


XI 

EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

Congresso Nacional de Medicina 

O rgulhosa do seu papel na sociedade portuguesa, aberta à modernidade, 
certa das suas convicções, reivindicativa, democrática e disponível 
para o debate. Foi esta a Ordem dos Médicos que emergiu do XI 

Congresso Nacional de Medicina. 
A elevada participação dos Colegas nos diversos debates preparados pela 
Organização do Congresso reforçaram claramente a imagem dos médicos 
portugueses. 
São profissionais de grande qualidade técnica, empenhados na discussão dos 
temas que dizem respeito ao exercício da medicina e atentos e disponíveis 
para os debaterem sempre que necessário. 
Num momento em que muitas profissões se fecham em torno dos seus profis
sionais, muitas vezes incapazes de olharem para si próprias mas disponíveis 
para criticarem os outros, a Ordem dos Médicos abriu uma vez mais as suas 
portas à livre discussão, sem quaisquer constrangimentos. 
Sem preconceitos, estiveram frente a frente conceitos e ideias diferentes, às 
vezes mesmo antagónicas, mas com objectivos comuns: A busca de soluções 
para os problemas que afectam o exercício e a qualidade da medicina e a 
vontade de prestar o melhor serviço à comunidade. 
Foram debates abertos a outros profissionais. Um exemplo de democraticidade 
que prestigiou a Ordem dos Médicos, num Congresso que pelas suas características foi também uma resposta 
a quem procura atirar os médicos para um "ghetto", abanando sistematicamente com o fantasma do 
corporativismo. 
Para esse a resposta está e de forma clara aqueles que fazem da crítica um modo de vida, mas incapazes de 
promoverem debates livres ou de um simples exercício de auto-crítica. 
Mas os atributos dos médicos não se esgotaram nos debates políticos e sócio-profissionais. No espectáculo de 
encerramento os médicos foram as vedetas num espectáculo feito por médicos ... para médicos .... Do fado ao 
tango, do ilusionismo à música ligeira ou clássica, nada faltou. Uma prova das múltiplas capacidades da classe 
médica, sem esquecer os que escolheram a escrita, a pintura ou a fotografia como formas de expressão 
artística. 
Mas é importante referir que o êxito deste Congresso só foi possível graças à capacidade dos seus organizadores. 
Tiveram a capacidade de idealizar um modelo e de lhe dar corpo. 
Como Bastonário o meu obrigado a todos. 

C onstituído para agilizar e profissionalizar os serviços envolvidos na produção das publicações da 
Ordem dos Médicos, o CELOM - Centro Editor Livreiro da Ordem dos Médicos - foi reconhecido 
como empresa jornalística pelo Instituto de Comunicação Social. Uma decisão importante para a 

Ordem dos Médicos e para o CELOM, que deverá agora traduzir-se num aproveitamento eficaz deste novo 
instrumento. 
Uma das consequências do novo estatuto do CELOM enquanto Editor da Ordem dos Médicos é que a Revista 
da Ordem dos Médicos e a Acta Médica Portuguesa, Revista Científica da Classe Médica não poderão ter o 
símbolo da Ordem na capa pois as Revistas, embora "de facto" continuem a pertencer à Ordem, "de jurem" 
são propriedade do CELOM. 
Um inconveniente que esperamos seja compensado com as mais valias que este Centro poderá proporcionar 
à Ordem dos Médicos. 
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50~-
Prof. Dr. J. Germano de Sousa 

«As mudanças 
introduzidas ou 
a introduzir devem 
respeitar estritamente 
os princípios éticos 
e deontológicos, criar 
condições que 
promovam a relação de 
confiança entre médico 
e doente e devem ser o 
motor de uma melhoria 
constante da qualidade 
dos cuidados de saúde 
em geral e da Medicina 
em particular» 

Umafrase do 
Bastonário da Ordem 
dos Médicos que 
espelha o sentido 
da sua intervenção na 
abertura do 
XI Congresso Nacional 
de Medicina. 
A defesa dos valores 
que devem pautar o 
exercício da medicina e 
a reivindicação 
de melhores condições 
para exercer 
a profissão 



ermitam-me que comece a minha intervenção agrade
cendo a presença do Senhor Ministro da Saúde. Para além da 
gentileza de tal acto, interpreto-o também como a demons
tração da importância que o Governo reconhece à Ordem 
dos Médicos e às suas funções . Creia Senhor Ministro que 
estou certo que as relações institucionais entre a Ordem que 
represento e o Ministério serão sempre pautadas pela 
correcção, não obstante a firmeza com que defendemos e 
defenderemos as nossas opiniões e posições na defesa dos 
doentes e dos médicos, sempre que salutares e naturais 
discordâncias ocorram. Muito obrigado pois pela sua presen
ça. 

I wish to thank my dear colleague Dr. Brettenthaller, 
President of the Standing Committee of European Doctors, 
for participating in the Honorary Committee of this Congress. 
H is presence here implies that ou r European colleagues are 
also united with us in the desire to defend the rights of 
patients and doctors alike. 

Senhores Bastonários das Ordens Profissionais que com 
esta integram o Conselho das Profissões Liberais. É uma 
honra para mim e para a Ordem que represento a vossa 
presença e a vossa participação na Comissão de Honra. A 
vossa presença dá-me a certeza que continuaremos pugnan
do em conjunto para uma melhor dignificação das profissões 
liberais que representamos. Muito obrigado pois pela vossa 
presença e pelo apoio que a mesma significa. 

Senhores Bastonários meus antecessores, muito agradeço 
a vossa fraternal presença e o vosso apoio. Juntos represen
tamos a continuidade de um projecto sem fim em defesa da 
ética e da deontologia médica, dos direitos dos doentes e da 
qualidade do exercício da Medicina. 

Colegas Presidentes das Secções Regionais do Centro 
Norte e Sul e demais colegas que integram as diversas 
estruturas regionais e distritais da Ordem. Permitam que 
neste Congresso Nacional de Medicina me congratule publi
camente pelo esforço que têm desenvolvido a bem dos 
Médicos e da Ordem dos Médicos. Vamos continuar, pelo 
orgulho se sermos Médicos e para que os doentes se 
orgulhem dos Médicos que têm. 

Ao Presidente do Congresso e à Comissão Executiva do 
Congresso uma palavra de reconhecimento do Conselho 
Nacional Executivo da Ordem pelo trabalho dispendido. 
Uma palavra muito especial ao trabalho e esforço desenvol
vido pela Dr• Manuela Santos que incansavelmente dedicou 
todo o seu tempo ao congresso. Aos restantes colegas da 
Secção Regional do Sul um obrigado em nome de todos os 
médicos. 

A todos as personalidades que participam nas conferências, 
mesas redondas e palestras a minha gratidão e da Ordem que 
represento. Sem a vossa palavra e ingénio este congresso 
nada era. 

Aos colegas que acederam a participar nas actividades 
culturais um abraço grato. Mais uma vez se demonstra que 
a cultura não nos é alheia e que em muitos casos são os 
médicos que lhe emprestam brilho. 

Aos funcionários da Ordem que deram o seu melhor 
esforço e dedicação para que esta reunião resultasse um 
sentido agradecimento. 

Ilustres convidados, muito obrigado pela vossa presença 
que nos honra e é estímulo para todos nós. 
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Caros Colegas 

Minhas senhoras e meus senhores 

Tal como tem sido timbre de todos os anteriores Congressos 

este XI Congresso Nacional de Medicina reflecte e debate os 

problemas que a classe médica atravessa, bem como as suas 

legítimas aspirações, interroga e procura dar resposta ás 

inquietações e dúvidas que as mudanças introduzidas ou 

adivinhadas no sector da saúde levantam, e naturalmente 

apontará soluções que, fruto de uma experiência e de uma 

vida posta ao serviço dos doentes deverão ser levadas em 

conta em qualquer processo de reforma da saúde, sob pena 

de o mesmo se poder revelar ineficaz. 

Que fique claro que os médicos não são contra mudanças e 

reformas e que claramente se empenham nestas quando 

sentem que fazem parte das mesmas como 

Serviço, publicaram-se leis que outorgaram a outras profis

sões da saúde funções próprias, até aí exclusivas, dos 

médicos, remeteu-se a medicina convencionada para um 

gueto, pagaram-se salários que em nada ou muito pouco 

diferenciavam o médico de outros trabalhadores da saúde, 

recusou-se a lei do Acto Médico e criaram-se condições para 

dar foro de cidadania às Medicinas ditas Alternativas. Para

doxalmente surgiram vozes, inclusive de médicos, que se 

faziam arautos de um passado recente, apontavam o dedo aos 

colegas, falavam em promiscuidade, defendiam que a exclu

sividade dos médicos seria a panaceia para todos os proble

mas, insinuavam que estes eram os culpados pelas listas de 

espera ... etc, etc. 

Além disso, foi criado o clima que permitiu que os "media" 

afinassem pelo mesmo diapasão: o médico é pago para não 

trabalhar, não cumpre os horários, é negligente, não escuta 

os doentes, deixa-se corromper pela indús

parceiros. Porém a realidade dos últimos 

dez, quinze anos fez-nos cépticos: «Que fique claro que 
tria farmacêutica, é corporativista, etc. 

etc ... .Dos erros de poucos fazem um labéu 

acusador contra todos. Quem não se recor

da, a propósito das possíveis ligações espú

rias de alguns médicos com laboratórios 

farmacêuticos, deste célebre título de pri

meira página de um jornal diário: "I 0.000 

médicos implicados"? Ou de alguns progra

mas televisivos que garantiam audiências 

diabolizando o médico? 

Nesse período, a extensão generalizada do 

acesso a cuidados de saúde, combinada com 

o "boom" tecnológico, gerou um descontrolo 

financeiro que se revelou incompatível com 

os recursos do sector. Numa tentativa de 

os médicos não são 

contra mudanças e 

reformas e que 

claramente se empe-
diminuir os custos procurou-se organizar a 

actividade do médico de forma a optimizar 

a sua rentabilidade, sendo este olhado como 

um gerador de custos, com hábitos de 

independência e práticas éticas e 

deontológicas de defesa do doente que 

faziam perigar a eficiência. E no entanto o 

médico colaborou e tentou adaptar-se aos 

novos ventos que sopravam na saúde Aceitou 

participar no racionamento dos cuidados de 

saúde e deixou planificar e organizar a sua 

actividade de forma a rentabilizar o sistema. 

nham nestas quando 

sentem que fazem 

parte das mesmas Em suma, ,quase de um momento para o 

outro o médico, durante longo tempo cida

dão respeitado e pilar fundamental da soci

edade, até aí quase intocado, viu-se sentado 

no banco dos réus confrontado com acusa

ções que não aceita e sabe, em muitos casos 

serem injustas. Sente-se revoltado e pergun

ta-se até quando o respeito pelos princípios 

como parceiros. 

Porém a realidade 

dos últimos dez, 

quinze anos 

fez-nos cépticos» 

Qualidade, acreditação, certificação, normas de consenso, 

medicina baseada na evidência, avaliação, etc., passaram a 

fazer parte da sua prática e vocabulário. Só que os custos 

foram galopantes tornando-se cada vez mais difícil ou mesmo 

impossível contê-los. As ineficiências não melhoraram e o 

descontentamento da população manteve-se. Face visível do 

sistema, o médico passa a surgir aos olhos de uma população 

pouco informada como o natural responsável das 

incapacidades do Serviço Nacional de Saúde (S.N.S.) . 

Por outro lado, foram surgindo medidas que sub-repticiamente 

degradaram ainda mais o papel e a responsabilidade do 

médico, de forma a remetê-lo para um plano secundário, 

profissionalmente desmotivante, socialmente pouco 

prestigiante e financeiramente limitado. Criaram-se obstácu

los burocráticos crescentes à acção e poderes do Director de 
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éticos e deontológicos o impedirá de se 

deixar cair num trabalho rotineiro sem horizonte nem 

esperança. 

Como alterar esta situação? Desde a sua eleição que, como 

é sua obrigação, tem esta Direcção da Ordem dos Médicos 

combatido estas medidas e ideias. Em primeiro lugar procu

rando apagar ou pelo menos esbater a imagem negativa dos 

médicos junto dos "media", e simultaneamente demonstrar 

uma capacidade credível de auto-regulação ética disciplinar 

e técnica da profissão. Em segundo lugar, pelo diálogo e por 

uma atitude firme mas responsável, tem procurado sensibi

lizar os diversos poderes para o facto de que a manutenção 

deste estado de coisas, ao afastar os médicos do centro das 

decisões agrava, ao contrário do pretendido, as ineficiências 

e os custos do SNS. 

Há porém ainda muito a fazer e muito a corrigir. Se nada 



temos contra e, pelo contrário desejamos, uma Reforma 

Estrutural do Sistema Nacional de Saúde que englobe, 

estimule e aproveite todas as sinergias públicas, sociais e 

privadas deste sector, entendemos que esta reforma deverá 

ser centrada (ou se quiserem recentrada) sobre os protago

nistas essenciais do mesmo: os doentes- que fragilizados física 

e psiquicamente pela doença são presas fáceis de uma 

hospitalar. Num modelo de sã concorrência entre as diversas 

instituições hospitalares, em que o financiamento de cada 

uma será consequência da procura e escolha livre dos 

doentes, dependerá do médico, da sua satisfação profissional, 

da eficácia, qualidade e tipo de oferta dos serviços que presta, 

o sucesso ou o insucesso das estratégias de gestão.Assim, o 

médico não poderá ser apenas um assalariado sem interesse 

burocracia desumanizada - e os médi

cos - que deverão ser respeitados, 

prestigiados e considerados as pedras 

angulares do sistema. E indispensável, 

porém que os médicos se possam inte

grar, no novo contexto da reforma, 

como parceiros de igual dignidade e 

não como meros prestadores de traba

lho e fonte de rendimento de outrem, 

seja esse outrem uma entidade pública, 

empresarializada ou não, seja esse ou

~rem uma entidade privada ou público

privada. 

A figura do Médico de Família tem de 

obrigatoriamente ser repensada, sendo 

em meu entender possível e desejável 

chegar ainda a um consenso quanto ao 

seu papel e importância. Pilar de todo 

o sistema, o médico de família tem de 

realmente passar a ser olhado e a ser 

tratado como tal. Esta alteração de 

estatuto só será possível se a sua 

formação estiver de acordo com o 

previsto nas regras comunitárias, se a 

independência do seu exercício 

profissional for garantida e se a sua 

remuneração passar a ser completada 

em função do número e tipo de actos 

médicos praticados, bem como com a 

criação de outro tipo de estímulos que 

o levem a sentir-se prestigiado e útil 

para a comunidade a que pertence. 

Esta revisão do papel do médico de 

família é, do ponto de vista dos custos 

do sistema, fundamental, designada

mente na resolução do caos das pseudo 

urgências. A fa lta de médicos de família 

deverá ser colmatada pe la via habitual 

«Pilar de todo o sistema, o 
médico de família tem de 

nessa estratégia. Pelo contrário deverá 

ser um parceiro privilegiado da gestão 

que veja o seu trabalho e a sua dedi

cação recompensadas mediante estí

mulos remuneratórios e de outra or

dem, proporcionais à actividade e qua

lidade de trabalho desenvolvidos. 

