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Liberdade de prescrição

5

ão cíclicas as campanhas contra os médicos e contra
a sua Ordem . São campanhas que nem sempre
correspo ndem a ciclos políticos, mas que na maioria dos
casos se expressam ou ressuscitam quando alguém quer
mexer no sistema de saúde.
Vem isto a propósito do muito que se tem ouvido e lido a
propósito, por exemplo, dos medicamentos genéricos.
Com habilidade mistura -se agora o conceito e prescrição
dos medicamentos genéricos- que a. Ordem dos Médicos
defende - com a liberdade (ou a perda .. .) de prescrição
do médico, um princípio que consideramos fundamental
para garantir a liberdade e a independência dos médicos.
Mas vamos por partes e comecemos pelos genéricos. Sob
pena de ser repetitivo, aqui reafirmo a defesa dos genéricos. Preocupa -nos a qualidade e a eficácia do controlo
dessa mesma qualidade, mas uma vez assegurada pelo organismo
competente não há qualquer reserva.
Alguns papagaios da imprensa pretendem dar a entender que são
os médicos, movidos por interesses obscuros, o grande obstáculo à
implanta ção dos genéricos no mercado português.
Era bom que os "defensores" desse mercado explicassem aos portugueses o que está em causa e não se escudassem no miserabilismo
para defenderem os genéricos nem usassem os médicos como justi fi cação para um eventual insucesso da sua comercialização.
Mais errónea ainda é a associação que alguns pretendem estabelecer entre a comercia lização dos genéricos e a liberdade de prescrição dos médicos. Prescrever medicamentos genéricos é uma coisa,
condicionar a liberdade de prescrição dos médicos é outra.
O poder político parece entender que não é atacando um dos pilares fundamentais da independência dos médicos que resolve os problemas que afectam o sector da saúde. Não são os médicos que
endividam o Sistema Nacional de Saúde. Não são os · médicos os
responsáveis pelas listas de espera . Não são os médicos os culpados
pela situação que se vive nos hospitais portugueses. Por isso, chegado
o momento de tomar decisões, é importante que a Tutela decida. E
estamos confiantes que decidirá no respeito e no reforço da confiança
médico/doente e na salvaguarda dos direitos dos médicos e dos
portugueses que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde.
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Constitui e deve constituir
preocupação da Ordem dos
Méd icos (O.M.) acompanhar
o desenvolvimento de novas
áreas de interesse médico ou
de áreas médicas em expansão. É este o caso da Medicina Intensiva (M.I.).
Estatutaria mente, estas preocupações vêm referidas por
outras palavras no artigo 6. 0
que faz referência às finalidades essenciais da O .M. nas
suas alíneas c) e, sobretudo
d) e a partir de uma leitura
dinâmica desta última: "dar
parecer sobre todos os assuntos relacionados com o
ensino, com o exercício da
medicina e com a organização dos serviços que se
ocupem da saúde, sempre
que se julgue conveniente
fazê- lo, junto das entidades
oficiais competentes ou
quando por estas for consul tada".

O ·PASSADO
Sem querer perder muito tempo em
referências a factos passados (históricos) relacionados com a Medicin a
Intensiva, conquanto estes são sempre im portantes para a compree nsão do momento e realidade actual ,
lembrava que desde que as primei ras Unidades de C uidados Intensivos (UCI) foram criadas em Portugal
no longínq uo ano de 1960,então
com a designação de Serviços de
Reanimação vários são os momentos marca ntes pela positiva na afirmação e in dividua lização da Medicina Intens iva entre nós : a autonomia e criação de Serviços de Reanimação, o estabelecim ento de quadros próprios na lg un s deles, a aprovação dos Ciclos de Estudos Especiais em Medici na Intensiva (despacho de 2 7 6/ 89 de 28/ 7) e a criação
da Sub-Especia li dade de M.l. pe la
O.M. em 1996 e respectivo período
transitório de admissão por consenso de Sub-Especia li stas em
1997.Contudo existiram momentos
ou períodos negativos neste percurso designadamente a a usê ncia de
uma estrutura de coorde nação da
Sub-espec ia li dade desde então até
agora, o que acarretou, provavelmente, prejuízos ao desenvo lvimento da M .l. entre nós nomeadamente

na se ntid a e necessária estrutura ção
da formação; felizmente esta situação está ultrapassada com a recém
ele ição da Comissão Coordenadora da Sub-Especialidad e de Medicina Inte nsiva .
De todos estes factos enumerad os
retemos os que de forma mais directa se relacionam com o que estamos
a tratar - a FORMAÇÃO EM M.l.
que são: a aprovação pe la tutela
dos C icl os de Estudos Especiais em
1989 e a criação da Sub-Especia lidade pela O.M.
O C icl o de Estudos foi a primei
medida práti ca no reconhec im ento
oficia l pelo M ini stéri o da Saúde da
necessidade de formação diferenciada e especifi ca nesta área; a sua
cria ção terá surgido, também fa ce
ao aumento do número de unid a des e camas de cuidados intens ivos
quer em hosp ita is centra is qu er
distritais o que implicava natural mente a formação e disponibilização
de recursos hum anos dedicados.
Lembro que à época apesar de nã o
mu ito d ista nte, verificava-se na Medicin a Intensiva uma ra pid íssima evolu ção cientifica e tecno lóg ica, aumentavam as preocupações em rela ção á gestão de meios e de recursos técnicos e humanos e novos problemas éticos se levantavam; tudo
isto era sentido por quem traba lh a-

e

cina Intensiva
s Médicos
va nesta área e implicava a necessidade de uma sólida aquisição de
conhec imentos científicos e treino
técnico adequados. A evolução
verificada, e os novos problemas e
desafios não se coadunavam com a
situação vivida, na prática, em muita s unidades no que diz respeito ao
recrutamento de médicos, exercendo muitas vezes a tempo parcial,
como horas extraordinárias em complemento à sua actividade principal;
para esta situa ção co ntribuiu a auência de uma carreira e de formação especializada pois era e é notória a in capacidade do Ciclo de Estudos em dar resposta à formação
de médicos em número suficiente
face as necessidades instaladas, a
par de uma omissão de fundo: a
inexistência de avalia ção de idoneidade das UCI .
A segun da importante medida foi a
criação pela O.M . da Sub-Especialidade em meados da década de
noventa, e respectivo documento
regulamentar. Co nstituiu uma resposta organizada à insuficiência de
regulamentação no q~e respeita à
formação especializada, constando
do seu articulado: os requis itos para
a titulação, as condições para a
admissão ao período de formação
à Sub-Especia lidade de Medicina
Intensiva, com posi ção do júri de se-

lecção ao período de formação,
curricu /um obrigatório da Sub-Especia lidad e, admissão às provas e
provas de avaliação final, id oneidade dos serviços de M.l. ou UCI
para a atribuição da Sub-Especia li dade e, naturalmente, as disposições transitórias incluind o os critérios
de admissão por consenso.

