteoporose
22 e 23 Jan 3.º Curso MédicoCirúrgico em Neurociências
29 Jan Reunião Inter-Hospitalar
do Norte
31 Jan Jantar do torneio “Um
lugar para o Joãozinho”, de
angariação de fundos para o novo
Hospital Pediátrico
05 e 06 Fev II Jornadas de
Pediatria - Instituto CUF
08 Fev Reunião com Escritores
Médicos Portugueses e Brasileiros
09 Fev Conferência de Imprensa
12 Fev IBMC - Harvard Medical
School-pt
15 Fev Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º Congresso
Nacional de Medicina Interna
24 e 25 Fev II Encontro Nacional
das USF
26 Fev Reunião Inter-Hospitalar
do Norte
26 Fev Reunião para Médicos de
Oftalmologia
12 e 13 Mar 8.ª Reunião do
Grupo de Trabalho de Doença
Inflamatória Intestinal da
ESPGHAN
13 Mar 2.º Encontro de Doentes
de Leucemia
17 Mar Reunião da Comissão
Organizadora do 17.º Congresso
Nacional de Medicina Interna

FEIRA
DO
LIVRO
FEVEREIRO 2010
SRNOM

18 a 20 Mar III Congresso
Nacional da Sociedade
Portuguesa de Patologia da
Coluna
26 Mar Reunião InterHospitalar do Norte

Tróia 26 mar.’10 > 31 mar.’10
os
26
jogos nacionais

médicos

REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
26 e 27 Fev Curso de Direito
da Medicina – 2.ª Edição
27 Fev Conselho Nacional do
Médico Interno
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26
Mar Curso de Direito da
Medicina – 2.ª Edição
26 Mar Jantar e Debate de
Encerramento do Curso de
Direito da Medicina

MÉDICOS, FARMACÊUTICOS, VETERINÁRIOS,
PSICÓLOGOS, FISIOTERAPEUTAS, ESTUDANTES A PARTIR
DO 5º ANO DOS CURSOS DE MEDICINA, VETERINÁRIA,
FARMÁCIA E PSICOLOGIA

Participantes

TORNEIOS/PROVAS
ACTIVIDADES DE EXPERIMENTAÇÃO
ANIMAÇÃO / NOITES SOCIAIS

Actividades

ACTIVIDADES DESPORTIVAS E LÚDICAS

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
Exposições:
15 Fev Inauguração da Feira
do Livro Médico
01 a 15 Mar Exposição de
Fotografia de João António
Pinto de Sousa
13 a 30 Mar Exposição de
Pintura e Escultura de José
Miguel Barroso
16 a 28 Mar Exposição de
Pintura de Gisela Silva

Para acompanhantes e filhos
Inscrições em

www.jogosmedicos.com
Prazos de Inscrição:
1ª - 30 de Jan. | 2ª - 28 de Fev. | 3ª - 20 de Mar.

apoio:
Informações | Inscrições
fax: 213 616 169
tel.: 213 616 160
www.jogosmedicos.com
e-mail: jogosmedicos2010@gmail.com
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BENEFÍCIOS SOCIAIS

79EH:E9EC;H9?7B

Ordem dos Médicos
Secção Regional do Norte
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GHGKVQQTGSWKUKVCPVGFGXGThCRTGUGPVCTPCU
DKNJGVGKTCUQECTVlQFGEQNCDQTCFQTCUUQ
EKCFQFC1TFGOFQU/oFKEQU%CFCEQNCDQ
TCFQTCRGPCURQFGThCFSWKTKTWOCXKCIGO
UKORNGUQWFGKFCGXQNVCRQTEQODQKQGFKC
0lQoRGTOKVKFQWVKNK\CTQ%JGSWG6TGOEQOQ
HQTOCFGRCICOGPVQ'UVGFGUEQPVQPlQo
CEWOWNhXGNEQOSWCKUSWGTQWVTQU
0CU/hSWKPCUFG8GPFC#WVQOhVKECGZKU
VGPVGUPCU'UVCn|GU
#VTCXoUFC+PVGTPGV±2CTCQGHGKVQUGTh
PGEGUUhTKQWVKNK\CTQExFKIQFG#EQTFQ%QOGT
EKCNCVTKDWsFQi14&'/
%QORTQXCnlQGOVTjPUKVQFCSWCNKFCFGFG
DGPG¿EKhTKQ±#DQTFQFQUEQODQKQU#NHC
2GPFWNCTG+PVGTEKFCFGUQUEQNCDQTCFQTGU
CUUQEKCFQUFGXGTlQHC\GTRTQXCFGKFGPVK
FCFGOGFKCPVGCRTGUGPVCnlQFQECTVlQFG
EQNCDQTCFQTCUUQEKCFQGFGFQEWOGPVQ
EQORTQXCVKXQFCUWCKFGPVKFCFG $KNJGVGFG
+FGPVKFCFG%CTVCFG%QPFWnlQ%CTVlQFQ
%KFCFlQ SWCPFQUQNKEKVCFQ