A procura dos serviços de Especialis

tas em Ambulatório, prestados isola

damente ou em grupo, deverá configu

rar as regras da Medicina Conven

cionada, em que os médicos são remu

nerados por acto médico, a escolha do 

médico é livre e o doente obtém os 

benefícios da medicina privada a cus

tos socialmente justos. Já hoje em 

algumas especialidades de diagnóstico 

se pratica este modelo. É necessário 

porém aplicá-lo a todas as especialida

des. É indiscutivelmente uma forma de 
realmente passar a ser olhado terminar com as listas de espera das 

e a ser tratado como tal. consultas hospitalares e torná-las em 

Esta alteração de estatuto muitos casos quase desnecessárias. 

só será possível se a sua 
formação estiver de acordo 
com o previsto nas regras 
comunitárias, se a 
independência do seu 
exercício profissional for 
garantida e se a sua 
remuneração passar a ser 
completada em função do 
número e tipo de actos 
médicos praticados» 

As mudanças introduzidas ou a intro

duzir devem respeitar estritamente os 

princípios éticos e deontológicos, 

criar condições que promovam a rela

ção de confiança entre médico e doen

te e devem ser o motor de uma 

melhoria constante da qualidade dos 

cuidados de saúde em geral e da 

Medicina em particular. 

Conforme dispõe o Código Deon

tológico, nesse colóquio singular que é 

a relação médico-doente, o respeito 

absoluto pelo segredo profissional, pela 

independência técnica do médico bem 

transformando em vagas todas as capacidades formativas do 

sector, integrando os interessados numa prática de internato 

como a liberdade de prescrição, são princípios incontornáveis 

que não admitem interferências e apenas são condicionados 

pela autonomia do doente, e pelo dever de não prescrever 

exames ou tratamentos desnecessariamente onerosos de

vendo assumir na escolha da terapêutica uma atitude respon-

em exercício. 

No que respeita aos hospitais e à vida hospitalar será 

fundamental para a eficácia do sistema focalizá-la no médico 

o qual não pode ser afastado dos centros de decisão sável perante os custos globais da saúde. 

Revista ORDEM DOS MéDICOS . Fevereiro 2003 
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A liberdade de escolha do doente é outro ponto de carácter 

ético que decorre do respeito pela autonomia do doente e 

que deve estar no cerne da mudança pois além do mais irá 

condicionar a qualidade dos cuidados postos ao dispor do 

doente e permitirá separar o trigo do joio entre as diversas 

alternativas postas ao seu dispor. 

No que à que à qualidade respeita continuaremos a defen

der que as carreiras medicas constituem um ponto indispen

sável de valorização técnica e prestígio, 

devem ser intermutáveis e aplicáveis a 

Nem tudo o que nos propusemos fazer foi conseguido.A não 

promulgação da lei definidora do Acto Médico, aprovada em 

Conselho de Ministros por iniciativa da Ministra Dr." Maria 

de Belém e vetada pelo Senhor Presidente da República foi 

uma das lutas que travámos e que não ganhamos. Não eram 

razões corporativas que nos levaram a pedi-la. Antes pelo 

contrário foi a defesa do doente contra as pseudo medicinas 

e pseudo médicos o que nos moveu.A lei do Acto Médico 

preservava a qualidade da saúde 

prestada aos portugueses. Por isso 

todas as instituições, quer públicas, quer 

privadas quer de carácter social e tornam 

desejável a sua abertura e participação 

ao mais largo número possível de 

Médicos. 

<<A Ordem dos Médicos 
voltaremos a pedir a aprovação de uma 

lei do Acto Médico que esperamos seja 

definitivamente promulgada pelo Sr. 

Presidente da República.A Ordem dos 

Médicos nas suas funções institucionais 

e legais de guardiã da ética, da 

deontologia e da qualidade do exercício 

da Medicina, não pode deixar de 

proceder de outro modo sob pena de 

não cumprir as suas responsabilidades 

face aos doentes e à comunidade. 

nas suas funções 

institucionais e legais de 

Também neste capítulo a Ordem 

continuará a defender as prerrogativas 

que a lei lhe concede na atribuição 

exclusiva de títulos de especialista, 

válidos para o todo nacional e para a 

U.E. Para tal manterá a proposta de um 

sistema de titulação única, mediante 

atribuição de idoneidades formativas, 

acompanhamento do processo 

formativo e realização de exames por 

médicos por si nomeados substituindo 

os exames caseiros feitos nos Serviços 

onde o Interno estagiou, os quais geram 

desigualdades e algumas vezes enco-

guardiã da ética, da 

deontologia e da 

qualidade do exercício da 

Medicina, não pode deixar 

de proceder de outro 

modo sob pena de não Tudo isto pode prenunciar uma solução 

para os problemas da saúde. Tudo isto 

porém pressupõe que os Médicos não 

poderão ser meros executantes de uma 

política de saúde em que não seja 

garantida a s ua independência 

profissional, privilegiado o direito à 

cumprir as suas 

responsabilidades face 

aos doentes e à 

comunidade» 

brem uma deficiente preparação. 

Gostaríamos também ver aprovada a fusão dos dois Interna

tos num único Internato de especialidade. Enquanto os 

recém-licenciados portugueses para completarem a sua 

formação são obrigados a fazer um período de quase dois 

anos de medicina tutelada antes de acederem ao Internato da 

especialidade, aos espanhóis, à saída das faculdades, é-lhes 

permitida desde logo a prática autónoma da medicina e assim 

podem concorrer ao Internato português ultrapassando em 

dois anos os portugueses. A fusão dos Internatos evitará 

definitivamente a injustiça feita aos jovens médicos portugue

ses frente aos seus colegas espanhóis que procuram Portugal 

e por outro lado se bem gerida permitirá, no futuro, em 

conjunção com o ano pré-clínico, diminuir o tempo de 

formação. 
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livre escolha do Médico pelo doente e 

defendida uma retribuição de acordo 

com a quantidade e tipo dos actos prestados. Uma solução 

com a qual os médicos se identifiquem e sem os quais e muito 

menos contra os quais será impossível levar a bom termo 

qualquer reforma da Saúde. Uma solução que imponha o 

reconhecimento do seu papel fundamental, do seu trabalho 

abnegado, desenvolvido em condições muitas vezes adversas, 

e que pugne para que o Médico ocupe o lugar que lhe é 

devido. Só assim será possível mobilizar todos e cada um na 

defesa da ética, da deontologia, da qualidade e da autonomia 

do exercício da medicina para que, sem olhar a sacrifícios 

pessoais e familiares, sirvam os doentes no respeito estrito 

dos princípios Hipocráticos, que daqui a pouco os novos 

médicos jurarão, princípios esses que enobrecem, enformam 

e são o orgulho da nossa profissão. 



l l 

Dr. Pedro Pence, Dr. Jorge Catarino e .... 
Prof. Doutor Manuel Antunes 

Â Dr. António Bento, Dr. Miguel Leão e Dr. Licínio Lopes 

Dr. Gomes Esteves, .... 
Dr. Strecht Monteiro, 
Dr" Inês Serra Lopes, 

Prof. Doutor Silva e 
Sousa, 

Dr. José Miguel Júdice 
e Eng. Maldonado 

Gonelha 

Dr. José Manuel Pavão, .... 
Dr. Luís Pisco, 

Dr. António Reis Marques, 
Prof. Doutor Duarte Nuno Vieira e 

Dr. Caldeira Fradique 

<IIII Cerimónia de Abertura - Prof. Doutor 
Veríssimo Serrão, Dr. Luís Filipe Pereira, 
Prof. Dr.J. Germano de Sousa e Dr. 
Brettenthaller 

Â Prof. Doutor José Pedro Nunes, Prof. Doutor Miguel Gouveia 
e Prof. Doutor Américo Figueiredo 
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Junmemo e H~p61 
Cerimónia marcante do XI Congresso Nacional 
de Medicina foi o Juramento de Hipócrates e a 
entrega das Cédulas Profissionais a 203 novos 
médicos inscritos na Secção Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos. Nun anfiteatro repleto, 
coube ao Dr. Pedro Nunes, Presidente da Secção 
Regiona do Sul da O. M. o discurso de boas-vindas 
aos novos médicos. Foi uma intervenção curta, 
mas repleta de mensagens para os homens e 
mulheres que abraçaram o exercício da 
medicina 

"Agora que acompanhámos à saída Sua Excelência o 

Senhor Ministro da Saúde estamos, enfim sós. 

Só entre amigos, entre artesãos da mesma arte, membros 

da mesma confraria. 

Este é o momento solene do Juramento de sempre, da 

imposição das insígnias. O momento de ar armado cavaleiro. 

Há uma diferença contudo. 

Para ocupar este cadeiral, para envergar o manto e as 

insígnias desta Ordem ninguém vos pede para ajoelhar. 

Esta é uma Sociedade de Homens Livres, cuja posição 

Cruzam esta porta no interior de um belo edifício. 

Construído no calcário branco português de que foi feita a 

indestrutível Mazagão que recorda S. João Baptista de Ajudá 

e Mombaça. 

Que o rigor, a simplicidade de linhas, a brancura destas 

paredes vos inspire por toda uma vida. 

Uma vida que terá de ter a brancura das batas que irão 

envergar, a brancura da vossa indiscutível amizade pelos 

vossos doentes. 

Uma vida que terá de ter a simplicidade rectilínea de 

uma exigência ética inabalável. O trajecto recti líneo de quem 

sabe que a procura do infinito é também o reflexo dos 

meios utilizados, que sabe que "não há objectivos elevados -

que se atinjam por meios vis". 

Uma vida que terá de ter o toque macio do calcário na 

relação com os vossos doentes e a massicez, o volume, a 

incorruptibilidade necessária para lidar com todos os que 

pretendam desviar-vos do vosso caminho. 

Para que não sejam e, perdoem-me que vos estrague a 

festa das vossas ilusões, - Mais que um edifício de ciência e 

de cultura, é necessário aprender hoje mesmo a ter a 

coragem, a aprender construir os vossos meios de protecção 

do inimigo que desde logo rondará a vossa vida. 

A Medicina não é uma actividade inte I d d 



e I e Cédulas 
gabinete.A Medicina é trabalho braçal. 

A Medicina é lidar com o lado escuro da vida. É ver a 

parte de trás da fotografia que cada homem quer mostrar 
de si. 

É pesquisar, penetrar fundo na carne e na alma só para 

descobrir e tentar extirpar o podre que cada um transporta. 

Ser médico é perder as ilusões, deixar de acreditar na 

humanidade, conhecer a última fronteira. 

Não vos perdoarão o atrevimento. 

Os que estão saudáveis. Os poderosos de hoje que 

conosco se relacionam tentarão destruir a vossa auto

confiança. 

Tentarão transformar-vos em"prestadores de Serviços". 

Em meros operários, organizados por uma gestão que vos 

molde, vos transforme, vos dirija, vos torne na massa amorfa, 

produtiva e cinzenta dos imbecis. 

Eles não conseguirão. 

Lembrem-se que o olhar hostil que constantemente vos 

dirigem é fruto da antevisão, consciente ou nem por isso, 

do dia em que tiverem de vos dirigir o olhar angustiado 
dos doentes ou o olhar grato dos curados. 

Não tenham medo, não desistam de pesquisar o fundo 

da alma do vosso semelhante. Há lá um lampejo de 

dignidade. 

a 203 novos médicos 
O homem vale a pena e só vós estais habilitados a 

encontrá-lo ... 

A vossa vida será a luta por essa descoberta - ergam 

muralhas. 

No entanto, quando após quarenta e oito horas de luta 

contra a desgraça alheia, saírem da urgência e ligarem a 

rádio do vosso pequeno carro - ouvirão anunciar que os 

médicos não cumprem os horários e delapidam a entidade 

patronal. 

Quando preencherem as inenarráveis receitas que os 

burocratas inventaram para vós, com uma caneta miserável 

oferecida pelo medicamento que outros autorizaram e 

fixaram o preço - ouvirão que os médicos se deixam 

corromper pela indústria farmacêutica. 

Quando a vida, essa doença crónica de prognóstico 

irremediavelmente fatal, vos roubar o vosso doente: Quando 

aquele por quem lutaste dias e anos a fio por fim vos 

abandonar na incompreensão da vossa derrota - ouvirão 

falar de negligência médica. 

Quando chegarem a casa, e reflectirem nas contas para 

pagar, na qualidade de vida que impõe á vossa família, na 
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ginástica dos meses que nunca mais acabam- ouvirão falar 

na riqueza dos médicos, no Mercedes que também por acaso 

não é o vosso, mas o do gestor que arrebanharam sabe-se 

lá onde, para ainda mais vos impedir de trabalhar. 

Hoje é dia de sonho, mas já amanhã a vida vos começará 

a ensinar. 

Rapidamente perceberão que há uma escolha definitiva 

a fazer -A escolha entre o conforto do seguidismo, da 

funcionalização, da mesquinhice do que se consegue retirar 

da vida e o despojamento do dar, o desconforto de estar de 

pé, vertical contra tudo e contra todos, contra ventos e 

marés. 

Não desanimem. 

Lembrem-se que o olhar hostil que 
constantemente vos dlrl1em é fruto da 
antevlslo, consciente ou nem por Isso, do 
dia em que tiverem de vos dlrl1lr o olhar 
an1ustlado dos doentes ou o olhar 1rato 
dos curados. 
Nlo tenham medo, nlo desistam de 
pesquisar o fundo da alma do vosso 
semelhante. Há lá um lampejo de 
dl1nldade. 

A vida é um instante e escolheram a mais bela profissão 

do mundo. 

Quando mal derem por isso um de vós estará aqui, neste 

lugar. 

Nesse dia recordará o dia de hoje. 

O estar sentado nessas cadeiras. 

Nesse dia perceberá porquê o esforço destes vossos 

colegas mais velhos em proporcionar uma entrada q u e 

não seja tão somente entregar uns quantos papeis numa 

qualquer repartição. 

Nesse dia perceberá a alegria de todos nós ao ver chegar 

os reforços. 

Ao ver chegar tropas frescas para este combate que é 

eterno" 



Os dic 

Prof. Dr. J. Germano de Sousa IJI. 
Dr. Pedro Nunes 

Ministro da Saúde 
Prof Dr. Germano de Sousa 
Dr. Pedro Nunes 

Prof. Doutor Manuel 
Antunes 

Prof. Doutor Silva e 
Sousa 

Dr. A Reis Marques 

Dr. Strecht Monteiro Dr. Gomes Esteves 

Dr. A Lobo Antunes Eng. Ma/danado Gonella Prof. Doutor J. Lobo Antunes 

..â. Dr. Rui Bento 

Dr. Miguel Leão Dr. Brettenthaller 

Dr' Inês Serra Lopes Dr. Jerome Kassirer 

~ 
~·· . 

' . 

Dr. José Miguel Júdice Dr. Carlos Vieira Reis 
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aáonal 

Durante os três dias do Congresso esteve patente ao 
público em geral uma Exposição de obras de 
pintores, escultores e escritores médicos 



• • 
1001 

.Â. Dr. Pedro Nunes, Dr" Manuela Arcanjo e Dr. Reis Marques 

Secretariado~ 
Sr" D. Teresa de Sousa 

e Luísa Rodrigues 

Jantar oficial no Pavilhão de Exposições 
da Tapada da Ajuda, com acompanhamento 

musical 



musical 
artistas mêdicos 

Mediei Ensemble - Picky Resende, Luísa Vilarinho, Rui Soares da Costa, 
Pedro Cardoso 

Filomena Vieira canta poemas de 
Ofélia Bomba 

Danças de Salão, João de Deus, 
Ma da Luz Melo, Domingos Sousa e 
ldalina Sousa 

Jazz-Sweet Lovers, Rui Alves, Manuel Brito, Jorge Martins, Katia Guerreiro, acompanhada de João Veiga, Paulo Valentim e Armando Figueiredo 
José Carlos Martins, António Trindade, Luís Jardim e Inês Costa Neves 



I 

21 de MAIO de 2003 

Março 

Março 

Abril 

Abril 

Abril 

Maio 

Maio 

Maio 

Maio 

Junho 

Junho 

Horário: das 9:00 às 20.00 horas 

Local: Secções Regionais da Ordem dos Médicos 

20 Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para 
consulta em cada Secção Regional. 