REALIDADE PRÓXIMA
A realidade próxima é dominada
por um grande hiato desde a criação da Sub-Especialidade de M.l. e
processo de admissão por consenso
até aos nossos dias, e passa por
nunca terem passado à prática as
propostas do documento regula mentar ela borado pe la Com issão
Insta lad ora da Sub-Especia li dade.
As vicissitudes de todo este processo
são conhecidas e têm sido mais o u
menos discutidas; passaram também pe la entrada em vigor do novo

Regulamento das Secções de Sub- Especialidade, e da sua desadequa ção prática à realidade da
Medicina Intens iva bem como a sua
não aplicação no terreno com excepção da Medicina Interna que
elegeu em finais de 2000 a sua
Comissão Técnica de Sub-Especialidade. Voltar a falar deste assunto
só com objectivos históricos ou pedagógicos, porque o que já passou
não nos pode fazer perder tempo a
discutir o que já lá vai ... Mas, não
podemos deixar de constatar que o
refer id o hiato se reflectiu na
in existência de uma estrutura colegia l e abrangente às especia li dades
implicadas no se io da Ordem, capaz de dar as respostas às necessidades sentidas e que passa m, entre
outras pela estruturação dos critérios
de idoneidade e formação. Continuamos a ass istir à in sufi ciência do .
número de formandos através do
Cic lo de Estudos Especiais face às
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crescentes necessidades (dado o limitado número de serviços formadores) e consequentemente á formação não estruturada, e por vezes
voluntariosa, e a quase paralisia nas
admissões à Sub-Especialidade. Sem
querer vo ltar atrás, não posso deixar
de assinalar dois momentos que nos
estão cronologicamente muito próximos e que reputo como muito importantes: um deles é a divulgação e
discussão do Projecto de Regulamento dos Critérios de Idoneidade e
de Formação em Medicina Intensiva
elaborado pe la Comissão Técnica
de Sub-Especialidade de Medicina
Intensiva/Medicina Interna e o outro
que me permito classificar de momento de "viragem" e que é a alteração ao Regulamento das Secções
de Sub-especialidade que relativamente à Medicina Intensiva, por decisão do CNE de 15 de Janeiro de
2002, "a titulo excepciona l terá uma
Comissão Coordenadora eleita de
entre todos os membros da Sub-Especialidade " e que conduziu ao
processo eleitora l recentemente terminado e tão a lm ejado por todos os
lntensivistas, representando de facto
um salto qualitativo nas suas pretensões.
O referido projecto com origem
na Comissão de Sub-Especia li dade
da Medicina Interna é um documento globalmente bem elaborado, com
base nas recomendações internacionais, naturalmente não encerrado, que na introdução aborda de
forma sucinta mas concisa conceitos
evolutivos d iversos e também históricos nesta área, bem como as rea li dades e dificu ldades actuais na formação, chamando a atenção para
a não integração dos intensivistas
nas Carreiras Médicas; de seguida
faz a caracteriza ção e classifica ção
dos Serviços de Medicina Intensiva, e
estabelece mecanismos e requisito s
de verificação de idoneidade para a
formação e avalia ção da qualida de; nos pontos seguintes são defini dos os critérios de candidatura e

.,.

selecção à titulação, período de formação e programa do curso, propondo ainda a forma de avaliação
final, contendo vários anexos . A li ás,
este documento, e por vontade da
Comissão foi colocado à discussão
organizada de todos os Sub-Especialistas, em Dezembro de 200 l, independentemente da sua especialidade de origem, o que foi positivo pois
alargou-se com a discussão o consenso em torno das suas propostas,
constituindo-se como uma excelente
base de trabalho e discussão para a
Comissão agora eleita, no que
concerne à temática proposta.

O FUTURO
É reconhecido que cada vez há
mais doentes, mais graves, com patologias mais complicadas que requerem cuidados intensivos, pe lo que
há que redimensionar ou aumentar
em número as Unidades ou Serviços
de Medicina Intensiva face a esta
nova realidade ; esta é a tendência
gera l em quase todo o mundo. Logo,
aumentando a capacidade de
internamento de doentes críticos, há
que formar intensivistas em número
suficiente para fazer face às necessidades existentes e previsíveis. Tão
simples quanto isto .
Caberá à recém eleita Comissão
fazer aprovar o Regulamento dos
Critérios de Idoneidade e de Formação, a partir do Proje~to previamente elaborado, se assim for entendido, e desencadear todo o processo
conducente à aceitação pelo Ministério da Saúde do proposto para a
titulação na Sub-Especialidade de
MediCina Intensiva . Hoje em dia
não é mais aceitáve l que a aprendizagem e treino não seja feita de
forma estruturada e credível, de acordo com o "Estado da Arte" e com
quem tem, naturalmente, a experi ência transmitida e acumulada, isto
é, em se rvi ços com reconhecida idoneidade formativa . Neste particular,

parece á partida desejável que, as
Unidades ou Serviços, para além
dos requisitos de idoneidade para a
formação e os indicadores de qua lidade, possuam quadros próprios
com médicos a tempo inteiro. Garante-se , assim , a necessária estabilidade a quem tem direito à natural
e justa progressão nas Carreiras Médicas como qualquer outro colega
hospitalar, evitando -se a mobi lid ade desnecessária de médicos
porventura com prejuízo dos serviços, da sua identidade e até capaci
dade formativa . Tal como se preten de uma formação estruturada para
um intensivista como tem qualquer
outro especialista, porque não reivindicar quadros médicos estruturados para os serviços e unidades
polivalentes como qualquer outro
serviço hospitalar? Fará sentido investir na formação para uma permanência maior ou menor numa
unidade ou servi ço mas que poderá
ser a prazo? Não será esta indefinição
desmotivadora para quem começa
ou pretende começar e geradora de
problemas na manutenção e recrutamento de médicos para esta área?
Ao contrário do que se pensa esta é
também matéria da competênci
da Ordem dos Médicos (de acordo
com o referido art0 6 - d) dos
Estatutos da O .M . que poderá ser, se
assim for entendido, mais uma tare fa para a Comissão agora eleita,
que, relembrava, terá como funçõ es
atribuídas : analisar os processos de
admissão com reclama ções penden tes, a aprecia ção curricular das can didaturas visando o titulo de SubEspecialistas, propor ao CNE o reconhecimento de períodos de formação especifica visando a titulação e
dar parecer sobre a idoneidade
formativa de servi ços.
Esperemos que o preenchimento
e rejuvenescimento dos quadros mé di cos não sejam travados pelo pre visível défice de médicos em anos
próximos!
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Maria Teresa Neto
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais
Hospital Dona Estefâ nia

Utente, Cliente,
Paciente, Doente
Em linguagem moderna e de
acordo com um tratamento democrát ico, moderno e não
discriminatório, um cidadão que
recorra aos serviços de saúde
deve ser denominado de Utente.
Seg undo o dicionário Houaiss, 200 l,
Utente é "aquele que usa, se serve
de a lgo, usuário". Utente será então o cidadão saudáve l que recorre
ao méd ico ass istente, no Centro de
Sa úde ou no consu ltório, para um
exame de rotina. Utente ou cliente
terão aqui o mesmo sentido já que,
em med icina , cliente é uma pessoa
que co nsulta sempre o mesmo médico. A nível hospitalar, as únicas utentes
que reconheço como verdade iras
serão as grávidas que recorre m ao
hosp ita l para o parto. Não estando
doentes na genera li dade, o hosp ita l
é uti li zado para que o parto ocorra ,
no que em Portugal se co nvencionou ,
e ju sta mente, que seria o loca l mais
apropriado para o nascimento de
uma criança. Em algumas sociedades estes cidadãos nã o utilizam os
hospitais nem outros serviços de saúde, não send o por isso clientes ou
utentes deles.
Outro aparente sinónimo é a pa lavra paciente. Ta lvez porque os in g leses utilizam o termo "patient" que
quer dizer doente, cliente, paciente
(de paci ência) julgamos por bem importar o termo. Em português, segundo o mesmo dicionário, paciente quer

d izer: que tem pac1encia, sereno,
co nformado, que sa be esperar, que
aguarda tranqui lamente, mas também indi víduo doente ou réu que vai
ser submetido à pena de morte. Os
primeiros sinónimos até sugeriram à
empresa a que a Médis encomendou a sua publicidade, um cartaz
onde se afirma que, o facto de ser
paciente não implica necessariamente que o doente fique à espera (que
tenha pac iência), um jogo de palavras com um humor muito britânico.
Na realidade, dar a um cidadão
doente o nome de paciente quando
aguarda impacientemente ser atendido numa urgência é, no mínimo,
humor negro refinado * . E o sentido
de "réu que va i ser submetido á pena
de morte" também não é muito adequado nem abonatório dos bons
cu ida dos prestados nos hosp ita is,
sobretudo se o doente for admitido
para ser subm etid o a uma intervenção cirúrg ica. Felizmente, a maior
parte das pessoas não conhece esse
significado do termo paciente. Em
minha opinião este termo não tem
cabime nto no dicionário da saúde
ou da doença.
Teríamos assim três pa lavras para
uti lizarem duas situa ções distintas: o
utente
cliente - o cidad ão saudáve l que recorre ao médico assistente à procura de cuidados de saúde; e o doente - o cidadão enfermo, que padece de ma l físi co ou
moral e que necessita cuidados de