4'8#.+&#c®'5
%QPFKn|GUFGTGXCNKFCnlQFGDKNJGVGURCTC
EQODQKQU#NHC2GPFWNCTG+PVGTEKFCFGURQT
OQVKXQCNJGKQCQ%COKPJQFG(GTTQ
$KNJGVGUCFSWKTKFQUPCUDKNJGVGKTCU%2±d
RGTOKVKFCCRGPCUWOCTGXCNKFCnlQCQURQT
VCFQTGUFGVsVWNQUFGVTCPURQTVGRCTCXKCIGO
UKORNGU FWCURCTCKFCGXQNVCWOCRQTXKC
IGO 1%NKGPVGRQFGThTGXCNKFCTQUGWVsVWNQ
FGVTCPURQTVGITCVWKVCOGPVGCVoCQUOKPW
VQUSWGCPVGEGFGOCJQTCFGRCTVKFCFQEQO
DQKQ7NVTCRCUUCFQGUVGNKOKVGRQFGCKPFC
TGXCNKFhNQCVoiU FWCU JQTCUUGIWKPVGU
iRCTVKFCFQEQODQKQQRGTCnlQRGNCSWCN
UGThEQDTCFCPQXC6CZCFG4GUGTXCFG.WICT
GWTQU CETGUEKFCFG6CZCFG4GXCNKFC
nlQ GWTQU 7NVTCRCUUCFQGUVGRTC\QQ
%NKGPVGRGTFGFKTGKVQiXKCIGO#TGXCNKFCnlQ
FGWOVsVWNQFGVTCPURQTVGRCTCEQODQKQU
EQOOCTECnlQFGNWICTQDTKICVxTKCRQFGTh
UGTEQPEGFKFCRQTCPVGEKRCnlQQWRCTCWO
FQUFKCUUGIWKPVGU NKOKVGOhZKOQ CQFC
FCVCKPKEKCN KPUETKVCPQDKNJGVGQTKIKPCN 
$KNJGVGUCFSWKTKFQUCVTCXoUFC+PVGTPGV±d
RGTOKVKFCCRGPCUWOCTGXCNKFCnlQCQURQT
VCFQTGUFGVsVWNQUFGVTCPURQTVGRCTCXKCIGO
UKORNGU FWCU RCTC KFC G XQNVC WOC RQT
XKCIGO 1%NKGPVGRQFGThTGXCNKFCTITCVWK
VCOGPVGQUGWVsVWNQFGVTCPURQTVGCVoCQU
OKPWVQUCPVGEGFGPVGUiJQTCFGRCTVKFC
FQEQODQKQ FCGUVCnlQFGQTKIGO 2CTC
QUVTCLGEVQUGHGEVWCFQUPQUEQODQKQU#NHC
2GPFWNCTFKTGEVQU2QTVQ(CTQQWXKEGXGTUC
GSWGVGPJCOEQOQQTKIGOC'UVCnlQFG.KU
DQC1TKGPVGEQPUKFGTCUGCJQTCFGRCTVKFC
FQEQODQKQFGUVC'UVCnlQ#TGXCNKFCnlQFG
DKNJGVGUCFSWKTKFQUCVTCXoUFC+PVGTPGVRQ
FGThUGTGHGEVWCFCQPNKPGQWPCUDKNJGVGKTCU
%2 GOUWRQTVGFGRCRGNRFHKORTGUUQ #
TGXCNKFCnlQFGWOVsVWNQFGVTCPURQTVGRCTC
EQODQKQUEQOOCTECnlQFGNWICTQDTKICVxTKC
RQFGThUGTEQPEGFKFCRQTCPVGEKRCnlQQW
RCTCWOFQUFKCUUGIWKPVGU NKOKVGOh
ZKOQ CQFCFCVCKPKEKCN KPUETKVCPQDKNJGVG
QTKIKPCN #RxUGZRKTCFQGUVGRTC\QRGTFGThQ
FKTGKVQiXKCIGO


2CTCOCKUKPHQTOCn|GUKPHQTOCn|GUEQPVCE
VCT%2.QPIQ%WTUQ#NHC2GPFWNCTG+PVGTEK
FCFGU#EQTFQU%2'ORTGUCU6GNGH
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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.

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

OUTROS

DESCONTO ESPECIAIS
(SOBRE OS PREÇOS DE BALCÃO)

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

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

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

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

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

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 %

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

SERVIÇOS DIVERSOS

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

DESCONTO 10% (SÓ COMERCIALIZA LIVROS)

ARTE MÉDICA E IMAGEM DO CORPO
A Biblioteca Nacional de Portugal está a preparar para Abril-Junho uma exposição
intitulada «Arte Médica e Imagem do Corpo». Será apresentada ao público, pela
primeira vez, uma notável selecção das obras de medicina, desde o século XIII até
finais do século XVIII, guardadas na primeira Biblioteca portuguesa e na Biblioteca
da Ajuda. A exposição será acompanhada de um Catálogo circunstanciado que reúne
a referência a mais de mil e quinhentos títulos, desde as célebres Etimologias de Santo
Isidro de Sevilha e as primeiras edições do Corpus Hipocraticum até às obras de
autores portugueses e estrangeiros editados já no ano de 1800.

CLASSIFICADOS

HOTÉIS