27 Prazo limite para reclamação dos cadernos 
eleitorais. 

04 Prazo limite para as decisões das reclamações. 

li Prazo limite para formalização das candidaturas. 

21 Prazo limite para regularização das candidaturas. 

09 Prazo limite para o envio dos boletins de voto e 
relação dos candidatos. 

20 Prazo limite para a recepção dos votos enviados 
pelo correio e por entrega directa, em carta 
endereçada ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Eleitoral respectiva. 

21 Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções 
de Voto), acto eleitoral e contagem dos votos a 
nível regional. 
(A Mesa Eleitoral Nacional funciona na Secção 
que tem a Presidência do Colégio da Especialida
de/Coordenador do Conselho Nacional do Médico 
Interno). 

28 Apuramento final dos resultados a nível nacional. 

04 Prazo limite para a impugnação do acto eleitoral. 

11 Prazo limite para a decisão das eventuais 
impugnações. 

OBSERVAÇÕES: O Colégio de Medicina do Trabalho e a Sub-Especialidade de Medicina 
Intensiva não t êm eleições nesta data. 

INFORMAÇÃO 
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Colégio de Medicina do Trabalho 
SECÇÃO V 

Disposições Transitórias Finais 

Art0 28° - Os diplomados com um dos cursos de Medicina 
do Trabalho que conferiam habilitação legal para o exercí
cio da Medicina do Trabalho concluído até I de Outubro de 
2000 (data da entrada em vigor do DL n° I 09/2000, de 30 
de Junho) e que, desejem adquirir o título de Especialista de 
Medicina do Trabalho pela Ordem dos Médicos, poderão 
fazê-lo por uma das seguintes vias: 

I . Requerer a inscrição no Plano de Formação aprovado. 
2. Caso possuam dois anos de prática profissional com

provada da Medicina do Trabalho após a obtenção do 
diploma em um dos cursos de Medicina do Trabalho que 
conferiam habilitação legal para o exercício da Medicina 
do Trabalho, poderão candidatar-se a provas de Exame 
de Especialidade, realizadas através de prova curricular, 
de natureza presencial quando solicitado pela Comissão 
de Avaliação, conforme Guião no I de Processo de Can
didatura e Guião Curricular no I, definidos em anexo. 
Esta possibilidade será válida para os candidatos que 
reúnam as condições até 3 I de Dezembro de 2002. 

§Único: A candidatura a provas de exame decorrerá entre 
I de Maio e I de Junho de 2003. 

Art0 29° - Os discentes a frequentar um dos cursos de 
Medicina do Trabalho que conferiam habilitação legal para 
o exercício da Medicina do Trabalho à data da entrada em 
vigor do DL I 09/2000, de 30 de Junho e que o concluíram 
com aproveitamento até 3 I de Dezembro de 200 I, que 
desejem adquirir o título de Especialista de Medicina do 
Trabalho, poderão fazê-lo por uma das seguintes vias: 

I. Requerer a inscrição no Plano de Formação aprovado 
ou no Plano Transitório de Formação referido no Arto 
31°. 

2. Caso venham a possuir dois anos de prática profissional 
comprovada de Medicina do Trabalho após a obtenção 
do diploma, poderão candidatar-se a provas de Exame 
de Especialidade realizadas através de avaliação curricular, 

. de natureza presencial, quando solicitado pela Comissão 
de Avaliação, conforme o Guião no 2 de Processo de 
Candidatura e Guião Curricular no 2, definidos em ane
xo. Esta possibilidade será válida para os candidatos que 
reúnam as condições até 3 I de Dezembro de 2003 e o 
prazo de candidatura a provas de exame decorrerá entre 
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I e 31 de Janeiro de 2004. 
§ Único: Esta possibilidade será válida, também, para os 
diplomados com um daqueles cursos anteriormente à en
trada em vigor do DL I 09/2000 e que até 31 de Dezembro 
de 2003 reúnam as condições exigidas. 

Art0 30° - Os diplomados com um dos cursos de Medicina 
do Trabalho que conferiam habilitação legal para o exercí
cio da Medicina do Trabalho concluído com aproveitamento 
até 31 de Dezembro de 2002, caso desejem adquirir o título 
de Especialista de Medicina do Trabalho, poderão fazê-lo por 
uma das seguintes vias: 
I . Requerer a inscrição no plano de formação definido no 

Regimento do Colégio ou no plano transitório de forma
ção referido no Arto 3 I 0 • 

2. Caso estejam já a exercer Medicina do Trabalho, e pos
sam vir a completar dois anos de prática profissional 
após a conclusão do Curso, até 3 I de Dezembro de 
2004, poderão requerer ao Conselho Directivo do Co
légio a equivalência da sua actividade a um Plano de 
Formação por equivalência nos moldes que vierem a ser 
definidos pela Direcção de Formação até I O de Março 
de 2003. 
a) A inscrição neste Plano de Formação por Equivalên

cia deverá ser efectuada entre I e 30 de Junho de 
2003 na Secção Regional do candidato. 

b) O prazo de candidatura a provas de exame decorre-
rá de I a 31 de Janeiro de 2005. 

Art0 3 I o -Até à implementação do Plano de Formação apro
vado, os diplomados com um dos cursos de medicina do 
Trabalho reconhecidos pela Ordem dos Médicos, mas não 
abrangidos pelos Art0

S 28°, 29° e 30°, que desejem adquirir 
o título de Especialista em Medicina do Trabalho, poderão 
fazê-lo através da frequência e aprovação num Programa 
Transitório de Formação a definir pela Direcção de Forma
ção do Colégio até 31 de Maio de 2003. 
I. O programa terá início em I de Janeiro 
2. Terá a duração de 24 meses. 
3. A inscrição no Plano Transitório de Formação será efec

tuada na Secção Regional do candidato, entre I e 30 de 
Novembro do ano anterior ao seu início. 

§ Único: O primeiro destes Programas terá início em I de 
Janeiro de 2004 e pretende-se que seja único. 

Art0 32° - Os casos omissos neste regimento serão resolvi
dos pelo Conselho Nacional Executivo sob proposta do Con
selho Directivo do Colégio da Especialidade de Medicina do 
Trabalho. 



Guião no I de Processo 

de Candidatura ao Título 

de Especialista em Medicina 

do Trabalho ao abrigo 

do no 2 do Arto 28° 

de Secção V do Regimento 

do Colégio da Especialidade 

(INSTRUÇÕES) 

Prazo de Candidatura: 
Até I de Junho de 2003. 

REQUISITOS: 
1- Ser diplomado com um dos Cursos de Medicina do Traba

lho reconhecidos pela Ordem dos Médicos, concluído até 
I de Outubro de 2000. 

2- Possuir 2 (dois) anos de prática profissional de Medicina 
do Trabalho após a conclusão do Curso até à data limite 
de 31 de Dezembro de 2002. 

INSTRUÇÃO DO PROCESSO: 
1- Requerimento de candidatura segundo modelo ane

xo*, acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Certidão da Ordem dos Médicos comprovativa de que 

é membro no pleno gozo dos seus direitos 
estatutários; 

b) Certidão do Curso de Medicina do Trabalho, com 
data de conclusão e classificação obtida; 

c) Fotocópia autenticada 1 de documento comprovativo 
da identidade (B.I. ou Passaporte); 

d) Declarações, originais ou cópias autenticadas I do res
ponsável máximo das entidades públicas ou privadas 
onde exerce/exerceu Medicina do Trabalho 
comprovativas do tempo de exercício (início e fim) , 
tipo de actividade e carga horária mensal/semanal. 

2- Quatro exemplares do curriculum vitae, um dos quais, 
devidamente identificado como "original", deverá conter, 
obrigatoriamente, originais ou fotocópias autenticadas 1 dos 
documentos comprovativos dos actos, eventos, activida
des, cargos ou funções descritas no curriculum. 

* O modelo anexo encontra-se à disposição dos interessados nas Secções Regionais 
1 A autenticação poderá ser obtida junto das Secções Regionais a partir 
dos documentos originais. 

Guião Curricular no I 
(Referente à candidatura ao Título de Especialista 
em Medicina do Trabalho ao abrigo do no 2 do Art0 28° 
do Regimento do Colégio) 

(RECOMENDAÇÕES) ~ 

1- Nota biográfica: Identificação, nacionalidade, natu
ralidade, residência, contactos, posicionamento actual 
na sua carreira médica. 

2- Formação académica universitária: Licenciatura, 
mestrados, doutoramentos. 

3- Formação médica pós-graduada no âmbito da 
Medicina do Trabalho ou áreas afins: Cursos uni
versitários, monográficos (duração= 30 horas) ... 

4- Formação médica complementar: Congressos, 
jornadas, cursos .. . no âmbito da Medicina do Trabalho 
ou áreas afins. 

5- Actividade de Medicina do Trabalho: Descrição 
sintética, mas qualitativa, das actividades desenvolvi
das, com indicação do tempo de exercício e breve ca
racterização de cada empresa/instituição (nome, ramo 
de actividade, n° de trabalhadores, n° de horas men
sais contratualizadas). 

6- Actividades de investigação e trabalhos publi
cados e/ou comunicados. (Facultativo) 

7- Outros elementos de valorização curricular. 
(Facultativo) 

8- Fundamentação da candidatura: Motivo pelo qual 
pretende o títu lo de Especialista. 

NOTAS 

I - Todos os documentos comprovativos do exercício profissional de 
Medicina do Trabalho devem conter obrigatoriamente a data de início 
e de termo do mesmo. 

2 - Os trabalhos de investigação serão avaliados através de fotocópia do 
artigo original, se publicado. Se comunicados, através de cópia da 
comunicação acompanhada do respectivo comprovativo. 

3 -Não exceder as I O páginas A4, escritas de um só lado, em português, 
com letra do t ipo Times, 12 pt, justificado e espaçamento de I ,5 
linhas. 
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Guião n°2 de Processo 

de Candidatura ao Título 
o 

de Especialista em Medicina 

do Trabalho ao abrigo 

do no 2 do Arto 29° 

de Secção V do Regimento 

do Colégio da Especialidade 

{INSTRUÇÕES) 

Prazo de Candidatura: 
De I a 31 de Janeiro de 2004. 

REQUISITOS: 
1- Ser diplomado com um dos Cursos de Medicina do Traba

lho reconhecidos pela Ordem dos Médicos, concluído até 
3 I de Dezembro de 200 I. 

2- Possuir 2 (dois) anos de prática profissional de Medicina 
do Trabalho após a conclusão do Curso até à data limite de 
31 de Dezembro de 2003. 

INSTRUÇÃO DO PROCESSO: 
1- Requerimento de candidatura segundo modelo 

anexo*, acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Certidão da Ordem dos Médicos comprovativa de que 

é membro no pleno gozo dos seus direitos 
estatutários; 

b) Certidão do Curso de Medicina do Trabalho, com data 
de conclusão e classificação obtida; 

c) Fotocópia autenticada' de documento comprovativo 
da identidade (B.I. ou Passaporte); 

d) Declarações, originais ou cópias autenticadas 1 do res
ponsável máximo das entidades públicas ou privadas 
onde exerce/exerceu Medicina do Trabalho 
comprovativas do tempo de exercício (início e fim), tipo 
de actividade e carga horária mensal/semanal. 

2- Quatro exemplares do curriculum vitae, um dos quais, 
devidamente identificado como "original", deverá conter, 
obrigatoriamente, originais ou fotocópias autenticadas 1 dos 
documentos comprovativos dos actos, eventos, activida
des, cargos ou funções descritas no curriculum. 

* O modelo anexo encontra-se à disposição dos interessados nas Secções Regionais 
'A autenticação poderá ser obtida junto das Secções Regionais a partir 
dos documentos originais. 
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Guião Curricular no 2 
(Referente à candidatura ao Título de Especialista em 
Medicina do Trabalho ao abrigo do no 2 do Arte 29° 
do Regimento do Colégio) 

{RECOMENDAÇÕES) ~ 

1- Nota biográfica: Identificação, nacionalidade, natu
ralidade, residência, contactos, posicionamento actual 
na sua carreira médica. 

2- Formação académica universitária: Licenciatura, 
mestrados, doutoramentos. 

3- Formação médica pós-graduada no âmbito da 
Medicina do Trabalho ou áreas afins: Cursos uni
versitários, monográficos (duração= 30 horas) ... 

4- Formação médica complementar: Congressos, 
jornadas, cursos ... no âmbito da Medicina do Trabalho 
ou áreas afins. 

5- Actividade de Medicina do Trabalho: 
5.1. Caracterização sintética, mas qualitativa, de cada 

empresa/instituição onde exerce/exerceu 
actividades de Medicina do Trabalho com 
indicação de nome, ramo de actividade, no de 
trabalhadores, n° de horas mensais 
contratualizadas 

5.2. Descrição das actividades desenvolvidas e 
resultados da intervenção em termos de 
impacto sobre a saúde dos trabalhadores. 

6- Actividades de investigação e trabalhos publi
cados e/ou comunicados. (Facultativo) 

7- Outros elementos de valorização curricular. 
(Facultativo) 

8- Fundamentação da candidatura: Motivo pelo qual 
pretende o título de Especialista. 

NOTAS 

1- Todos os documentos comprovativos do exercício 
profissional de Medicina do Trabalho devem conter 
obrigatoriamente a data de início e de termo do mesmo. 

2- Os trabalhos de investigação serão avaliados através de 
fotocópia do artigo original, se publicado. Se comunicados, 
através de cópia da comunicação acompanhada do respecti
vo comprovativo. 

3- Não exceder as I O páginas A4, escritas de um só lado, em 
português, com letra do tipo Times, 12 pt, justificado e 
espaçamento de I ,5 linhas. 
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· o passado e o futuro 
Tal como hoje, também no séc. XIX 
havia quem duvidasse da necessidade 
de hospitais pediátricos. Há mais de ISO 
anos, quando se entendeu que era 
necessário um Hospital Pediátrico em 
Portugal, alguém muito conceituado 
escreveu " lf children ' s hospitais are to 
be built at all..." 1

• Se até Florence Night
ingale, uma tão grande sumidade em 
construção e higiene hospitalar punha 
em dúvida a sua necessidade, quem 
podia não duvidar da ideia? 