ou

doença - e que será supostamente,
o que reco rre aos hosp ita is - estabelecimentos próprios para internamento e tratamento de doentes ou
ferido s'. Ou se ja cu idados de doen ça.
Atendendo à enorme procura a que
os hospita is estão suje itos, mesmo
sem qualquer publicidade, será desejável que o utente não recorra a
eles pelo que é um erro denominar
de utentes os cidadãos que recorrem
aos hospita is. A pa lavra utente utili zada nesse se ntido, dá ao cidadão a
noção de que, mesmo não estando
doente pode recorrer ao hospital , o
que na realidade muitas vezes acontece . Um mero utilizador, como se os
serviços de saúde fossem um objecto. Chamar-lhes-ia utentes inadvertidos, distraídos ou uti li zadores
indevidos, no sentido de não autorizados. Qua lquer co isa como a lguém
que ultrapa ssou a zona onde se lê:
proibida a entrada a pessoas estranhas ao serviço.

* Tendo já dado por terminado este assunto, vo lto ao
artigo por o utro ideio. Ao ler o livro do Prof. Jaime
Ce lestino do Costo, obro indispensáve l no mesa de
qualquer um de nós, poro ler, reler, meditar e usar
como trotad o, dei -me com o pergunto de qual a razão
porqu e se chama Banco à Urgência. Provave lm ente
por isso mesmo. O s doentes iam e vão aos hospita is
e ficavam e ficam sentados no banco, à espera. O
banco de sentar deu o nome ao loca l. Po rtanto o
doente va i ao Banco mos o médico não está de banco.
Bem. Ébom que não esteja , que estejo o trabalhar no
urgência poro que a doente não esteja no banco .
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José António Pereira da Silva
Prof. Auxiliar de Medicina e Reumatologia
Especialista em Medicina Interna e em Reumatologia
Hospitais da Universidade de Coimbra

Hospitais Universitários: p

Pretendo, com este trabalho, contribuir para o indispensável debate
sobre a adequação dos hospitais
ditos escolares de que dispomos aos
seus reais ob jectivos.
Julgo ser absolutamente pacífico que
as funções do hospital universitó-

rio devem englobar, obrigatoriamen-

te, três dimensões:
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- assistência,
- ensino,
- investigação .
Embora me pareça óbvio que a
ordem não é indiferente, considero
igualm ente indiscutível que, para
merecer a designação de «universitário», este hospital terá que dar
igual atenção e importância a estas
três dimensões. Naturalmente que,
numa situação de crise, investigação e ensino seriam secundarizados
à necessidade primeira da assistência . Contudo, nesse momento, este
hospital deixaria de poder conside rar-se realmente "universitário". Esta
designação deriva aliás e sublinha o

que deve ser o objectivo mais particu lar e específico do hospita l universitário: o ensin o. Para ser verda dei rame~te "universitário", isto é, para
servir com excelência o objectivo
essencial da formação médica, este
hospital não pode deixar de ter as
suas obrigações académicas no centro das suas atenções. Essa é a sua
especificidade, o que o distingue de
um qualquer hospital. Sem descurar
minimamente a procura de excelência na ass istência méd ica, esta deve
estar lá para servir o ensino, contras tando com a situação actual em que
a maioria dos médicos hosp italares
parece entender que o ens ino se
serve, talvez abusivamente, da assistência.

Embora as obrigações formativas do
hospital universitário abran;am todas
as fases da formação médica, limitarei as minhas considerações ao ensino pré-graduado, por ser a área a
que mais me tenho dedicado.

A especificidade do ensmo
pré-graduado
A programação do ens ino pré-graduado, no hospita l e fora de le, não
pode deixar de ter em co nta a natureza e as qualidades do médico que
se pretende formar. No contexto
actua l, trata -se de um médico
pluripotencial, que recebe, na Faculdade, uma formação genérica
que lhe permitirá integrar com eficá-

cio fases adiciona is e ma is avançadas de formação.
Co nsidero importante sub linh ar a
este propósito, que, embora as Facu ldades de Medicina insistam em
co nsiderar os seus cursos como
«profissiona li zantes», é difícil
perspectivar que tipo de profissional é o Licenciado em Medicina no
fina l da sua formação pré-graduada . Na rea lid ade, na ausênc ia de
formação comp lementar, não se
perspectiva de que forma possa
exercer a sua actividad e profissional , a não ser talvez como consu ltor
científico . Trata -se de um aspecto
em que a lei não é clara, as faculdades não parecem empenhadas
em esclarecer, mas que, contudo,
tem um impacto decisivo na programação do ens in o pré -graduado. Só sabendo exactamente aonde queremos chegar poderemos
desenhar o traj ecto.
Este médico pluripotencia l deverá
ter uma visão integrada e g loba l do
paciente, não só para que possa
entrar em qualquer especia lidade,
mas também para que nele possa
nascer a vocação para qua lqu er
uma e, a ind a, acima de tudo, para
que cu ltive desde logo a visão global do homem, q ue deve ser
apanág io de qua lquer Médico.
Contudo, é fundamental reconhecer que a qualidade essenc ia l do
médico que hoje devemos pretender formar reside na sua atitude
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rque e para que
perante a profissão e a ciên cia que
decid iu abraçar. Não é possível prever q uais os conhecimentos que ele
continuará a precisar ao longo da
sua vida prática, que se estenderá
por 30 a 50 anos . Assim sendo, o
fun damental cons iste em dotar este
médico das qualidades que lh e permitam, e lh e imponham , desenvolve r ao longo da vida uma aprendizage m contínua, empenhada e crítica . Ass im, qua li dades como a capac idade de crítica e autocrítica, a
cu riosidade e a criatividade, o
em penhamento no trabalho e a satisfação no conhec imento, a ambição e rigor científicos, são atitudes
esse nciais que nenhum currículo poderá dar: apenas a atitude do próprio mestre poderá in cutir.
Poro estes objectivos não são necessários co nheci mentos muito profundos o u específicos, a não ser em
áreas limitadas, que possam permitir ao formando desen volver uma
eventua l vocação científica . Essencial, poro todos, é que se jam trans mitidos co nhecim entos nucleares,
aqueles que constituem o âmago da
medicina clínica, sobre os quais
possa articu lar os novos conheci mentos e os avanços recentes.
Semiologia, fis iopato log ia , raciocínio clíni co são seguramente in strumentos muito mais importantes para
o futuro prático deste médico do que
a última hipótese gerada por um
refinado estudo genético. É essen-

cial , que este médico sa ia da escola dotado da s
competência's clínicas que lh e permitam comun icar,
examinar e orientar adequadamente o seu doente e, sobretudo,
com as atitudes,
acima refer idas ,
que lh e permitam, o u melh or, que
lhe imponham uma atitude de permanente exig ência ética e científica.
Estou convencido de qu e a bondade destes propósitos não merecerá
grande co ntrovérsia mesmo ao médico hospita lar mais avesso às orienta ções académicas. Todos os médicos, por in erênc ia da sua profissão e
da sua ded icação aos doe ntes, recon hecerão que a forma ção é uma
das mais nobres atribuições do Médico, na medida em que estende a
outros, que não apena s aos seus
doentes, as qualidade s e os
ensinamentos que julga ter recolhido .

A assistência médica
e o ensino
Se assentarmos, como me parece
lóg ico, qu e a formação constitui a
f~nção nucl ear do hos pita l univers itário, é então admissível que co loquemos a assistência médica que aí

tem lu gar na perspectiva do melhor
servi ço que ela possa dar ao ensino,
ainda que, obv iam ente, sem jamais
descurar o respeito abso luto pe los
interesses e direitos do doente que
a li recebe trotamento. Bem pelo
contrário !
Sendo certo que toda a assistência
médi ca se deverá pautar pe los maiores padrões de qualidade, parece-me indiscutíve l que aque la que se
prati ca no alfobre de onde vão nas cer e onde se in sp iram os médicos
que hão de dirigir o futuro , tem de
ser particularmente ex igente em to das as dimensões do exercício da
Medicina, pautando -se pela mais
elevada exce lência técnica, humana e científi ca. O médico em licenciatura deve ria se r educad o num
contexto de abordagem integrada e
g loba l do doente, nas suas perspecti vas psi co lógica s e somáticas, porque é isto que dele se espero . É
indi spe nsá ve l que, na fase pré-graduada, tenha acesso a uma pato la-
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gia var iada, rep resen tati va da
ep id em io logia das diversas circunstâ ncias pato lóg icas na população
em que virá a traba lhar. É, por isso,
essencial que o hosp ital universitário
tenha um ambulatório abunda nte e
representati vo. É também indi spen sáve l que se admita ao hosp ital
uni ve rsit ár i o um tempo de
hospitalização mais longo do que o
habitual por formo a que se ja possíve l aos médicos em formação,
aperceber-se da resposta à terapêutica e da evo lu ção das circu nstâncias que abordam.
Os conhecimentos e as técnicas que
adquire dependerão essencia lm ente do curríc ulo que se estruture. Contudo, as atitud es e os va lores, tão ou
mais importantes do que os primeiros, jamai s serão ve icu la dos por um
conteúdo curricular, mas apenas e
tão só pela atitud e e os valores dos
q ue ens inam nestas esco las. Subli nho, com isto, que a exce lência da
ass istência médica num hospital uni vers itá rio tem que ser também, e
talvez essenc ialm ente, humana, tanto quanto científi ca e técnica .
O hosp ital esco lar id ea l teria tam bém organizada e rapidamente acessíve l uma corte de doentes-tipo portadores de pato log ia de va lor pedagógico especia l a que fosse possíve l recorrer sempre que necessário,
dado que nem sempre estarão disponíveis em internamento.
A realidade que vivemos actua lmente nos nossos chamados hospi tais uni versitários é bem diversa. A
qua lid ade, técnica, cie ntífica e humana, não é devidamente contro la da, sendo de qualidade extremamente variáve l consoante os hospitais, os serviços e mesmo os assistentes hospitalares . Julgo poder afirmar
que a fundamenta ção científica é,
em muitos casos, escassa e quase
sempre pouco aparente na determ inação da prática diária . A orienta ção pedagóg ica nesses hospitais, se
alguma existe, só é aparente no que
respe ita à formação pós-graduada
ou especialização, em que não só

existe um programa razoavelmente
definido, como é também mai s
adeq uada a natureza dos serv iços
em que se aprende.
Sob o ponto de vista pré -graduado,
bem pelo co ntrário, ex iste nos nossos hosp ita is um a excess iva espec ialização e fragm entação ass istencia l,
com escassa cooperação entre as
especia lidad es, estado em tudo contrário ao objectivo de abordagem
integrada e g loba l que se deve pretender no ens in o pré-graduado.
Mesmo o ambu latório é muito selectivo , na med ida em q ue a sobrecarga dos serviços leva a entregar aos
cui dados dos médicos de famíli a os
casos que, se nd o menos co mpl exos
e mais co rren tes, deveriam co nstitui r
o nú cleo da forma ção pré-graduada. A hospitalização curta dificulta o
integral aproveitamento pedagógico dos casos admitidos. A ausência
de articu lação fluida com uma
va lênc ia de clínica gera l a níve l uni vers itári o priva os médicos pré-graduados daquel a área de actuação
médica ma is próxima do méd ico
pluri potencia l que se pretende formar.

A investigação e o ensino
A investigação é também uma obrigação do hospital universitário e
uma va lência da ma ior importância
para a prossecu ção integ ral dos se us
objectivos pedag óg icos, não ape na s porque se deve incutir no méd ico a necess idade de rever crítica e
regularmente a sua activid ade, mas
sobretudo porque o método científico, levado à prática, deve ser um
componente essencial da sua forma ção . No hospital universitário id ea l, esta investiga ção deveria ser activa , corrente e diária, co m impacto
evidente na práti ca c línica. A
protoco lização dos casos mais comuns sublinharia a importância do
método e rigor científicos na abordagem das "S ituações. O registo

informático da cas uística deveria
constituir um a fonte permanente de
rev1sao crít i ca e o debate
metodol ógico, quer em re lação à
prática clínica, quer quanto à investi gação, constituiriam elementos essenc iai s na fo rma ção crítica e científica do M éd ico. Natura lm ente, que
a formação pré-graduada exigiria
um a investiga ção científica de níve l
pedagóg ico adequado ao momento de forma ção. Sendo certo que
todos os Médicos, mesmo em fase
pré -g raduado, poderão beneficiar
de investigação ava nçada, parece-me curi a l aceitar que a investigação de níve l mais básico, com fun damentação clín ica, se ria mai s produtiva nesta fase .
É ce rto que existem no nosso país
dguns serviços ou sectores cu ja prática se aproxim a bastante destes
ob jectivos. Não é menos certo, co ntudo, que na esmagado ra maioria
dos locais de formação, a investi gação é escassa ou nula e há uma integração muito in suficiente na prática
clínica co rrente. Mesmo a investi gação existe nte, está, no essenc ia l, orientad a paro a formação pós -graduada, sendo dirigida essencia lmente ao médico em espec iali zação. A discussão da fundamentação científica da prática clín ica , é
em geral escassa e é muito pequeno
o se u impacto na formação médica
em gera l, se ndo extrema mente li mi tada a sua tra nsposição para o ca mpo da forma ção médica pré-gra duada.

O que nos tolhe?
Quais serão, no nosso País, os principa is obstáculos à satisfação dos
ob jectivos apontados no âmb ito dos
hosp itai s esco lares?
Julgo que os prin cipa is problemas
se poderão classificar em cinco tipos :
- regu lamentares;
-co ndi ções físicas;

-recursos humanos;
- ultra-especia li zação;
- atitudes.
No que respeita aQ.s problemas
regu lamentares, considero que
importância especipl deve ser atribuída à representQção da vertente
pedagógica na gestão hospitalar.
Se aceitarmos os três objectivos
apo ntados para a actividade do
hospita l universitário, é ind ispensáve l que as três vertentes, assistencial,
pedagóg ica e de investiga ção, estejam representadas ao ma is alto
nível da gestão do hospital por forma a compatib ilizar e optimizar a
utilização dos recursos num e noutro
sentido . Em muitos países mais avançados do que o nosso, a gestão dos
hospitais universitários é da responsabi li dade da universidade, representando de forma particularmente
veemente a hierarqu ia de objectivos
que ac ima apontámos. Aceitando
que ta l opção seja discutível, parece-me, em todo o caso, indi scutíve l
ser necessária a existência de uma
com issão pedagógica hospita lar,
que, trabalhando em proximidade
do Conselho de Admin istração e da
Direcção C líni ca, estabe leça os principais ob jectivos pedagóg icos, iden tifique os maiores obstáculos à sua
prossecução e promova a resolução
harmoniosa das d ificuldades.
O simples facto de que os hospitais
d itos universitários dependem, no
nosso país, exclusivamente do Ministério da Saúde, acentua a sua
vertente assistencial relegando para
um plano de mera tolerância a sua
actividade formativa e de investiga ção. Parece-me indispen sáve l que o
M inistério da Educação assuma parte
da tutela destes hospitais, na medida em que neles reside uma porção
essencial da qualidade da formação méd ica na cional e, ainda, porque as actividades de-formação pré-grad uada impõem aos hospitais
universitários custos adicionais e uma
filosofia específica na sua estratégia
assistencia I.
Mesmo na ausência de modifica-