Nessa altura, a criação de hospitais 
pediátricos nem nos médicos encon
trava eco. As crianças eram doentes 
muito difíceis - não conseguiam 
descrever os sintomas, necessitavam de 
muitas enfermeiras e tinham uma infeliz 
predisposição para um agravamento 
súbito num curto espaço de tempo. 
Além disso temia-se que, sobretudo as 
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famnias pobres abandonassem os filhos, 
demitindo-se de toda a responsabi
lidade sobre eles2• 

Mas, porque o número de crianças 
admitidas em hospitais de adultos era 
muito baixo mas contribuía 
assustadoramente para a mortalidade 
hospitalar - em Londres as crianças 
constituíam menos de 3% dos 
internamentos mas contribuíam para 
mais de 50% da mortalidade; porque 
não havia enfermeiras treinadas em 
tratar crianças e se admitia que, se 
tratassem muitas, aprenderiam; porque 
os conhecimentos sobre patologia 
pediátrica eram escassos e se sentiu a 
necessidade de os aprofundar; e 
porque impressionava a muitos, a 
promiscuidade com que eram tratados 
crianças e adultos na mesma enfermaria, 
houve mentes inteligentes que 
persistiram na convicção de que era 



fundamental construir hospitais 
dedicados exclusivamente à criança2• 

Foi a concretização dessa ideia que fez 
nascer o conceito de pediatria, que fez 
evoluir a ciência pediátrica primeiro -
transformando-a numa especialidade 
bem definida da medicina - e a 
tecnologia mais tarde. 
Por isso, se construíram nessa altura, 
por esse mundo fora, muitos dos 
hospitais pediátricos ainda hoje 
existentes. 
O conceito de hospital pediátrico era, 
então, um pouco diferente do de hoje. 
No séc. XIX era destinado às pobres 
crianças enfermas, ou às crianças pobres 
enfermas - mais às segundas do que às 
primeiras; no séc. XX serviu as crianças 
enfermas - pode dizer-se que o hospi
tal pediátrico do séc. XX foi o grande 
Centro de Saúde com internamento, 
aonde recorriam os pais de todas as 
crianças doentes, tornando-os 
ingovernáveis; no 3° Milénio servirá a 
criança como um ser com 
individualidade e personalidade 
própria, necessidades diferentes e 
soluções específicas, inserido na família 
e na sociedade. Será o centro de 
excelência da clínica pediátrica, 
diferente por abranger toda a patologia 
da criança, hospital de referência mas 
com responsabilidades enormes na 
clínica do ambulatório. 
Numa perspectiva pessoal de 
assistência médica, entendo que o 
médico assistente, seja ele pediatra ou 
médico de família - essa é outra 
discussão - constitui o pilar, o 
orientador, que verá crescer e 
desenvolver-se um ser à sua 
responsabilidade. Essa assistência 
médica, participada e de escolha livre, 
no consultório, constituiria, neste como 
noutros grupos etários, a base do 
Serviço Nacional de Saúde. O Centro 
de Saúde constituiria o filtro entre o 
médico assistente e o hospital, com 
consulta permanente 24h por dia. 
Assim, em caso de doença não resolúvel 
com os meios ao dispor, a criança seria 
enviada pelo médico assistente para o 
Centro de Saúde, equipado com meios 
de diagnóstico básicos; para o Serviço 
de Pediatria do Hospital Geral da zona 

residencial; ou para o Hospital 
Pediátrico, caso a gravidade do 
problema o justificasse. 
Esta constituiria uma parte da pediatria 
do ambulatório.A outra parte, seria da 
responsabilidade da comunidade que 
prestaria serviço domiciliário, 24h por 
dia, observando a maioria das crianças 
que hoje recorrem "indevidamente" aos 
serviços de urgência . A Urgência 
pediátrica que hoje temos é uma 
aberração que nos ficou do hospital 
pediátrico dos sécs. XIX e XX. A 
maioria das crianças que aí são levadas, 
podiam ser tratadas por serviços do 
ambulatório, prestados pela 
comunidade, no domicílio. E o esquema 
seria igual: em caso de doença não 
resolúvel com os meios ao dispor, a 
criança seria enviada para o Centro de 
Saúde, para o Serviço de Pediatria do 
Hospital Geral da zona ou para o Hos
pital Pediátrico, de acordo com a 
gravidade da situação. 
O Serviço de Pediatria dum Hospital 
Geral tem como função admitir 
crianças com patologia ligeira, que 
necessitam de internamento de curta 
duração e que residam na área de 
influência do hospital, permitindo aos 
pais uma maior maleabilidade de 
movimentos. Serão portanto crianças 
cuja patologia não é susceptível de 
tratamento no ambulatório mas em que 
seja previsível um internamento curto. 
Deste modo, evita-se manter crianças 
internadas por períodos longos em 
hospitais de adultos. 
Neste hospital, a criança utiliza os 
serviços do adulto nomeadamente 
imagiologia, bloco operatório, labo
ratório, fisiatria, partilha o cirurgião, o 
anestesista, o técnico de diagnóstico, o 
fisiatra, muitas vezes também a 
enfermeira, a auxiliar de enfermagem, 
os médicos de subespecialidades de 
adultos.A microbiologia e a resistência 
bacteriana encontrados em hospitais 
gerais, sobretudo se disponibilizam 
cuidados intensivos e cuidados a 
doentes crónicos, são muito diferente 
dos observados em hospitais pediá
tricos. Na generalidade pode dizer-se 
que a criança está sujeita a riscos 
diferentes e superiores aos de uma 

criança admitida num hospital 
pediátrico3

•
4

•
5

• 

O Serviço de Pediatria de um Hospital 
Geral é um Serviço de Pediatria Geral. 
Não deve tentar ser uma réplica de um 
Hospital Pediátrico com múltiplas 
subespecialidades para as quais, 
dificilmente, observará doentes em 
número suficiente para adquirir e 
manter experiência. 
Pelo contrário, o Hospital Pediátrico é 
o grande centro de referência, deve 
abranger uma grande área geográfica, 
receber os casos clínicos mais difíceis, 
a patologia mais grave, os inter
namentos mais prolongados. Por isso 
deve ter capacidade instalada, técnica 
e humana, para responder a todos os 
problemas da pediatria. É o fim das 
possibilidades e das esperanças. Depois 
dele não há mais nada. 
Constituindo o hospital pediátrico o 
ponto final na assistência médica à 
criança é-lhe exigido 
que se afirme como o 
centro de excelência da O Centro de 
clínica pediátrica e que 
preste assistência em 
todas as áreas da 
pediatria. Para isso, deve 
integrar equipas de 
grande diferenciação 
médico-cirúrgica e 
pediatras de todas as 
especialidades. 
Contrapondo a este 
conceito de grande 
diferenciação e 
multiplicidade, numa 

Saúde 
constitui ria 

o filtro entre 
o médico 

assistente e o 
hospital, com 

consulta 
permanente 

24h por dia 

perspectiva moderna de tratamento do 
doente inserido na comunidade, deve 
dar prioridade à clínica do ambulatório 
no hospital e ao internamento domici
liário, ser virado para a Comunidade e 
estar em permanente contacto com os 
Centros de Saúde e Serviços de 
Pediatria de Hospitais Gerais a quem 
dá apoio via Telemedicina6•9• 

A Clínica do Ambulatório deve ser uma 
das partes importantes do coração do 
hospital. Em complemento dos Serviços 
do ambulatório de que atrás falámos, 
domiciliário, generalista e comunitário, 
este será um serviço hospitalar 
especializado. Deve integrar consultas 

- --- - -------------------
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de todas as subespecialidades da 
pediatria, cirurgia do ambulatório e 
hospital de dia. Por questões lógicas, 
deve funcionar num edifício indepen
dente, com serviços de apoio -
laboratório, imagiologia, bloco 
operatório - também independentes, 
e acesso directo à rua7·8 • 

A admissão num Hospital Pediátrico 
deve ser sempre referenciada tornando 
desnecessário um Serviço de Urgência. 
Deve haver um Serviço de Emergência 
a funcionar acoplado à UCIP, com o 
mesmo quadro de pessoal, que 
receberá doentes transportados apenas 
por ambulância enviados de outros 
hospitais - os politraumatizados, a 
doença aguda grave, os casos mais 
complicados. O restante internamento 
será feito através da Clínica do 
Ambulatório. 
O hospital deve dispor ainda de Centro 
Cirúrgico - que deve disponibilizar 
cuidados em todas as áreas da cirurgia: 
geral, ortopédica, traumatológica, 
neurológica, cardiovascular, dentária, 
urológica; Centro Oncológico, Centro 
de Desenvolvimento, Centro de 
Adolescência e Centro Materno-Neo-
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natal, referência para toda a patologia 
grave perinatal. 
Os Serviços de Diagnóstico e 
Terapêutica deve abranger todas as 
vertentes e dispor de tecnologia de 
ponta cuja exploração pode 
compreender venda de serviços à 
comunidade. 
A previsão para o futuro é que serão 
internadas cada vez menos crianças 
com situações cada vez mais graves, 
necessitando do maior conforto.A zona 
de internamento deve por isso ser mais 
recatada.A evolução tecnológica leva
nos a prever que os meios audiovisuais, 
as telecomunicações, a tecnologia 
avançada, desempenharão um papel 
importante no futuro hospital 
pediátrico. A criança disporá da 
possibilidade de seleccionar o ambiente 
de que se quer ver rodeado, de regu
lar a luminosidade, o som, a 
temperatura; de entrar em contacto 
directo com os pais, professores, 
amigos, o médico e a enfermeira; a mãe 
poderá comandar do quarto do filho 
os afazeres domésticos ou, estando em 
casa ou no trabalho, falar e ver o filho 
no quarto do hospital 10• 

O hospital pediátrico pode estar 
isolado fisicamente mas pode também 
estar inserido na área geográfica dum 
Hospital Geral. Com uma condição: que 
seja autónomo fisicamente e sob o 
ponto de vista de quadros de pessoal 
e de serviços de apoio como farmácia, 
laboratório, imagiologia, bloco 
operatório, etc. Outra condição 
essencial: quem os administra deve ter 
a mesma opção de vida que tem um 
pediatra: trabalhar a bem da criança. 
O Hospital Pediátrico deve ser 
concebido, construído e dirigido à 
criança. Sob o ponto de vista 
arquitectónico deve ser transparente, 
luminoso, desafiar a imaginação e 
integrar a natureza. O equipamento 
social deve incluir escola, sala de leitura, 
biblioteca, sala de computadores, 
Internet, sala de brincar, sala de 
espectáculos. O equipamento técnico 
é também especial. 
Sendo um hospital Infantil deve ter 
contudo em atenção que, muitos dos 
utilizadores serão adultos - pais e 
funcionários . Deve incluir alojamento 
para pais, no quarto dos filhos para uma 
situações, perto destes, noutras, mas 

também serviços que tentem repor nos 
adultos um pouco do conforto que a 
doença dos filhos lhes retirou. 
Quanto ao espírito e à sensibilidade 
do pessoal, esses já são diferentes e 
tornam o hospital diferente. Tudo é 
simples, natural, intuitivo, infantil. Por 
alguma razão é o Pediatra tão "menos" 
Dr. que o médico de adultos. E ao 
mesmo tempo tudo é complicado 
porque a criança é um mundo, e não é 
um mundo em miniatura. Antes pelo 
contrário é um mundo em expansão. 
É diferente do adulto e merece o que 
lhe é devido. 
Sendo este o conceito de um hospital 
de referência deve ser um hospital 
universitário, integrando, como 
fundamento para a sua evolução, o 
ensino pré e pós graduado e um centro 
de investigação pediátrica ligado à 
Universidade. 
Esta visão optimista está em 
contradição com as nuvens que se 
desenham no horizonte. A gestão 
privada, a gestão empresarial, os 
economistas e os economicistas, os 
seguros de saúde, os homens de hoje, 
que ontem foram crianças mas já não 
se lembram, têm uma opinião diferente. 
O hospital pediátrico não dá lucro -
como se os hospitais fossem um centro 
de negócios - e vão tentando encerrar 
ou deixar morrer, primeiro, os 
Hospitais Pediátricos, depois os 
Serviços de Pediatria nos Hospitais 
Gerais e finalmente serão as simples 
Enfermarias de Pediatria que serão 
encerradas. Então, a criança será tratada 
na mesma enfermaria do adulto. 
Quando aí chegarmos poderemos dizer 
que regressámos finalmente ao séc. XIX. 
Para construir o futuro deve olhar-se 
para o passado. Não devemos esquecer 
que somos fruto do que outros 
prepararam para nós e que é mais fácil 
evoluir a partir do que já existe do que 
construir de novo. Os profissionais 
responsáveis pela saúde da criança têm 
grandes responsabilidades na defesa 
dos seus interesses. O Hospital 
Pediátrico deve afirmar-se como uma 
entidade de interesse na saúde mas 
também de interesse científico, 
comunitário, social e educacional. É 
com base nestas convicções que se 
continuam a construir hospitais 
pediátricos por esse mundo fora. 
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Entende-se por Medicina Tropical, a que 
trata das doenças que aparecem qua
se exclusivamente em países tropicais, 
onde calor e humidade, condições so
ciais, promiscuidade, poligamia, falta de 
higiene, saneamento e falta de cuida
dos médicos, são condicionantes da 
saúde das populações. 
Se falarmos de doenças que são exclu
sivas desses países, falaremos apenas 
da doença do sono, da doença de Cha
gas, do pian, e das filaríases, do palu
dismo e da febre amarela. 
As primeiras referências a doenças tro
picais remontam a 3.000 A C. (vermes 
em múmias do Egipto) e a 600 A C. 
(menção por hindus e persas, dos sin
tomas da filária de Bancrofti, causado
ra das elefantíases). Há referências 
milenares à triquinose que afectava os 
porcos, pelo que é de supor que afec
taria igualmente os homens. 
Durante séculos foram quase desco
nhecidas, sem avanços no diagnóstico 
e tratamento até ao século XIX, data 
das descobertas e estudos de Pasteur 
e de Claude Bernard. 
Vários portugueses escreveram sobre 
essas doenças, como Pedro Hispano no 
século XIII, e sobretudo no século XVI, 
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com Amato Lusitano (que descreveu 
as sezões e a elefantíase), Garcia de 
Orta (que descreveu a cólera e as fe
bres, onde se incluía o paludismo), 
António Gaivão (que descreveu a pul
ga penetrante), Gabriel Soares (que fez 
a "Descrição geográfica da América 
Portuguesa"); e já no século XVIII, com 

Ribeiro Sanches, que no seu livro "Tra
tado da conservação da saúde dos 
povos", faz a descrição da cólera e do 
escorbuto. 
Os portugueses foram tão sensíveis a 
esta espécie de doenças que, em 1542, 
iniciaram o ensino da Medicina na Ín
dia, onde ficou célebre o Colégio de S. 
Paulo, em Goa, que tinha 3.000 camas; 
e em 1568, criaram a Escola de Naban, 
em Kioto, no Japão, fundada por Luís 
de Almeida. 
Nos meados do século XVI, o rei D. 
Manuel I, fundou em Tavira, um hospi
tal para "nele se internarem os doen
tes que viessem nas nossas naus". E no 
Brasil, com a criação das Misericórdi
as, fundou-se em 1543, o primeiro hos
pital na cidade de Todos os Santos, a 
Bahia de hoje. 
Mas, foi no final do século XIX e prin
cípio do século XX, que se criaram as 
condições necessárias para o desenvol
vimento científico da Medicina Tropi
cal e se começou a ensinar este ramo 
da medicina. 
Em Portugal, este ensino foi iniciado 
no ano de 1902, com a criação da Es
cola de Medicina Tropical de Lisboa, por 
Carta de Lei datada de 24 de Abri l de 



1902; foi instalada no rés do chão da 
ala norte da Cordoaria Nacional, fun
cionando no primeiro andar o chama
do Hospital Colonial, depois chamado 
Hospital do Ultramar, que em 1930 ain
da ali se mantinha. 
Os estudos assentavam em duas sec
ções - Patologia Exótica e Higiene Na
val. Esta última porque eram os médi
cos da Armada aqueles que mais se 
preocupavam com esta patologia e 
mais contactos tinham com ela, devido 
à presença dos navios portugueses em 
missões de soberania, por todo o mun
do. 
Ayres Kopke, médico naval, foi o en
carregado de estudar a organização das 
cadeiras a ministrar, e era também 
médico naval o primeiro professor de 
Higiene Naval, o Dr. D. António de 
Lancastre. 
Em 1905, foram criados os chamados 
"Arquivos da Higiene e Medicina Pato
lógica Exótica" e havia grande activi
dade de investigação, consubstanciada 
em acções profiláticas e de erradicação 
das doenças, como a célebre campa
nha de erradicação da mosca tsé-tsé e 
da doença do sono realizada em 1907, 
em Angola, e a de 191 I a 1914, na Ilha 
do Príncipe e que culminaria com a 
eliminação desse flagelo. 
Voltou a haver mosca tsé-tsé na Ilha 
do Príncipe, 42 anos depois, tendo sido 
novamente combatida e erradicada 
dois anos depois, por acção do então 
chamado Instituto de Medicina Tropi
cal. 
Muitas e meritórias campanhas foram 
desenvolvidas na Guiné, Cabo Verde e 
Moçambique, para estudo da 
ancilostomíase, da febre biliosa 
hemoglobinúrica e outras doenças. 