ções mais profundas, tomando por
base o estado actual, parece-me
que um dos principa is problemas
dos hospitais universitários reside na
indefini ção da responsabilidade clínica e formativa que cabe a cada
Médico. Após várias tentativas junto
dos serviços administrativos do meu
próprio hospital, cheguei à conclusão de que não existe uma definição
clara da carga horária nem das
atribuições assistenciais que me cabem como professor universitário trabalhando no hospital. E, contudo, é
in desmentível que o tempo que dedico ao atendimento e ao ensino
dos meus alunos, o retiro à assistência. Esta situa ção é geradora de
conflitos entre aque les que estão
ligados apenas ao hospital e aqueles que têm também funções
formativas, dado não ser claro que
a actividade académica, exigente
embora, exima o professor de qualquer atribuição assistencial. Na medida, por outro lado, em que só
alguns são pagos para ensinar, é
natural que os médicos exclusivamente hospita lares se eximam de
actividades pedagógicas atribu ídas
a quem é remunerado para tal. No
extremo, poderemos conceber um
serviço em que todos os médicos do
quadro são doutorados ou pelo
menos ligado s ao ensino. Por
inerência atribuirão às funções pedagógicas cerca de um terço do
tempo que deveriam dedicar a actividade assistencial. Não é, obviamente, aceitável que tal atribuição
não tenha quaisquer reflexos no
quadro hospitalar, resultando naturalmente em prejuízo de ambas as
actividades.
Por outro lado, se a função docente
é parte integrante dos objectivos globais do hospital universitário, não é,
de todo, aceitáve l que esta actividade ou função tenha escasso ou nulo
reflexo nos concursos de provimento. Nos termos do regulamento dos
concursos de provimento, as funções docentes têm uma classifica ção máxima de 0,5 valor em 20.

Esta proporção poderia ser aceitável, ainda que com profundas reservas, para um hospital concelhio ,
mas é, decerto, completamente inadequada ao concurso de um hospital univers itário. Contudo, a lei trata
como iguais situações que são, obviamente, muito díspares.
Um outro obstáculo, de não menor
importância, relaciona-se com as
condições físic~ dos hosp itais
universitários. São, de facto, muito
escassos os espaços dedicados para
ensino, para estudo e mesmo para
trabalho individual. Os recursos bibli ográficos estão, na maioria dos
casos, dispersos e são acessíveis
apenas no horário habitual de trabalho, durante o qual o Médico
deveria estar dedicado à assistência
dos se,us doentes. São muito limita dos ou inexistentes os recursos de
ensino por computador. É, por outro
lado, indispensável que as facu lda des e os hospitais universitários disponham de laboratórios de competências clínicas onde um médico em
formação possa exercitar a execução de manobras técnicas simp les
antes de confrontar o doente que
precise efectivamente delas . Não é,
de todo, aceitável que o Médico
termine o seu curso sem ser treinado
na cateterização venosa, na administra ção de injecções intra-musculares ou na realização de manobras
simples de ressuscitação cardio-respiratória, de que dependerá a sua
capacidade de actuar eficazmente
em situações de risco vital.
A necessidade actual de se darem
aulas no próprio interior das enfermarias é não só atentatório dos
objectivos pedagógicos, mas também, seguramente, da dignidade e
da intimidade de cada doente.
Os recursos humanos necessários
a esta tripla actividade não podem
deixar de merecer especia l atenção .
O actual ratio docente/discente, existente em muitos hospitais e cadeiras
é completamente inadequado a uma
formação qualificada ou mesmo minimamente respeitável. Não é possí-
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vel, por exemplo, ensinar adequadamente o exame ob ject ivo
reumatológico, essencia l ao médi co pluripotencial, com turmas de 15
ou mesmo 18 alun os . Não é produtivo e não é defensável que se imponha ao doente a exposição a tal
tortura . Há que reconhece r, de uma
vez por toda s, a evidência de que o
ensino médico, pelas sua s exigên cias de contacto humano com pessoas doentes não é compatíve l co m
um ratio doce nte/d iscente seme lhante ao existente em outras escolas em
que o ensino depen de essencia lmente de papel e lápis .
É pois claro, a meu ve r, que o
hospital universitário para ser capaz
de uma assistên cia méd ica qua nti tativamente comparáve l à de o utros
hospitais, necessita de mais pessoal. Caso contrário, co ntinuaremos a assistir, co mo até agora, ao
profundo prejuízo da actividade
doce nte determinada pe la ocupação assistencial dos médicos hosp italares encarregados de ensin o . E
vice-versa!
Não menos importante é também a
sua ocupação em actividades médicas extrà- hospital ares, nomeadamente privadas . Julgo impensável
que continu emos no futuro a ter
hospitais universitários em que tud o,
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au las, cirurgia s, consu lta s e reu ni ões tem que acontecer no estreito
limite das 9:00 às 13: 00 ho ras .
Porfim, mas talvez o mais importan te, é indispensável que o médi co
enca rrega do da formação de alu nos de Med icin a tenha a adequada
formação pedagógica para o
fa ze r. Exce lentes Méd icos há que,
por dificu ldades de co munica ção,
são destituídos de capacidade de
ensinar e sobretudo de estimular a
aprender. Ten ho em vista, a este
propósito, não apenas a necessidade de promover e exigir formação pedagóg ica aos méd icos -formadores, mas também realçar que
as qualidades pedagógicas devem
constituir, obrigatoriamente, um elemento nucl ear de ava liação nos
concursos de provi mento a hospital
universitário e um elemento decisivo
quanto à co ntinuação de trabalho
nesses loca is.
A ultra -especia lização dos nossos hosp itais univers itários co nstitui,
talvez, o principal determinante da
sua cresce nte inadequa ção à forma ção pré-graduada.
Os doe ntes admitidos às enferma rias dos hospitais universitários, como
ce ntros terciários por excelência que
são, representam a raridade, a excepção e não a regra . Apresenta-

Parece-me claro, pelo que ficou dito, que o ensino prégraduado deve ter um lugar específico na programação assistencial e de investigação do hospital universitário. Este aspecto deveria levar a mecanismos que combatam as consequências da excessiva especialização
do organização assistencial dos hospitais universitários
actuais, quer nos termos das matérias abordados, quer
também quanto aos Médicos que ensinam. Julgo muito
questionável que os especialistas de áreas muito específicas devam necessariamente participar na formação
dos alunos de Medicino. Têm, claramente, um lugar de
destaque no formação pós-graduado e no investigação. Penso mesmo, que, atendendo ao carácter
luri
ncial e in
radar ue se
de dar a este

mos aos nossos alunos, os casos
complexos e excepcionais, extremamente evoluídos, com condições
clíni cas profundamente alteradas
por interve nções terapêuticas pré via s e pedimos-lhes que identifi quem, uma vez na com unidade, os
casos ini ciais em que a intervenção
terapêutica será mais útil. Ensinamos os nossos alunos em enfermarias cujo nome, Endocrinologia,
Cardiologia, Gastrenterologia, etc.,
representa só por si um terço a doi
terços do diagnóstico diferencial e
pedimos- lh es que sejam capazes
de, uma vez na comunidade, abordar o doente parti nd o do sintoma
para o diagnóstico, na co nsciência
de que todas as doenças são globais e devem ser abordadas de
forma integral. Temos, na generalidade dos serviços, uma prática fragmentada em que cada especia li sta
se limita ; quase estritamente, às fronteiras da sua especia li dade, mas
pedimos aos nossos alunos que
adquiram uma visão interdisciplinar
e que abordem o doente como um
todo.
Desta forma , os hospitais universitá rios, como ce ntros terc iários por exce lência, são e serão cada vez moi
inadequados aos objectivos da formação pré-graduada. Éfundamen -

período de formação, o ensino pré-graduado deveria
ter uma representação percentualmente mais elevada
do que tem de médicos pluripotenciois, como os
internistos, os clínicos gerais, os pediatras e os cirurgiões
gerais, em detrimento de sub-especiolidodes. Esta perspectiva não impede que estes sub-especialistas dêem
contribuição ao ensino, por forma a gerar e motivar
vocações, mos esta deverá ser limitada em tempo e em
profundidade.
Será importante que as cadeiras clínicas do curso prégraduado promovam uma articulação harmonioso com
as cadeiras ditas básicas, por forma a sublinhar a
fundame
científica da rótica clínica. De i ual

tal qu e reflictamos sobre isto e procuremos so lu ções que permitam
co mpatibi li zar
os
funções
ass istenciois, com os objectivos de
investigação e de formação pré e
pós-grad uado no âmbito dos hospitais universitários.
Apesar de tudo o que fi cou dito,
cons idero, pessoalmente, que uma
parte importante dos insuficiências
formativos que encontramos nos
nossos hospitais universitários, se
evem à atitude dos formadores,
is do que aos regulamentos ou
às condições fís icos. Porqu e o suo
«performo nce» pedog,óg ico tem
impacto muito escasso no seu futuro, o Méd ico hospita lar, mesmo o
univers itári o, atribui às suas funções
pedagógicos um grau de prioridade gera lmente muito baixo, bostonte inferior ao das suas responsabili dades administrativos, ossistenciois
e outros. A ausência, quase completo, de auditoria pedagógico aos
serviços univers itários e o escassez
de
formação
pedagógico
dedicado reforçam este estado de
coisas. Não se ndo, em muitos casos, possíve l promover uma modifi estruturol de fundo q ue dimiuo os efeitos da ultro -especio lizoção, seria concertezo plausíve l um
esforço bastante mais sign ificativo
de diálogo e de o rti cu loção

interd isciplinar, que permitissem que
pelo menos a formação tivesse um
carácter mais integrado e g loba l do
que o distribuição dos serviços tem.
Julgo, por fim, que todos os médicos envo lvidos no formação dos
li cenciad os em Medicino e mesmo
dos internos da espec ia li dade devem estar bem consc ientes do seu
pape l como modelos de prático
clínico. Ético, entus ia smo, rigor cien tífico, empenhamento, são va lores
essenciais que nenhum currícu lo
poderá transmitir se não estiverem
imbuíd os desses mesmos princípios
e atitudes aqueles que veicu lam o
currícu lo ao formo ndo. Isto iustifico,
o meu ver, que os padrões de exigência em termos de ético e atitude
o ap licar aos hosp itais universitários
devam ser particularmente elevo dos, de formo o impedir que atitudes, eve ntualm ente inócuos noutras
situações, possam serv ir de exemplo facilitador de outros menos próprios no espírito dos que estão em
formação.

Que caminhos
para o futuro?
Que so luções poderemos apontar
poro estes prob lemas e que comi nhos nos poderão conduzir à sotis-

modo, os cadeiras básicos deverão ser informados
pelos clínicos, de formo a limitar ao relevante no prático
médica os ensinamentos científicos que veiculam. É
igualmente importante que este ensino pré-graduado
promova a noção do actividade médica em equipa e
do articulação global do Sistema Nocional de Saúde.
Os docentes dedicados ao ensino pré-graduado deverão ser alvo de formação e de avaliação dedicada a
este aspecto e deverão ter particularmente em conto os
aspectos de atitudes e de valores que acima aludi.
Julgo ter pleno consciência da distância que separa o
modelo que aqui proponho do realidade que actualmente vivemos. Estou também consciente de que mesmo
uma movimentação poderosa e estruturada nesta direcção, levaria muitos anos o poder instituir as alterações
que proponho, enfrentando poderosíssimos resistênci-

fação mais integral dos elevados
desígnios de um verdade iro hospital universitário?
Confrontado com o leitura que fa ço
do realidade actual e do se u
enra izamento em tradições culturais
profundamente arreigados entre
nós, ju lgo que o pa lavra «revolução» não estaria foro de contexto.
Parece-me, de facto, necessá rio repensarmos tud o e começarmos em
bases novos.
Começaria, por ser indispensável
consegu ir o aceitação de dois pressupostos tão seguramente foro de
modo quanto politicame nte in correctos :
- o hospital universitário TEM
QUE SER ESPECIAL!
- o e11sino pré-graduado no
hospital TEM QUE SER ESPECIAL!
Reconhecer o carácter espec~a l do
hospital universitário, no contexto
geral dos hospitais, parece-me ace itar uma mero evidência. Essa
especificidade tem que obviamente
traduzir-se em normas regu lamen tares.
É necessário que o dotação de pessoa l poro os hospitais universitários
tenho em conto não apenas os fun ções oss istencioi s que lhe cabem,
mos também, obviamente, os suas
atribuições em matéria de ens ino e

os, tanto dos profissionais médicos como do tutela.
Apetece-me citar, àqueles, talvez poucos, que reconheçam alguma bondade nestes propósitos, John Lenon:
<<You con soy I om o dreomer... ».
Espero, contudo, poder dizer, como ele ... «but I om not

the only onel».
Acredito, por outro lodo, que aqueles que entendem que
o formação que damos aos mais novos constitui um
contributo valioso ao futuro, os que sonham diariamente
o progresso no dimensão humano e científico no profissão tão especial que é o Medicino, os que se empenham
no preparação dos que hão-de construir o futuro, sentirão, melhor que ninguém, que ...
«O sonho comanda a vida!» .

OPINIÃO

de investigação. A satisfação simultânea das necessidades impostas
pe la formação pré e pós-graduada, bem como pe la investigação,
exige, a meu ver, a coabitação de
serviços ultra-especializados com
serviços de Medicina Interna bem
dimensionados e ainda co m a anexação ao hosp ita l universitário, de
um ce ntro de saúde com vocação
pedagóg ica. Tratar-se-á, idealmente, não de um hospital, mas de
um verdade iro CENTRO MÉDI-

CO UNIVERSITÁRIO.
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Esta estrutura deverá manter uma
rede de doentes afi liad os ao ensino
que lhe permita a exemp lificação
prática dos casos relevantes, ao
invés da situa ção meramente
oportunística que agora vivemos,
em que o ens in o é feito ao sabor
dos doentes, por acaso, internados.
A função pedagógica deve ser
inerente ao trabalho em hospital universitário, não eximindo
qua lqu er dos Médicos que aí labutam. Isto deverá ser claramente definido no contrato de trabalho e
fazer parte das expectativas dos
que concorrem a tais lugares. Todos
os Médicos hospitalares devem ensinar e, logo, todos os médicos
hospitalares devem saber ensinar!
Isto implica, obviamente, que todos
devem ser remunerados por isso . A
solução encontrada em a lguns países europeus, como por exemp lo a
Inglaterra, co nsiste em o trabalho
em hospital universitário ter uma
remuneração superior, visando compensar, num só salário, o traba lho
adicional exigido pelas funções
pedagógicas. Não vejo, nesta proposta, obstáculos ou defeitos
inultrapassáveis. Contudo, enquanto tal não for possíve l, é, pelo menos, indispensável proceder a uma
definição clara das atribuições
assistenciais e pedagógicas de cada
Médico afiliado ao hospital universitário, definindo-se o que se espera
e o que não se espera de cada um
numa e noutra área.
É igualmente fundamental, desde

.•.