Em 12 de Dezembro de 1958, foi inau
gurado o edifício onde ainda hoje se 
encontra o Instituto de Higiene e Me
dicina Tropical, em local privilegiado, 
com grande envolvente ajardinada, 
contemplando o rio e o mar que levou 
os portugueses ao contacto de tais 
doenças. 
Defronte do imponente edifício, foi 
inaugurada em 8 de Setembro de 1958, 
uma estátua de Garcia de Orta, consi
derado o primeiro escritor de Medici
na Tropical, com elogio feito pelo Pro
fessor Luís de Pina, que, em termos elo
quentes, lhe descreveu a obra, não dei
xando de chamar a atenção para o fac
to de em pleno século XVI, com uma 
vida centrada em Portugal, Espanha e 
Índia, Garcia de Orta conhecer e do
minar o árabe, grego, latim, italiano, fran
cês e espanhol. 
Em 1943, começaram a publicar-se os 
"Anais do Instituto de Medicina Tropi
cal" e uma informação bibliográfica tri
mestral, que eram enviados gratuita
mente a todas delegações ultramarinas. 
Em 29 de Maio de 1935, foi alterada a 
designação de Escola Nacional de Me
dicina Tropical, para Instituto de Medi
cina Tropical. 
Mas, em 16 de Julho de 1966, com a 
criação da Direcção Geral de Saúde e 
da Assistência do Ultramar, foi extinto 
o Instituto de Medicina Tropical, pas
sando a designar-se Escola Nacional de 
Saúde Pública e Medicina Tropical. 
Rapidamente se verificou que tinha sido 
uma má decisão, mas apesar disso, só 
em 21 de Setembro de 1972, se corri
giu o erro, criando duas instituições 
separadas - Escola Nacional de Saúde 
Pública e Instituto de Higiene e Medi
cina Tropical. 

Tendo sido a quarta escola a ser fun
dada na Europa, desempenhou ao lon
go destes cem anos, um papel notável 
na investigação, profilaxia, tratamento 
e ensino da Medicina Tropical. Foi gra
ças ao Instituto de Medicina Tropical 
que centenas de médicos dos quadros 
do Ultramar, pude-

ram tirar essa especi- O Instituto de 
alização, tornando-se 
assim capazes de fazer Medicina Tropical 
frente àquele tipo de sempre se 
patologia. Puderam destacou entre os 
beneficiar também do Inst itutos 
seu ensino grande 
parte dos médicos 
mobilizados para a 
guerra colonial. 
O Instituto de 
Medicina Tropical 
sempre se destacou 
entre os Institutos 

congéneres de 
todo o mundo, 

sendo uma 
instituição 

respeitada e 
ouvida 

congéneres de todo o mundo, sendo 
uma instituição respeitada e ouvida. 
Hoje, com a perda das antigas colónias 
poderia pensar-se que o seu papel di
minuiu de importância e se esvaziou a 
sua finalidade. Mas, não. O Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical continua a 
ser útil e a ter mérito, ajudando e ensi
nando os médicos e técnicos dos no
vos países, oferecendo serviços de va
cinação e aconselhamento, como a 
notável consulta do viajante, em que 
são examinados e aconselhados todos 
aqueles que vão viajar para países tro
picais ou do terceiro mundo e desen
volve uma acção notável no apoio aos 
cooperantes portugueses a trabalhar 
nos Palop's. 
O Instituto de Medicina Tropical conti
nua a ser uma referência positiva da 
Medicina Portuguesa. 
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8 estudante de Medicina deve ser 
educado num ambiente que veicule 
valores essenciais do acto médico, 
nomeadamente a dedicação e o 
respeito pela pessoa doente. Como 
afirma o Prof. Pereira da Silva " ... a 
excelência da assistência médica num 
hospital universitário (HU) tem que ser 
também , e talvez essencialmente, 
humana, tanto quanto científica e 
técnica"; temo que o ambiente do HU 
que propõe seja diametralmente oposto. 
Num HU cuja assistência seja função 
do interesse pedagógico, o doente 
estará à disposição des alunes e à 
mercê des médices docentes, pelo que 
será "indispensável que se admita ao 
HU um tempo de hospitalização mais 
longo que o habitual por forma a que 
seja possível aos médicos em formação, 
aperceber-se da resposta à tera
pêutica ... " o que me parece difícil de 
conciliar com o"respeito absoluto pelos 
interesses e direitos do doente", várias 
vezes sublinhado. Esta distorção da 
função assistencial poderá ir ao ponto 
do HU dispor de "uma coorte de 
doentes-tipo ... a que fosse possível 
recorrer sempre que necessário" o que 
perspectiva es doentes como exemp
lares ao serviço do ensino. 
Se isto já seria inaceitável, também sob 
o ponto de vista da aprendizagem de 
atitudes me parece muito perigosa esta 
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ccHospitais 
Universitários,, 

O Prof.JA Pereira da Silva publicou um artigo de opinião 

(Hospitais Universitários: porquê e para 
quê1 Revista Ordem dos Médicos 2002;29: 12-22) com 

reflexões muito pertinentes mas cuja proposta nuclear 

me parece perigosa. 

visão de HU. Aprender num hospital 
cujo objectivo fundamental é o ensino 
(onde a "assistência médica, esta deve 
estar lá para servir o ensino") levará 
es alunes a sentirem-se elementos 
nucleares de um processo concebido 
para eles, em que es doentes são meios 
para atingir os seus fins curriculares. 
O mode lo, cuja importância formativa 
Pereira da Silva justamente sublinha, 
seria e médica docente que à falta de 
exemplares disponíveis, convocaria um 
des doentes da "coorte de doentes
tipo" de que o HU disporia, para servir 
de demonstração na aula programada, 
em vez de aproveitar a ida de doente à 
consulta programada para ali levar es 
alunes. 
Nada de mais perigosos ao acentuar 
uma deriva já em expansão - nem 
sempre há o cuidado de informar e, 
menos ainda, de obter o "consenti
mento informado" de doente para uma 
aula prática. Um HU é muito mais que 
um " laboratório de competências 
clínicas". 
Por fim, tal proposta sugere que sem 
condições modelares não se pode 
aprender bem, uma noção com 
desastrosas consequências em jovens 
que terão que aprender a trabalhar o 
melhor possível, em condições muito 
longe do ideal. Tenho a certeza que não 
é isso que o Prof. Pereira da Silva pensa. 

A melhor aprendizagem é a que se fizer 
no contexto da prática real - nas 
instituições do SNS que as Faculdades 
de Medicina entenderem mais 
adequadas ao ensino e que se não 
limitam aos Hospitais centrais mesmo 
com a "anexação de um Centro de 
Saúde" - assistidos por médices 
docentes escolhidas pelas Faculdades 
como modelos pedagógicos, o que nem 
sempre acontece: " ... uma parte 
importante das insuficiências formativas 
que encontramos nos nossos hospitais 
universitários, se devem às atitudes dos 
formadores ... " " ... o Médico hospitalar, 
mesmo o universitário, atribui às suas 
funções pedagógicas um grau de 
prioridade geralmente muito baixo ... ". 
Há que melhorar a articulação das 
Faculdades com os Hospitais e Centros 
de Saúde necessários ao ensino mas 
não da forma expressa no texto do Prof. 
Pereira da Si lva, um colega amigo que 
muito admiro e que espero escreva uma 
carta semelhante a esta se eu publicar 
um texto como aquele- onde se pode 
ler o que se não quis escrever e donde 
pode derivar-se algo muito diferente do 
pretendido. 

Coimbra, 23 de Setembro de 2002 

A letra e pode ler-se como a ou o para 
abranger os dois géneros. 



FISCALIDADE 

Con ultoria fiscal 
IRS~-----------------

É permitida a dedução à colecta do IRS de 
uma percentagem de 25% com o limite de 
50 Euros do IVA suportado em despesas 
com os seguintes serviços: 

a alimentação e bebidas; 

a prestações de serviços de beneficiação, remodelação, 
renovação, restauro, reparação e conservação de equipa
mentos domésticos e de imóveis destinados à habitação; 

a despesas de reparação de veículos de sujeitos passivos 
abrangido pelo regime simplificado. 

Estas despesas devem ser aprovadas através de factura ou 
documento equivalente processado em forma legal e pro
duzem efeitos a partir de I de Janeiro de 2003. 

RECEPÇÃO DE MODELOS 3 E ANEXOS 
Podem ser entregues nesta Ordem até ao dia 17 de Março 
(rendimentos de trabalho dependente e de pensões): 

-De 17 de Fevereiro a 17 de Março: 3" e 5" feiras, das I OH às 13H 

-De 5 a 17 de Março:Todos os dias úteis das 18H30 às 20H30 

Nos restantes casos os modelos e anexos podem ser 
entregues: 

- De 18 de Março a 30 de Abril: 3" e 5" feiras, das I OH às 13H 
-De 14 a 30 de Abri l: 

Todos os dias úteis das 18H30 às 20H30 

Os modelos 3 e anexos diferem dos do ano de 2002 e 
encontram-se já à venda. 
O montante mínimo dos rendimentos profissionais (recibos 
verdes) foi fixado em Euros 3.125, para o ano de 2003. 

SISA._____ ______ _ 
~A aquisição de prédios destinados exclusivamente a habi
tação está isenta de imposto se o valor patrimonial não 
exceder Euros 61.216. 

~A tabela das taxas aplicáveis às aquisições dos aludidos 
imóveis é, a partir de I de Janeiro de 2003, a seguinte: 
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Valor sobre que incide a Sisa Taxas percentuais 
. . . 

Até 61.216 o o 
>61 .216 a 83.852 5 1,3498 

>83.852 a li 1.872 li 3,7668 

> 111.872 a 139.840 18 6,6134 

>139.840 a 169.376 26 

>169.376 Taxa única lO 

Contribuição Autárquica 
A tabela de isenção da contribuição autárquica relativa
mente a prédios adquiridos para habitação própria e per
manente ou para arrendamento, é a seguinte a partir de I 
de Janeiro de 2003: 

ValorTributável Período de insenção 

Até 113.492 

> 113.492 a 141.983 

> 141.983 a 171.624 

lO 

7 

4 

A isenção deverá obrigatoriamente ser requerida ao DGI 
no prazo de 90 dias a contar da data da escritura, a entre
gar no serviço de finanças da área do prédio. 

Salário Mínimo Nacional 
A partir de I de Janeiro de 2003 o salário mínimo mais 
elevado é de Euros 356,60. 

Cartão de Contribuinte 
Quaisquer alterações verificadas nos elementos declarados 
(mudança de residência, de estado civil, de nome, etc) devem 
ser de imediato comunicadas em qualquer Serviço de 
Finanças. 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre matéria fiscal pode
rão ser prestadas na Consultaria Fiscal, todas as 3 as e 5 as feiras, 
das I O às 13 horas, na sede da Ordem, na Avenida Gago Coutinho, 
15 I, em Lisboa. 



LEGISLAÇÃO 
Dr. Hugo Duarte - Consultor Jurídico • S.R.S. 

I Série 
DECRETO-LEI N.o 1/2003, DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, de 6 de Janeiro 
Reorganiza as estruturas de coordenação do combate à 
droga e à toxicodependência 

DESPACHO NORMATIVO N.o 1/2003, DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, de IS de Janeiro 
Altera o Despacho Normativo n. 0 44/200 I, de 8 de 
Novembro, que altera os anexos B e C do Despacho 
Normativo n. 0 I O 1/91, de 25 de Março, que estabelece as 
regras a que deve obedecer a codificação dos preços das 
embalagens dos medicamentos 

LEI N.o 3/2003, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 
de IS de Janeiro 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n. 0 2001/ 
8/CE, da Comissão, de 8 de Fevereiro, e procede à nona 
alteração do Decreto-Lei n. 0 15/93, de 22 de Janeiro (revê 
a legislação de combate à droga) 

11 Série 

DESPACHO N.o 2S8/2003, DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE- GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE de I 0.1 0.2002, publicado em 8 de 
Janeiro. 
Aprovo o Manual de Boas Práticas de Radio logia 

• 
I~ 

DESPACHO N.o 489/2003(2.a SÉRIE), DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE de I 0.1 0.2002, 
publicado em I O de Janeiro 
Determina a prorrogação do prazo estipulado no n. 0 3 do 
despacho n. 0 8638/2002, de 25 de Março, do Secretário de 
Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 2." série, 
n. 0 99, de 29 de Abril de 2002, por um período de 12 
meses, para a ce lebração de convenções na área da diálise. 

DESPACHO CONJUNTO N.o 21/2003, DOS 
MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA 
SOCIAL E DO TRABALHO - GABINETES DOS 
SECRETÁRIOS DE ESTADO ADJUNTO DO 
MINISTRO DA SAÚDE, DA SEGURANÇA SOCIAL 
E DO TRABALHO de I 0.12.2002, publicado em I O 
Janeiro. 
Cria um grupo de trabalho (GT) ao qual compete proceder 
ao levantamento e ao diagnóstico das necessidades com 
vista à criação da Agência para a Higiene, Segurança e Saúde 
no Trabalho, bem como calendarizar as etapas da sua 
efectiva criação. 

PORTARIA N.o 3S /2003, DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, de 14 de Janeiro. 
Aprova o Regulamento da Comissão Concelhia de Saúde 
de Santa Maria da Feira 

DESPACHO CONJUNTO N.o S3/2003, DOS 
MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE de 
9.0 1.2003, publicado em 23 de Janeiro. 
Acrescenta um parágrafo ao despacho conjunto n. 0 554/ 
2002, de 19 de Junho, publicado no Diário da República, 
2." série, n. 0 153, de 5 de Julho de 2002, o qual refere que, 
aos membros da comissão de acompanhamento da 
empresarialização dos hospitais que não sejam funcionários 
ou agentes é aplicável o disposto na alínea c) do n. 0 I do 
artigo 6. 0 do Decreto-Lei n.o I I 0-A/81, de 14 de Maio. 

DELIBERAÇÃO N.o IOS/2003, DO INSTITUTO 
NACIONAL DA FARMÁCIA E DO MEDICAMENTO 
de 23.12.2002, publicada em 24 de Janeiro 
Cria e define a composição do grupo de trabalho sobre 
implantes mamários que terá por missão estudar e propor 
as soluções adequadas à implementação da comunicação 
da Comissão sobre as Medidas Comunitárias e Nacionais 
Respeitantes aos Implantes Mamários [COM (200 I) 666, 
de IS de Novembro de 200 I]. 
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Quem Quer Casa Quer Tudo 
- o Créd t H I I % o Sott M ror, 

ntlmo que em é último c 
Quem quer casa, 

quer tudo. 
Porque quem quer casa quer tudo, o 
SottoMayor lançou o Crédito Habitação 
100%. 
A principal vantagem desta nova Solução é 
bem clara, o SottoMayor empresta até I 00% 
do valor da avaliação da sua nova casa. As
sim, já não precisa de se preocupar com algu
mas das despesas que sempre acrescem à com
pra da casa. 