já , que se proceda a uma va lorização c lara e si gnificat iva da
performance pedagógica nos concursos de graduação e, sobretudo,
nos de provimento em hospital universitário. Bem se i que esta proposta é formalmente contrária a um
certo «igua litarismo» talvez predo min ante entre nós. Se jamos, contudo, rigorosos, como exige a nossa
profissão: é seguramente tão errado co nsid erar diferentes coisas que
são iguais como tratar como iQuais
co isas seguramente diversas. E forçoso reconhecer, por outro lad o,
que o igualitarismo obrigatório resu lta sempre na adopção do menor
denominador com um, isto é, na
d im inu ição da qua lid ade e da exigên'cia, ao invés do estímu lo ao
progresso que o reco nhecimento
da mais-valia pode e deve produzir.
'Poderá dizer-se que o Médico não
tem que se ntir- se obrigado a ensina r nem a procu ror desenvo lver uma
vocação pedagógica que não tenha . Nada ma is certo ! Continuará,
contudo, semp re a existir uma
larguíss ima maioria de lu gares hospitalares em in stitu ições não universitária s, para acolher e rentabilizar
proficuamente as qua lidades de tai s
profissionais.
Este requis ito, associado ao privilégio de uma remuneração mais generosa, tem, por outro lado, que
estar associado a uma maior exigência. A procura persistente de
exce lência que deve pautar um hos pital universitário, não é, a meu ver,
compatíve l com o reg ime de posto
vital ício em que agora vivemos. A
tendência para diminuir a exigência
connosco próprios, quando ta l não
conta para o nosso futuro, é humana e compreensíve l. O Médico do
hospital univers itário que aqui deli neio, teria, po is, que esta r disponíve l para uma auditoria co ntínua da
sua competência técnica, científica
e pedagógica, disponibilizando-se
para a aceitar, bem como às sua s
consequências, que deveriam in-

clu ir a hipótese de suspensão de
contrato, desde que garantida a
continui dade da sua liga ção ao
Serviço Nacional de Saúde em hospita l não universitário .
De igual modo me parece desejáve l que os docentes universitários,
que estejam li gados à Faculdade
co mo prim eira oc upa ção, este jam
em reg im e de exclusiv idad e: prestar
assistência, co laborar no ens in o,
coorde nar as activ idades pedagógicas, promover a investigação e,
eventualmente, dirigir serviços, pa
rece-me ocupação suficiente para
as 24 hora s de cada dia.
O hospita l universitário deve também se r especia l pelas cond ições
fís icas que ofereça não só aos doentes mas também ao ens in o pré e
pós-graduado, dotando-se de recursos, de espaço e de utensílios
formativos que sejam adequados
aos objectivos.
Entendo que trabalhar num hospital
universitário tem que sign ificar uma
marca (merecida!) de qua lid ade e
de prestígio, porque verificada e
chance lada. Deve representar um
desafio permanente às qua lid ades
assistenciais, científicas, humanas e
pedagógicas de quem a li traba lha .
Deve exigir e assentar numa disponibilidade à exigênc ia e à ava li ação externa dessas mesmas competências, bem co mo à va lorização
adequada dos resultados, quer pela
positiva, quer pela negativa .
Esta dispon ibilid ade e ex ig ência
deve também ser devidamente compensada por salários adequados
mas, acima de tudo, por uma carreira estimu lante que assente na
competênc ia e na produtividade e
não apenas no cu mprir de calendário e de tempos instituídos. Deve
representar ainda um privi légio pelas condições de trabalho, pelos
recursos técnicos disponíveis, sendo
certo que representaria, seguramente, um privilég io, em si mesma, a
exce lência do grupo de trabalho
em que assim se integraria o profissio nal.

CONSULTÓRIO JURÍDICO

Do Exercício da Actividade
do receituário familiar e amigos

por médico aposentado
Paulo Sancho
Consultmjut·ídico
da Ordem dos Médicos

PERGUNTA:
Quais as implicações que
poderão incidir nos pontos
que a seguir indico, no
caso de ter que me
reformar por invalidez:
- Passagem de receituário para
mim e meus familia res
- Passagem de receituário poro
os meus amigos
- Exercício de ligeiro actividade
médico sem remuneração foro
do Centro de Saúde .

RESPOSTA:

Poro responder a esta questão, convém ter presente o disposto no
Estatuto da Aposentação (E .

AL

aprovado pelo Decreto-Lei n°

498/72, de 9 de Dezembro.
O Art. 74° do E.

A determina que o aposentado, além de titular

do direito à pensão de aposentação, continua vincu lado à função
pública, conservando os títulos e a categoria do cargo que exercia
e os direitos e deveres que não dependem da situação de
actividade .

As dúvidas surgem porque

Verificamos, portanto, que não deixa de ser médico aque le que

existem apenas dois tipos de
reformo por invalidez:
-Invalidez poro o suo profissão
- Invalidez poro todo e qualquer
profissão

passou, tão só, à situação de aposentado .
Com efeito, a aposenta ção apenas produz efeitos quanto ao
exercício da actividade na função púb lica, não impossibilitando o
médico de continuar a exercer a sua profissão, designadamente a
de cariz estritamente li bera l.
Desta forma, cons ideramos que o médico aposentado, ainda que

r

por incapacidade, pode continuar a desenvolver regularmente a

Dr. Carlos António dos Santos
da Costa e Moura

sua actividade, desde que fora do âmbito do Sistema

-Assistente Graduado de Clínica Geral

Nocional de Saúde e na medida em que a suo incapac idade o
permita .

NOTÍCIAS

Associação Portuguesa
de Formação Médica Contínua
Por escritura pública
efectuada no 19° Cartório
Notarial de Lisboa, dia 19
de Junho de 2002, foi
constituída a Associação
Portuguesa de Formação
Médica Contínua.
Lista Inicial dos Membros
Fundadores e Aderentes
à Fundação da Associação Portuguesa de Formação Médica Contínua
Prof. Doutor A Lopes Vaz
Dr. Am ílcar Aleixo
Prof0 Doutora Ana Aleixo
Dr. António Almada Cardoso
Dr. António Pinto de Almeida
Prof. Doutor F. Cerqueira Magro

CAPÍTULO I
Denominação e Objectivo

Artigo 1°
A Associação Portuguesa de Formação
Médica Contínua, adiante designada
abreviada mente por Associação, é uma
·pessoa colectiva de direito privado sem
fins lu crativos que visa promover o
ensino pós-graduado em Medicina ,
med iante o estudo criterioso para patrocinar, organizar ou apoiara organ iza ção científica de conferências, congressos, jornadas, cursos pós-graduados destinados à forma ção médica contínua e à promoção da saúde das popu lações, em colabora ção com méd icos dos estabelecimentos hospitalares,
centros de saúde, in stitutos, e facu lda des de med icina , quer na ciona is, quer
estrangeiros.

Prof. Doutor Francisco Antunes

Artigo 2°

Prof. Doutor Jaime Branco
Dr. Jorge Mendes de Morais
Dr. José Reis Jr.
Prof0 Doutora Luciano Couto
Prof. Doutor M. Viana de Queiroz

A As so c ia çã o dura rá po r t e mpo
indeterminado e tem a sua sede em Lisboa, na Av. João XXI, 64 - 3° Dt0 .
l 000-304 Lisboa .

Dr. Manuel Mendes Silva
Prof0 Doutora Maria Celeste Vagueiro
Dra. Maria João Quintela
<J)
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Prof. Doutor Mário Simões

·W

Dr. Pedro de Moura Reis

~

Prof. Doutor Polybio Serra e Silva
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Prof. Dr. Raul de Amaral-Marques

o

Dra . Rosa Afonso
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Dr. Vítor Gabão Ve1ga

Artigo 3°
A
As socia ç ã o
tem
aconfessiona l e a po lítico.

c arácte r

___ CAPÍTULO 11

..._

...;;.;..