Mas as vantagens também são grandes se trans
ferir o seu actual Crédito Habitação para o 
SottoMayor. Saiba quanto pode poupar na 
transferência, ou como, pela mesma presta
ção, e qual o financiamento adicional que pode 
obter. 

Crédito Habitação 
Empréstimo até ao último cêntimo 

809 500 500 
www.cldadebcp.pt: •!~ SOTIOMAYOR 

valor com F\Jturo 

Mas as vantagens não ficam por aqui!...A par 
de resposta imediata, prazos alargados, pres
tações reduzidas nos primeiros anos, possibi
lidade de empréstimos adicionais ou de refor
ço do seu empréstimo, pode ainda beneficiar 
das Condições Especiais para· Jovens. 

Para mais informações basta dirigir-se a uma Agên
cia do SottoMayor, ligar 809 500 500, ou visitar 
www.cidadebcp.pt 

Venha conhecer todas as vantagens do Cré
dito Habitação I 00% do SottoMayor e depois 
poderá também dizer " ... tudo a I 00%, cla
ro!" 

CGD com 2 novos seguros a 8 anos 
A Caixa Geral de Depósitos lançou dois 
novos produtos de poupança, cada um 
deles assumindo a forma de um segu
ro com um prazo de 8 anos e I dia. 
Em qualquer deles não existem encar
gos de subscrição nem de gestão e, no 
final do prazo, não há comissões a pa
gar. Os rendimentos serão tributados 
a 8%. 
O Caixa Seguro Renda prevê um mí- · 
nimo de entrega de 5.000 euros (cada 
entrega é uma aplicação diferente) e, 
anualmente, são pagos os juros. As ta
xas líquidas são as seguintes, do I o ao 
8° ano: 2%; 2,2%; 2,4%; 2,6%; 2,8%; 
3%; 3,2%; 6,2309%. 
O segundo produto é o Caixa Seguro 
Valorização, que prevê a capitalização 
dos juros, a uma taxa anual de 3,35%. 
A entrega mínima é de 2.500 euros. 

Grupo BCP propõe fundo 
de obrigações 

O Grupo BCP. através da AF (a socie
dade gestora de fundos do grupo) pro
põe o fundo AF Obrigações, destinado 
a investidores que não querem correr 
riscos. É uma forma indirecta de apli-

car poupanças em obrigações e em tí
tulos de dívida pública, embora não 
exista rendimento garantido, já que as 
obrigações onde o fundo investe são 
de taxa variável. Uma composição típi
ca da carteira do AF Obrigações é a 
seguinte: 80% em obrigações; 7% em 
liquidez; 13% em outros títulos. A AF 
aconselha uma permanência mínima de 
6 meses no fundo, havendo uma co
missão de I% para um resgate com 
aviso prévio até 90 dias e 0,5% para o 
aviso prévio até 180 dias. 

BPI com nova emissão 
de taxa fixa 
O BPI lançou uma nova emissão que 
paga uma taxa fixa anual de 2,55%. O 
prazo da aplicação é de 3 anos. De notar 
que a taxa de juro paga em cada cupão 
era a definida no final de Fevereiro, 
havendo uma descida notória em rela
ção a emissões semelhantes anteriores. 
Em Janeiro, por exemplo, a emissão de 
taxa fixa a 3 anos do BPI pagava uma 
taxa anual de 2,9%. Este produto assu
me a forma de obrigações de caixa, com 
o pagamento anual de juros. O capital 
investido será reembolsado na totali
dade no final do prazo. 

BCP emite acções a I euro 
O Banco Comercial Português vai avan
çar com um aumento de capital, através 
da emissão de cerca de 930 milhões de 
novas acções. Cada uma terá um preço 
de I euro e estes novos títulos destinam
se preferencialmente aos actuais accio
nistas do BCP. Quem seja detentor de 
acções BCP, no dia I I de Março, poderá 
depois exercer o seu direito de subscri
ção até ao final do mês. Quem não qui
ser subscrever as novas acções terá no 
entanto a hipótese de vender os direitos 
inerentes ao aumento de capital, até ao 
dia 25 de Março. Estes direitos serão 
negociados em bolsa. 

"Price targets" para a bolsa 
portuguesa 
Novabase - o BPI atribuiu um price 
target de 8 euros por acção (data: 28/ 
Fev.) 
Brisa - a SSSB manteve o price target 
dem 6,1 euros por acção (data: 26/Fev.) 
Sonae.com - a SSSB manteve o price 
target em 2 dois euros por acção (data: 
26/Fev.) enquanto que o BPI atribuiu um 
price target de 3,5 euros por acção (data: 
26/Fev.); 
BCP- a Lehman Brothers reduziu o price 
target de 1,7 para 1,6 euros (data: 26/ 
Fev.) 
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M acroeconom1cos 

Após três anos de sucessivas quedas dos mercados accionistas, o 
clima de incerteza deverá ser o sentimento que melhor caracteriza 
a actualidade nos mercados financeiros, levando os investidores a 
refugiarem-se em activos de menor risco. Os principais índices 
europeus já acumulam perdas de 8% desde o início do ano, com 
destaque pela negativa para a performance do DAX e FTSE que 
apresentaram desvalorizações na ordem dos 6%. 

Enquanto a crise no Médio Oriente não ficar para resolvida, a 
volatilidade e incerteza acompanhará os mercados. Não obstante 
os principais índices mundiais já descontarem a eclosão de uma 
guerra, dúvidas quanto ao timing e a duração da mesma têm eleva
do as pressões vendedoras. Começamos a observar leituras de 
oversold, sendo que podemos vir a assistir a uma recuperação 
técnica no curto prazo. 

Dada a actual conjuntura económica, mantemos como atractivos 
os sectores que mais beneficiem de um Euro forte e da incerteza 
na recuperação económica: a banca, por beneficiar de baixas taxas 
de juro, e a energia, dados os elevados níveis do preço do petróleo 
e a expectativa que se reflictam nos resultados das empresas. 

A banca, em particular, deve beneficiar de uma política monetária 
mais expansionista pela subida dos volumes de crédito e da quali
dade do mesmo com redução dos riscos de um aumento de crédi
to mal parado. O sector bancário continua a transaccionar a des
conto face ao mercado europeu, revelando-se atractivo, especial
mente no que toca à banca espanhola e francesa dadas as expec
tativas de forte crescimento económico quando comparada com 
outros países. A excepção continua a ser a banca alemã, devido às 
fracas perspectivas de crescimento da actividade económica e de 
um sistema financeiro particularmente vulnerável à queda dos pre
ços do mercado imobiliário. 

Aconselhamos a redução da exposição aos sectores de transpor
tes e químicos, que continuam bastante vulneráveis aos elevados 
custos energéticos. Igualmente penalizado pela subida do preço do 
petróleo, o sector automóvel, conta ainda com a agravante da va
lorização do Euro face ao Dólar e da debilidade da economia ale
mã. 

Principais Subidas I Descidas em 2003 (%) 
PSI 20 Eurostoxx 50 DowJones 

PIB {Var. %) Inflação{%) Tx Desemprego Titulo Titulo Titulo 

2002 2003 2002 

Portugal 0.410.4 1,5/1,5 3,713.4 

EU 11 0,9/0,8 2,3/1 ,8 2,1/2,2 

EU 15 1,1/0,9 2,3/1,9 2, 112,0 

R. Unido 1,7/1,5 2,4/2,2 1,9/1 ,1 

Eua 2,2/2,3 2,6/2,6 1,5/1.4 

Japão -0,5/.{),7 1,1/0,8 ·1 ,0/-1 ,5 

Fonte: FMI Outono 02/ OCDE Outono 02 

SECÇÃO 
PATROCINADA POR 

2003 2002 2003 

2,7/2,8 4,7/4,7 5,1/5,1 

1,6/2,0 8,4/8,3 8,2/8,5 

1,8/2,0 7,7/7,6 7,6/7;8 

2,1/1,8 5,2/5,2 5,3/5,2 

2,3/1.4 5,9/5,8 6,3/6,0 

-0,6/-1 ,6 5,5/5,5 5,6/5,6 

Sonae.Com 15.29 Alcatel 80.38 Intel 7.45 

I Telecel 14.87 F. Telecom 44.54 Hewlett·Packard 6.22 
PT Multimedia 10.98 General! 14.95 Disnev 6.07 
Portucel 1.72 Telefonlca 12.16 lntern. Papar 3.26 
Clmpar 0.25 Enel 8.57 3M 2.69 

BCP ·14.47 HVB Group ·28.25 AT&T Corp ·6.51 

.,l.. Semapa ·9.09 Lafarge ·21 .52 MCDonald's ·8.03 
Cofina ·7.73 Bayer ·18.53 SBCCom. ·8.60 
SAG -7.43 MuenchRe ·18.08 E. Kodak ·9.06 
J. Martins ·6.48 Sanofi-Synthe ·16.05 Ou Pont ·10.61 
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Principais Índices Mundiais 

(até 19 de Var. em Var. desde 1 
Fevereiro) Fecho Fevereiro Jan. 2003 

Eurostoxx 50 2277.6 1.78% -5.40% 
PSI20 5658.2 0.30% -2.86% 

IBEX35 6165.0 3.65% 2.12% 

CAC40 2938.6 0.03% -4.09% 

XETRADAX 2740.1 -0.28% -5.27% 

FTSE 100 3729.5 4.54% -5.35% 

DOW JONES 8041 .2 -0.16% -3.60% 

NASDAQ 1346.5 1.94% 0.83% 

NIKKEI225 8678.4 4.06% 1.16% 

BOVESPA 10449.7 -4.49% -7.27% 

PETRÓLEO 36.7 9.52% 19.97% 

EURIUSD 1.072 -0.40% 2.22% ,,.. .. 
Combustíveis com preços recorde 
O aumento do preço de venda dos combustíveis no início de 
Março, deixou a gasolina verde 95 a custar 99 cêntimos/litro. 
Este é o preço mais elevado de sempre para este combustível, 
que ficou 2 cêntimos mais caro que em Fevereiro. Foi a sexta 
vez, no espaço de um ano, que a gasolina ficou mais cara, com os 
preços a aumentarem cerca de 14% nesse período de tempo. 
Quanto ao gasóleo, teve um aumento mais significativo no início 
de Março, trepando de 70 para 74 cêntimos/litro. Foi a quarta 
subida no espaço de um ano. O aumento nos preços de venda 
dos combustíveis é um resultado directo da forte subida do pe
tróleo nos mercados internacionais, como resultado da tensão 
vivida em torno de uma intervenção militar no Iraque. No final 
de Fevereiro, o barril custava cerca de 34 dólares em Londres, o 
que compara com os 20 dólares por barril um ano antes. 

Economia com sinais crescentes de recessão 
Os sinais recessivos na economia portuguesa agravaram-se du
rante o último trimestre de 2002.A leitura foi feita pelo Banco 
de Portugal e pelo Instituto Nacional de Estatística.As duas en
tidades são também coincidentes quando dizem que este cená
rio se agravou ainda mais durante o início de 2003. Recorde-se 
que durante o terceiro trimestre de 2002, o PIB português "en
colheu" 2,5% em comparação com o segundo trimestre e 0,5% 
face ao terceiro trimestre de 200 I. Uma economia está em 
recessão quando o PIB diminui em dois trimestres consecutivos. 
A evolução do desemprego é um sinal claro deste caminho, já 
que há cinco anos que a situação não é tão má. De acordo com 
o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em Janeiro, ha
via 402.000 pessoas inscritas nos centros de emprego que esta
vam sem trabalho. É um aumento de quase 20% face a Janeiro 
de 2002. 

Confiança afunda-se 
Os indicadores de confiança dos portugueses estão em valores 
mínimos. Em Janeiro, o índice de confiança das famílias chegou 
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~ Banco Comercial PortuQl.lêS 

Incerteza condiciona mercados accionistas 
~ Preço do crude atinge novos máximos históricos, dado que, além 
do receio que um conflito armado no Médio Oriente interrompa a 
oferta de petróleo, a recuperação da produção da Venezuela ainda 
demorará algum tempo. 
~ Relatório dos inspectores das Nações Unidas, apresentado por 
Hans Blix, revelou não ter provas que Saddam Hussein tenha armas 
de destruição maciça, pelo que apontou a necessidade de realizar 
mais inspecções. 
~ Washington está a trabalhar numa nova resolução das Nações 
Unidas, sendo que o calendário para um confronto contra o Iraque 
"é de semanas, não meses". 
~ As incertezas quanto a uma intervenção militar no Iraque deve
rão continuar a condicionar os mercados. Aguarda-se assim com 
bastante expectativa quais os desenvolvimentos do Conselho de 
Segurança da ONU. 

ao pior registo desde os anos 80, mesmo abaixo do que aconte
ceu durante a recessão de 1993. As famílias estão preocupadas 
com a evolução futura da economia, têm medo do aumento do 
desemprego e não acreditam que as coisas melhorem nos próxi
mos tempos. Esta leitura é partilhada por vários sectores da eco
nomia, como na indústria, no comércio, na construção ou nos 
serviços. 

Défice de 2002 cumprido, dúvidas para 2003 
O défice público de 2002 deverá fixar-se em 2,5% do Produto 
Interno Bruto, um resultado inferior aos 2,8% prometidos junto 
da Comissão Europeia. O sucesso foi reconhecido pelas autori
dades de Bruxelas, embora o recurso a medidas extraordinárias 
(portagens na CREL, venda de património ou perdão dos juros 
de dívidas fiscais) seja visto como impossível de repetir todos os 
anos com a dimensão assumida em 2002. Por isso mesmo, a 
Comissão tem dúvidas sobre a possibilidade de se cumprir o 
défice de 2,4% do PIB no final deste ano, a não ser que se tomem 
de novo medidas extraordinárias principalmente ao nível da des
pesa do Estado. Do lado das receitas as perspectivas não são tão 
animadoras, já que a cobrança de impostos depende muito da 
evolução da economia e a Comissão Europeia acredita que as 
previsões feitas pelo Governo português são demasiado optimis
tas. 

Função Pública sem acordo 
As negociações salariais para a Administração Pública chegaram 
ao fim, sem qualquer entendimento entre Governo e sindicatos. 
Por isso o executivo impôs a sua proposta. Os salários na Fun
ção Pública acima de 1.000 euros são congelados, enquanto que 
os salários até 1.000 euros terão uma actualização de I ,5%. Mes
mo nos casos em que há aumentos vai assistir-se à perda de 
poder de compra, já que não se cobre o valor previsto para a 
inflação. Apesar de não ser obrigatório para o sector privado 
acompanhar o que é decidido para a Função Pública, os valores 
decididos servem de referencial e são muitas vezes acompanha
dos de perto pelas empresas privadas. 



O SEU DINHEIRO ~ Banco Comercial Português 

~~~----------------------------------
Vasco Balixa 
Analista da ok2deal 

"Acsões não devem exceder 30 ou 40% 
da carteira de investimentos" 

As bolsas mundiais continuam a 
cair. Em dois meses, há vários 
mercados accionistas que já per
deram mais de I 0%. Por exemplo 
Lisboa, perdeu 9,7% até ao final 
de Fevereiro. Porque é que isto 
acontece? 
Os mercados continuam dominados 
por uma grande indefinição. E esta 
indefinição, nesta altura, resulta de duas 
questões fundamentais: a tensão que 
se vive no Médio Oriente, em Israel e, 
principalmente, em torno do Iraque, 
mas também as incertezas sobre a re
cuperação económica a nível mundial. 
O que acontece normalmente nas bol
sas é que os mercados antecipam en
tre três e seis meses o que poderá vir a 
acontecer. Se, por exemplo, se acredita 
que a economia vai recuperar, as bol
sas começam a subir alguns meses an
tes de essa recuperação se consolidar 
e estar provada em dados estatísticos. 
Esta é a teoria. Na prática, como não 
se consegue ter qualquer grau de 
previsibilidade, os investidores saem do 
mercado e vendem. 
No final de Fevereiro, os índices volta
ram a estar abaixo dos níveis de Se
tembro/Outubro do ano passado. Des
de essa altura houve uma subida, mas 
foi uma recuperação técnica e não o 
início sustentado dos ganhos bolsistas. 

Vê alguma data provável para que 
as economias mundiais comecem 
a recuperar? Diversas entidades 
falam no segundo semestre deste 
ano ... 
A economia mundial está condiciona
da pela situação no Iraque, que influen
cia os preços do petróleo. E o mundo 
desenvolvido depende muito do 
petróleo ... 

Revista ORDEM DOS M~OI CO!=> F"'v"r"'irn ?nn'l 

A OPEP [Organização dos Países Ex
portadores de Petróleo, n.d.r.] já 
garantiu que vai aumentar a produção, 
para evitar a instabilidade dos preços. 
Mas isso só vai acontecer quando 
houver certezas sobre o conflito mili
tar. Até lá a OPEP não intervém e o 
petróleo sobre nos mercados. 
Tudo isto não ajuda nada a resolver a 
questão base: a confiança dos consu
midores. Só se reconquista essa confi
ança, não só em Portugal mas também 
na Europa e nos EUA, quando a eco
nomia recuperar a sério. 

E as bolsas estão também depen
dentes dos mesmos factores? 
Isto é uma pescadinha de rabo na boca. 
Reconquistar a confiança dos consu
midores é fundamental para relançar a 
economia, que por sua vez tem que re
cuperar para que os consumidores se 
sintam mais confiantes. E é preciso que 
a economia cresça, para que as em
presas apresentem resultados positivos 
o que, por sua vez," levará as bolsas a 
ficarem animadas. 

Mas esta ideia até parece contra
ditória com os resultados que 
muitas empresas têm vindo a 
apresentar, com os lucros dentro 
do que era esperado .... 
Pois é, mas a verdade é que as expec
tativas de resultados estavam nas ruas 
da amargura. Muitas empresas mun
diais fizeram cortes drásticos nas suas 
previsões de resultados para que, de
pois, qualquer coisa que viesse acima 
disso fosse encarada como excelente. 
E houve também muitas empresas que 
subiram resultados não pela subida das 
vendas mas sim pelo lado dos custos. 
Veja-se que houve despedimentos em 

massa um pouco por todo o lado. A 
parte boa desta estratégia é que as 
empresas ficam melhor preparadas e 
aligeiradas ao nível dos custos quando 
as coisas começarem a correr bem. Não 
se sabe é quando é que isso vai acon
tecer. 

E a bolsa portuguesa? Está sem 
liquidez, com poucos negócios, em 
queda ... O que é que se passa? 
Quando se olha para outros mercados, 
vê-se que o peso das acções mais im
portantes está muito mais diluído. Na 
Alemanha, por exemplo, se o Deutsche 
Bank cair muito, isso pode não se re
flectir no índice e o mercado, como um 
todo, até pode subir. Em Lisboa isto é 
mais difícil de acontecer, devido ao gran
de peso de títulos como a PT, BCP e 
EDP. 
Veja-se o que aconteceu no final de 
Fevereiro, quando o BCP caiu muito 
na sequência do anúncio do aumento 
de capital. A bolsa de Lisboa foi atrás, 
fugindo um pouco ao comportamento 
dos outros mercados europeus. 

Que conselhos então para quem, 
apesar da crise, tem dinheiro e 
quer investir? 
Cada vez mais se nota que os investi
dores entregam as suas poupanças a 
gestores de património, que estão mui
to atentos às várias alternativas, como 
produtos estruturados, fundos de obri
gações ou fundos de tesouraria, por 
exemplo. 
E se alguém quiser estar por si no mer
cado de acções, deve definir algumas 
regras básicas.A primeira é que o ob
jectivo de perda nunca deve ser supe
rior ao objectivo de ganho, de modo a 
limitar muito bem as eventuais perdas 
do investimento que é feito em acções. 
E deve estar presente no mercado em 
prazos curtos, porque o futuro é incer
to. 
A segunda regra é estar sempre a 
monitorar os investimentos feitos. 
Acho que um investidor deve recorrer 
aos profissionais e deve diversificar nas 
suas aplicações. Nesta altura, penso que 
as acções não devem exceder os 30 ou 
40% da carteira de investimentos. 



CULTURA Livros 

NOVIDADES 
MARION ZIMMER 
BRADLEY: 
«Trevas Satânicas» 
DIFEL, 2003 

2 19 Páginas 
14,00 € 
Vinte anos de
pois da edição 
d'As Brumas de 
Avalon, que lhe 
grangearam a 
consagração 
mundial pelo pú
blico e pela críti

ca, M. Z. Bradley apresenta-nos 
uma obra de ficção cuja acção de
corre na Nova Iorque do século 
XXI, e cujo enredo exp lora o 
submundo do oculto e do fantás
tico existente na Big Apple. 

FRANCIS WHEEN: 
«Karl Marx - Biografia» 
Bertrand, 2003 

363 Páginas 
23,00 € 
Vivemos uma 
época em que a 
confrontação 
id eológ ica apa
renta uma ten
dência para ir 
abandonando o 
centro do palco 
do discurso polí

tico. Esta tendência permite o apa
recimento de estudos sérios e de
sapaixonados sobre algumas das 
figuras que marcaram a história dos 
últimos 2 séculos. Nesta Biografia 
de Marx, Francis Wheen propõe
se desmontar tanto a mitificação 
como a diabolização a que o filó
sofo e a sua obra foram sujeitos, 
apresentando ao leitor um génio, 
mas também um homem e as suas 
fraquezas e contradições, misérias 
da sua condição humana. 

JOÃO UBALDO RIBEIRO: 
«Já Podeis da Pátria Filhos 
(e outras Histórias)» 
Dom Quixote, 2003 

193 Páginas 
12,00 € 

.. .,., Os contos e his-
j-.t.~l.,l..,un 
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tórias reunidos 
nesta obra de um 
dos mais impor
tantes escritores 
brasileiros da ac
tualidade reve
lam-nos persona

gens e atmosferas da ilha de 
ltaparica, de onde é natural João 
Ubaldo Ribeiro, recentemente fei
to membro da Academia Brasileira 
de Letras. 
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URSULA K. LE GUIN: 
«A Mão Esquerda das Trevas» 
Editorial Presença, 2003 
255 Páginas 
14,96 € 

Por muitos con
siderado um dos 
grandes clássicos 
da ficção cientí
fica (a par de Um 
Estranho Numa 
Terra Estranha, de 
Robert A. 
Heinlein), A Mão 
Esquerdo das Tre

vos é finalmente editado no mer
cado português. Nesta obra, con
frontado com uma moral radical
mente diferente, o leitor é levado a 
questionar alguns dos fundamen
tos da sociabilidade e da sexuali
dade humanas. 

EDGARDA FERRI: 
«Grazia Nasi, a Judia 
- Do Portugal da Inquisição à 
Terra Prometida» 
Quetzal, 2002 

197 Páginas 
13,95 € 
Da avalanche 
de romances 
históricos que 
assaltam o mer
cado ed itori al 
planetário, des
taca-se o pre
sente de 

Edgarda Ferri, pelo rigor histórico 
e pelo enfoque no percurso da 
personagem principal, uma mulher 
judia no Portugal do século XVI, 
vítima da sanha anti-semita que 
varreu a Europa e que finalmente 
encontra a to lerância no Médio 
Oriente, onde se estabelece. 

EDGAR MORIN: 
«0 Método (Volume V) - A 
Humanidade da Humanidade: 
A Identidade Humana» 
Europa-América, 2003 
297 Páginas 
22,90 € 
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Quinto volume 
da monumental 
obra de Edgar 
Morin, agora 
dedicado ao 
Homem e à 
complexidade 
dos seus meca
nismos iden 
titários, científi

cos e soc1a1s, procurando estabe
lecer uma plataforma para o co
nhecimento do todo: a Humani
dade. 

WALT WHITMAN: «folhas 
de Erva (Volumes I e 11)» 
Relógio D'Água, 2003 
954 Páginas 
30,00 € 
Para muitos, Fo
lhas de Erva está 
para a poesia 
americana como 
Os Lusía-das es
tão para a poe-
sia portuguesa ,._ ___ __. 
ou A Divino Comédia, de Dante, para 
a poesia italiana. Esta obra de 
Whitman consiste num longo poe
ma de celebração do Homem e da 
Natureza, cujo número de versos 
crescia exponencialmente a cada 
nova edição em vida do autor. Com 
efeito, as 95 páginas da primeira edi
ção de 1855 transformam-se em 
cerca de SOO na edição de 1891 . 

FIÓDOR DOSTOIEVSKI: 
«Cadernos da Casa Morta» 
Presença, 2003 
285 Páginas 
14,96 € 
Formado em en
genharia numa 
escola militar, 
condenado à 
morte por cons
piração, enviado 
para os trabalhos 
forçados numa 
prisão da Sibéria, 
Dostoievski esta- ..__~ _ _. 
ria decerto longe de imaginar que 
um dia lhe viria a ser atribuído o 
títu lo de pai do romance moderno, 
graças a obras como Crime e Casti
go, Os Irmãos Karamazov ou O Idiota . 
Estes Cadernos resultam da sua ex
periência no sistema prisional rus
so, do qual foi refém ao longo de 
seis longos anos. 

CARLOS AMARAL DIAS 
E ANA BRAVO: «0 Inferno 
Somos Nós - Conversas sobre 
Crianças e Adolescentesn 
Quetzal, 2002 
233 Páginas 
11,95 € 
Registo em livro 
de diálogos de um 
dos mais concei
tuados psiquia
tras e psicanalistas 
portugueses com 
a jornalista Ana 
Bravo e com ou- ...._ ___ _. 

vintes do programa radiofónico ho
mónimo. Análise e explicação dos 
principais fenómenos e questões 
que se colocam aos adu ltos pela 
infância e pela adolescência. 

CHARLES TRIPP: 
«História do Iraque>> 
Europa-América, 2003 
340 Páginas 
22,90 € 
Enquadramento da his
tória política do Iraque 
desde os tempos do Im
pério Otomano até à ac-

tualidade. por um ...... .. 
académico do Departa-
mento de Estudos Políticos da Universida
de de Londres. Segundo a nota editorial que 
o publicita, este é "o livro de referência que 
todos os jornalistas e correspondentes de 
guerra estão a levar na bagagem para o 
Iraque". 

WILLIAM RIVERS PITT 
E SCOTT RITTER: 
«Guerra Contra 
o Iraque» 
Europa-América, 2003 
136 Páginas 
11,50 € 
W. R. Pitt, jornalista, e Scott 
Ritter, ex-inspector de ar
mamento para as Nações 
Unidas, analisam as causas 
e prevêm as consequências de um eventual 
ataque ao Iraque, partindo da premissa de 
que as autoridades americanas são respon
sáveis pela omissão e distorsão de informa
ção essencial para o total conhecimento da 
questão, assim como pelo boicote do aces
so dos jornalistas e da opinião pública mun
dial às fontes dessa informação. 

IGNACIO RAMONET: 
«Guerras do Século XXI 
- Novos Medos, Novas 
Ameaças» 
Campo das Letras, 2002 
176 Páginas 
13,02 € 
lgnacio Ramonet é um dos 
principais editorialistas do Le 
Monde Diplomatique, de
bruçando-se neste livro so
bre as tendências geopolíticas e estratégi
cas que se desenham no início do século 
XXI, passando pelos movimentos de 
globalização e anti-globalização e pela evo
lução tecnológica e Bio-Médica. 

JEAN FRANÇOIS REVEL: 
«Obsessão Antiamericana» 
Bertrand, 2002 
225 Páginas 
13,95 € 
j . F. Revel, polémico historia- li!!!!~--· 
dor de nacionalidade fran
cesa, defende nesta obra 
que as recentes posições de 
alguns países europeus em 
relação aos EUA não são - ----
mais do que demonstrações de ressentimen
to e inveja pela posição dominante dos ame
ricanos no xadrez mundial, tendo relegado 
para segundo plano nações que, há pouco 
mais de cem anos, decidiam e partilhavam 
entre si a sorte e os destinos do mundo. 



CULTURA Música 

DISCOS 
RY COODERIMANUEL 
GALBÁN 
"Mambo Sinuendo" 

Editado por 
Warner 
Music 
Ry Cooder, o 
principal res

ponsável por "Buena Vista Social 
Club", regressa a uma quase já es
quecida carreira como solista. 
Lado a lado com o cubano Manuel 
Galbán e rodeado de um conjun
to de sensíveis intérpretes, Ry 
Cooder parte da Cuba dos anos 
50 e segue pelas estradas imensas 
da imensa América musical. Um 
disco notável. 

JAMES GALWAY/jAY 
UNGAR & MOLLY MASON 
"A Song Of Home - An 
American Musical journey" 

Editado por BMG 
Outro encon

tro notável de 
intérpretes, aqui 
no regresso de 

--- James Galway e 
da sua flauta encantada. Em mais 
uma incursão fora dos terrenos 
eruditos, Galway junta-se a um vi
olino e a uma guitarra e todos se
guem outras estradas americanas, 
as das terras bravias e dos sonhos 
dourados que a música guardou 
na memória. Indispensável. 

WILLIE 
NELSON 
"Tales Out Of 
Luck (MeAnd 
The 
Drummer" 

Editado por Megamúsica 

WILLIE NELSON 
& FRIENDS 
"Stars & Guitars" (Live) 
Editado por Universal 
Os seguidores de Willie Nelson 
têm nestes dois discos mais dois 
pretextos para não o deixarem de 
ser. Em "Tales Out Of Luck" é o 

---.., amor à terra e o 
canto da memó
ria que se im
põem, em "Stars 
& Guitars" so
bressai o lado do 
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espectáculo e da partilha, em re
gistos de concerto com colabora
ções tão distintas como as de Ryan 
Adams, Norah Jones, Keith 
Richards, Jon Bon Jovi, Emmylou 
Harris e Sheryl Crow. 

MASSIVE ATTACK 
"I OOTH Window" 
Editado por EMI 

Este é o quarto 
disco de longa 
duração de um 
agrupamento que 
revolucionou to

~-- das as estradas 
do "rock", desde as que conduzem 
às pistas de dança até às que abrem 
caminhos pelas margens do sonho. 
O novo disco alarga horizontes, 
entre climas psicadélicos e paisa
gens de uma ternura arrepiante, 
contrastes e jogos que procuram 
outras formas de emoção. 

LUZ 
"Com Outra Mirada" 
Editado por EMI 

A espanhola Luz 
Casal represen
ta, há alguns anos, 
o lado mais sen
sual e mais ro
mântico da can

______ _. ção castelhana, 

soprado por ventos de ousadia e 
de inteligência interpretativa. 
"Com outra mirada" revela uma 
nova sonoridade para o 
envolvimento pretendido, mas o 
essencial continua lá: a voz de Luz, 
sabendo encontrar em cada ins
trumento ou em cada arranjo o 
acordo para outra fuga de amor. 

ELIZA CARTHY 
"Anglicana" 

Editado por 
Megamúsica 
Eliza Carthy, filha 
do mestre do 
"folk" britânico 
Martin Carthy, 
segue as pisadas 

do pai e desvenda em cada novo 
disco uma capacidade para subver
ter a tradição e conquistar terre
nos de diálogo musical que espan
ta. Com "a sua voz cristalina, com 
o violino ou ao piano, Eliza Carthy 

cativa, mais uma vez, e o pai dá uma 
ajuda, no tema que lhe é dedicado. 

JOHNTAMS 
"Home" 

Editado por 
Megamúsica 
Revelação em 
Portugal de 
um autor e in
térprete que 
fala de viagens 

e de histórias e faz por elas cor
rer uma música límpida, rica de 
harmonias, forte de intenções. As 
influências vêm de memórias tão 
inesperadas como Tom Paxton, 
James Taylor ou os R.E.M., mas John 
Tams afirma personalidade na es
crita e no canto. Não deixe de es
cutar. 

BARBRA STREISAND 
"Duets" 
Editado por Sony Music 
Dezanove duetos para mostrar até 

DEEPPURPLE 
"Machine Head" 

à saciedade que Barbra Streisand 
é a voz mais representativa da mú
sica popular americana na era em 
que o "rock" dominou. Ray 
Charles , Frank Sinatra, Celine 
Dion, Neil Diamond, Kris Kris
tofferson, Judy Garland e Barry 
Manilow são alguns dos que se es
cutam nos duetos com Barbra. 

YANNI 
"Uitimate Yanni" 
Editado por 
BMG 

O mais direc
to rival de 
Vangelis numa 
compilação de 
sucessos e con
sagrações. Para acompanhar com
petições desportivas ou para sim
ples meditação caseira, a música 
de Yanni tem as qualidades e os 
excessos de uma expressão sin
gular mas, muitas vezes, a sofrer o 
peso da ambição. 

MOODYBLUES 
A Night At Red Roci<S With The Colorado 

Symphony Orchestra" 

"UVEAT KNEBWORTH" 
Com o mercado de OVOs musicais a crescer, eis três títulos 

que se recomendam. O dos Moody Blues recapitula o lado 
sinfónico do grupo, num concerto histórico realizado em 
1992, com "clássicos" como "Nights in White Satin", 
"Question" e "Tuesday aftemoon". Outro concerto histórico 
é o que se reproduz em "Uve At Knebworth", uma reunião 
de estrelas do universo do "rock" (Pink Floyd, Paul McCartney, 
Eric Clapton, Elton John, Phil Collins, Genesis, Oire Straits, 
Robert Plant, Cliff Richard, Status Quo e Tears For Fears) que 
teve lugar em 1990. Finalmente, um OVO com os Oeep Purple 
e a realização do seu disco histórico, "Machine Head", pilar 
do chamado "hard rock". 



CULTURA 
Música/Exposição 

DISCOS 
ADIAFA 
"Adiafa" 
Editado por Sony Music 
Poderá ser 
um dos acon
tecimentos 
mediáticos do 
meio musical 
no ano de 
2003, este dis
co dos alentejanos Adiafa. Cantos 
do Alentejo profundo, celebran
do noites de convívio e de amo
res, com uma rítmica e uma ironia 
que os levaram ao sucesso nas dis
cotecas alentejanas.Aiém da curi
osidade, a música merece ser es
cutada, exemplo de uma renova
ção que é possível sem quebrar a 
pureza tradicional. 

LES ÉLÉPHANTS 
TERRIBLES "Urbanalidades" 
Ed itado por Multidisc 

É talvez a gran
de surpresa do 
ano nos sons 
portugueses 
que fazem a 
ponte entre o 
texto inteligen

te e a música popular, entre a mar
cação ao "rock" e o balanço do 
"jazz" . Frescura e agilidade 
interpre-tativas, naturalidade no 
retrato de vozes e silêncios urba
nos, um fôlego musical que se re
nova ao longo de catorze temas 
musicais - eis razões para come
çar a seguir Les Éléphants 
Terribles. 

MANUEL D'OLIVEIRA 
"Ibéria" 
Editado por 
Ultimatum 

Mais uma es
tre ia portugue
sa em 2003 , 
esta a de um 
guitarrista exí

mio que voa por inspirações de 
uma "Ibéria" que encerra sonhos 
e desilusões, desejos e ambições, 
fugas do corpo ao ritmo da vida e 
noites tristes ao luar. Paira sobre 
o disco a sombra de Paco De Lu
cia, destaquem-se participações de 
luxo como as dos espanhóis 
Caries Benavent e Jorge Pardo e 
do português António Chaínho. 

XUTOS & PONTAPÉS 
"Nesta Cidade" 
Editado por Universal 

Também os 
Xutos & Pon
tapés vêm 
mostrar que o 
"rock" não é 
in compatível 
com o acústi
co.A energia não se perde nestes 
registos acústicos de concertos 
realizados no Teatro Villaret, em 
Lisboa, e no Teatro Rivoli, no Por
to, reunindo alguns dos principais 
sucessos do grupo. 

SÉTIMA LEGIÃO 
"A História da Sétima Legião 
11 - Músicas 1983-2003" 
Editado por EMI 

O segundo 
volume da his
tória dos Séti
ma Legião, vin
te peças musi- llllli..,..~.....llllill 
cais para recor
dar um percur
so de vontades que tentaram acer
tar musicalmente com uma manei
ra de ser português. Inclui mo
mentos como "Ascensão", "Mar 
d'Outubro", "Com estas mãos", 
"Canção da erva", "Noites bran
cas" e "Caminhos de Santiago". 

FOTOGRAFIA na 
GALERIA DO BRAÇO 

DE PRATA 
Situada no edifício da Antiga 
Fábrica de Braço de Prata, na 
zona do poço do Bispo, em Lis
boa, a Galeria do Braço de Pra
ta tem vindo a desenvolver uma 
actividade de exposições cuidada e rigorosa, em campos como a pintu
ra, a joalharia e a fotografia. A mais recente destas exposições mostra o 
trabalho de fotografia de Albano Costa Lobo, um conjunto de instantâ
neos que captam a re lação profunda entre as formas da arquitectura e a 
liberdade que lhes sopra. Uma excelente oportunidade para visitar a 
Galeria do Braço de Prata, através da exposição com o olhar original de 
Albano Costa Lobo. 

INTERCÉLTICO DO PORTO 
ABRE MAIS PORTAS 

O Festival lntercéltico do Porto volta a abrir 
as portas, desta vez não apenas na cidade que 
o viu nascer.A edição deste ano- a 13' - terá, 
além de três dias (3, 4 e 5 de Abril) e seis 
concertos no Porto, actuações dos intérpre
tes participantes em Lisboa, Montemor-o
Novo e Arcos de Valdevez. 

No Porto, o Coliseu será o palco dos con
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certos da Brigada Victor Jara e dos escoceses ~'====.d$'!=:==o=J 
Shantalla (5' feira, 3), dos Gaiteiros de Lis-
boa e dos irlandeses Four Men And a Dog (6' feira, 4) e da galega 
Mercedes Peón e dos irlandeses Altan (sábado, IS). O público de 
Lisboa poderá ver no dia 3 os Four Men And a Dog e os Altan e 
Montemor-o-Novo receberá estes mesmos grupos nos dia 4 (Aitan) 
e 5 (Four Men AndA Dog). Finalmente, em Arcos de Valdevez, terão 

lugar as actuações da Brigada Victor 
Jara e dos Shantalla, respectivamen
te a 4 e 5 de Abril. 

Em suma, um início de Abril com 
os ecos celtas um pouco pelo país 
e com actuações que prometem 
emoções e alegrias fortes. 

DANÇA E MÚSICA em COIMBRA CAPITAL CULTURAL 

O ano de 2003 é o de Coimbra, los que prometem arrojo e inova- para os festivais "Jazz Ao Centro
Capital de Cultura.A programação ção, como "Polaroid", pela Com- Encontros Internacionais de jazz 
deste acontecimento é diver- panhiaCiaraAndermatt,noTeatro de Coimbra" e "Guitarra de 
sificada, com actividades na dança e Gil Vicente, e "People Like Us", Coimbra", com concertos mensais 
na música em grande quantidade e com direcção e encenação dobai- e reunindo, nas áreas do "jazz" e da 
esperada qualidade .A dança vaies- larino romeno Romulus Neagu. No guitarra coimbrã, alguns dos me
tar em destaque, com espectácu- campo musical, os destaques vão lhores executantes e criadores. 



BANDA DESENHADA CRIADA por JÚLIO RESENDE 
O pintor Júlio Resende criou, nos anos 40 e seguintes do século passa
do, uma colecção de histórias de banda desenhada que pode agora ser 
vista na Bedeteca de Lisboa, até ao dia I 3 de Abril. Publicadas original
mente em edições do "Primeiro de Janeiro", "Papagaio" e "Tic Tac", estas 
histórias que tiveram como protagonistas as figuras de Matulão e 
Matulinho acompanharam durante muitos anos os fiéis da banda dese
nhada. A exposição exibe um conjunto monumental de obras desta 
dupla desenhada por Resende e permite uma visão dos seus aspectos 
criativos, desde as histórias a preto e branco até aos calendários de data 
mais recente e com utilização da cor. 

A OUSADIA TEATRAL de 
LA FURA DEL BAUS 

De 3 a 8 de Março estará no Gran
de Auditório do Centro Cultural 
de Belém uma das mais importan-

A PINTURA DE BACON 

tes companhias de teatro do mun
do. Originária da Catalunha, a com
panhia La Fura Dei Baus ganhou 
notoriedade com a ousadia das 
suas propostas cénicas, que pas
sam por uma forte interactividade 
com o espectador. O seu mais re
cente trabalho é "XXX", uma lei
tura moderna da obra "A Fi losofia 
Na Alcova" do Marquês de Sade, 
que tem sido aclamada por toda a 
Europa. Chocante mas de uma 
criatividade sem limites, este re
gresso de La Fura Dei Baus ao 
nosso país não vai seguramente 
passar despercebido. 

E O CINEMA DE McQUEEN em SERRALVES 
A exposição de Francis Bacon no Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves é, sem dúvida, um dos marcos culturais de 2003, no nosso 
país. É a primeira vez que, em Portugal, a obra de Bacon aparece numa 
mostra tão completa e significativa, reveladora do papel fundamental 
do artista na pintura e na arte contemporâneas.A exposição, intitulada 
"Francis Bacon: Caged - Uncaged", não se pode considerar uma 
retrospectiva da obra de Bacon, destacando uma linha de criação que 
confronta o artista com o homem e o seu modo de viver e que 
demonstra bem a grandeza e o génio do pintor. 

Ainda em Serralves, outra exposição 
marcante é a do cineasta inglês Steve 
McQueen, com dois filmes - "Caribs 
Leap" e "Western Deep" - que são 
bons exemplos da diversidade seu tra
balho, onde a fotografia e a escultura 
se juntam ao cinema na procura de uma 
expressividade na imagem que é tão 
ambiciosa como impressionante. 

Vale a pena uma ida a Serralves, não 
esquecendo que a exposição de Bacon termina a 20 de Abril (a de 
Steve McQueen prolongar-se-à até 4 de Maio). 

CULTURA 
Música/Exposição/Teatro 

CANÇÃO FRANCESA 
em CONCERTO COM 
MOUSTAKI 
Autor e intérpre
te história do can
to de expressão 
francesa, Georges 
Moustaki volta aos 

palcos portugue
ses, para uma ac
tuação no dia 29 de Março. Será o 
Centro Cultural de Belém a aco
lher este cantor nascido no Egip

to há quase setenta anos e que se 
celebrizou com temas musicais 
como "Météque", "Ma liberté", 
"Sarah", "Aiexandrie" ou "Madame". 
Caloroso e intimista, com uma veia 

poética que encontra extensão 
adequada na sua voz, o veterano 
Moustaki vem para provar que a 
canção de expressão francesa ain
da tem seguidores atentos entre 

nós . 

RARIDADE de SIMON 
&GARFUNKEL 
Paul Simon e Art Garfunkel cons

tituíram aquela que foi, sem dúvida, 

a mais popular dupla de intérpre

tes americanos da era do "rock". A 

segunda metade dos anos 60 viu b 

apogeu do duo, através de discos 

marcantes como "Parsley, Sage, 

Rosemary & Thyme", "Bookends" e 

"Bridge OverTroubledWater" e de 

peças musicais que deram a volta 

ao mundo. Em 1970, o duo sepa

rou-se mas a sua música continuou 

lembrada, não só através das car

reiras a so lo de Simon e de 

Garfunkel, mas também de reuni

ões esporádicas dos intérpretes. 

Não era, contudo, conhecida a gra

vação de um concerto histórico do 

duo, realizado em 1967 e que agora 

viu a luz do dia. "Simon & Garfunkel 

- Live From New York City, 1967" 

é esta obra rara, com os primeiros 

e sensíveis acordes do duo, pas

sando pelo inesquecívei"The sound 

of silence".Trata-se de uma como

vente partilha entre dois intérpre

tes únicos e um público entusias

mado com a singeleza de uma gui

tarra acústica e duas vozes sober

bas. 

MÚSICA IN SPIRADA pelos 
ÍNDIOS AM ERICANOS 

A vida e o ~~>.:&:;:;:.n:-~-• 

espírito dos 
índios ame
ricanos ins
piraram um 
dos mais 
singu lares 
discos che
gados a Portugal nos últimos tem
pos. Com o título "Mohicans", o 
disco resulta de um excelente tra
balho musical produzido pelos ita
lianos Fabrizio Baldoni, Gino De 
Stefani e Paulo Re, com base em 
ritmos, danças, preces, ritos e me
mórias que, através da realidade 
ou da imaginação, nos chegaram 
dos povos nativos da América do 
Norte.A apresentação gráfica des
te disco revela um conjunto de ex
pressivas fotografias e ainda pe
quenos textos evocativos da vida 
e do sonho dos índios, da respon
sabilidade dos três italianos que 
realizaram "Mohicans". 

AS CANÇÕES de 
MONIZ PEREIRA 

Moniz Pereira é uma das figuras 
mais ligadas à história do despor
to português, principalmente no 
campo do atletismo. Mas existe 
outra faceta na vida de Moniz Pe
reira que deu merecida populari
dade: a de autor e compositor. Ao 
longo de quarenta anos, Moniz Pe
reira criou dezenas de temas mu
sicais, interpretados por dezenas 
de artistas nacionais. Um disco 
agora editado presta homenagem 
a este lado da carreira profissio
nal de Moniz Pereira, reunindo vin
te e dois temas musicais da auto
ria do professor, com intérpretes 
como Carlos do Carmo, João 
Braga, Fernando Tordo, Carlos 
Mendes, António Pinto Basto, 
Paulo de Carvalho, Carlos Ramos 
e Tony de Matos . O disco, 
intitulado "Moniz Pereira - 40Anos 
de Música", inclui dois temas iné
ditos e cinco novas versões. 

Revista ORDEM DOS MéDICOS . Fevereiro 2003 