Dos Membros

Artigo 4°
Podem se r M embros da Associação

todos os cidadãos nacionais habi litados com a licenciatura em Medicina e
com con hecimentos adequados à prossecução do fim social e cu ja ca ndid a tura seja proposta pe lo Presidente da
Direcção e Secretário-Geral e por ma is
outro membro pertencente ou não à
Direcção.

· Artigo 5°
l.Os membros classificam-se em fundadores, efectivos e honorários
2.São membros fundadores os que
subscrevem os presentes estatutos
3.São membros efectivos os que, preenchendo os requisitos enu nciados
no artigo anterior, manifestem vontade de ingressar na Associação e sejam nela admitidos pe la Direcção.
4 .São membros honorários os cidadãos
licenciados em med icina, ou não, de
reputado mérito e id o neidade que,
para tal convidados pela Direcção,
prestem o seu consentimento .

Artigo 6°
São direitos dos membros fundadores e
efectivos:
a) Participar em todas as actividades
da Associação;
b) Parti c i par, in terv i r e votar nas
assembleias gera is;
c) Elegeras cand idaturas para a direcção , con selho fi sca l e mesa da
assembleia gera l, nos termos dos
presentes estatutos;
d) Requerera convocação de assembleia s gerai s extraordinárias;

e) Propor a admissão de novos membros

Artigo 7°
Prerrogativas dos membros fundadores e efectivos
-Prioridade na aceitação de traba lh os
científicos para apresentação em congressos patrocinados ou da iniciativa
da associação;
-Prioridade na aceitação de trabalhos
científicos para ed ição em revistas e
jornais médicos que a associação
venha a ed itar ou a participar na sua
edição ou direcção;
-Descontos nos preços da inscrição em
congressos nacionais e internacionais
patrocinados ou da ini ciati va da associação.

Artigo

ao

Édireito exclusivo dos membros fundadores a proposta de candidaturas para
a direcção, conse lh o fisca l e mesa da
assemb leia geral.

no artigo anterior e designadamente:
a) Adoptar comportamentos ou emitir
juízos ou opiniões que prejudiquem
o bom nome e a imagem da Associa ção ou dos seus órgãos soc iais;
b) Deixar de pagar quotas durante dois
anos consecutivos;
c) Atentar de qua lquerforma contra os
interesses da Associação.
2 . Nos casos das alíneas a) e c) a decisão sobre a perda de qualidade de
membro só será tomada após processo disciplinar instaurado pela Direcção, no qual será assegurado o
direito de defesa do visado.
3. No caso da alíneas b) do número
anterior, a perda de qualidade de
sócio se verificará se o visado, noti fi cado para reg ularizar a sua situação contributiva, não o fizer no prazo de 60 dias.
4. Os interessados serão sempre notificados da perda da qualidade de
membro da Associação.

CAPÍTULO III - - - - - - '
Artigo 9°

l . São deveres dos membros fund adores e efectivos:
a) Cumprir os estatutos e o regulamento interno da Associação e as deliberações os seus órgãos socia is;
b) Exercer os cargos sociais para que
tenham sido eleitos;
c) Prestar à Associa ção toda a co laboração que lhes se ja so li citada no
âmbito das activid ades soc ia is;
d) Efectuar dentro dos prazos fixa dos, o
pagamento de quotas ou doutra s
contribuições obrigatórias: as quotas serão pagas por ocasião do jantar de assemb leia-gera l que se realizará anua lm ente na 6° feira da 3°
semana de Abril.
2. O disposto na alínea d) do número
anterior não é aplicável aos membros
honorários.

Artigo 10°
l. Perde a qua lidade de membro todo
aquele que apresentar o seu pedido
de demissão ou injustificadamente deixar de cumprir os deveres expressos

Dos Órgãos Sociais
Artigo 11 o
São órgãos da Associação:
a) A Assemble ia Geral;
b) A Direcção;
c) O Conselho Científico Nacional;
d) O Conse lho Científico Internaciona l
de Correspondentes Europeus,
Lusofónos, Íberoameri canos e de outros Países estrangeiros;
e) O Conselho Fiscal.

relatório da Direcção referentes à actividade do ano anterior e do parecer sobre balanço das contas emitido pelo Conse lho Fiscal.
4. A assembleia geral reúne extraord inariamente por convocatória do presidente da mesa, mediante prévio
pedido nesse senti do apresentado
pela Direcção ou por um mín imo de
um terço dos sócios no exercício dos
seus direitos .
S. As assembleias gerais serão
convocadas por aviso postal d irigido para a residência de cada membro com uma antecedência não in ferior a três semanas. No aviso indicar-se-á o dia, a hora e o local da
reunião, bem como a respectiva ordem dos trabalhos.
6. Em primeira convocação a
ass(:Jmbleia não poderá funcionar
sem a presença de, pelo menos,
metade dos membros, podendo,
porém, sem segunda convocatória,
reunir e deliberar com qualquer
número de membros presentes.
7. Nos avisos ou anúncios convocatórias poderá ser anunciada a reun ião em primeira e segu nd a
convocatória , devendo esta última
realizar-se uma hora depois da
anunciada para a primeira.
8. O s membros podem fazer-se representar por outros membros mediante
simples carta entregue ao presidente
da mesa no início dos trabalhos.
Cada membro só poderá exercer a
representação de um máximo de dois
o utros membros.

Artigo 13°
Artigo 12°
1. A assembleia geral é constituída por
todos os membros no exercício dos
seus direitos .
2. A assemble ia geral e lege
quadrienalmente a sua própria
mesa, da qua l fazem parte um presidente e um secretário, sendo os
seus titu lares sempre reelegíveis .
3. Por convocatória da Direcção a
Assemb leia Geral reúne em sessão
ordinária nos quatro primeiros meses de cada ano para aprovação do

l . À Assemble ia Geral pertence apreciar e decidir sobre todos os assuntos de interesse para a Associa ção
que não se jam da competência da
Direcção, competindo-lhe, designadamente:
a) Elegera sua própria mesa e a Direcção;
b) Apreciar e votar o relatório da Direcção re lativos ao exercício do ano
anterior;
c) Deliberar sobre a demissão da sua
própria mesa e da Direcção;

NOTÍCIAS

d) Deliberar sobre as a lterações dos
estatutos;
e) Deliberar sobre a dissolução da
Associação;

2 . As del iberações que incidam sobre
as matérias previstas na a lín ea d)
do número anterior exigem os votos
favoráveis de três quartos dos sócios prese ntes .

3. As deli berações que incidam sobre
as matérias previstas nas a lín eas c)
e e) exigem o voto favorável de cin co sextos do número tota l de sócios
inscritos.

Artigo 14°

Artigo 15 6

1. A Direcção é composta por três
membros, um dos quais exercerá as
funções de presidente, outro do vicepresidente e o terceiro de secretáriogera l, eleitos quadrienalmente,
sendo os seus titulares sempre ree legíveis.
2. A Direcção delibera va lidame nte
desde que este ja presente a maioria
dos seus membros e entre eles o Presidente ou seu representa nte expresso.
3. A Direcção vin cu la a Associação
através da assinatura de dois dos
seus membros, sendo um deles o Presidente.

Compete à Direcção orientar a actividade da Associação, de liberando e
exec utand o em conform idade com o
fim associativo, e, em especia l:
a) Represen tar a Associação em juízo
e fora dele, e delegaras seus poderes representativos nos termos e para
os efeitos que ente nder conven ientes;
b) De li berar sobre as propostas de
admissão de novos membros efectivos e convidar e nomear os membros honorários;
c) Elaborar o relatório das actividades
de cada ano ou exercício;
d) Fixa r o montante das quotas a pagar pe los membros fundadores e
efectivos;
e) De li berar sobre a mudança do local
da sede;

Eleições da especialidade
de Medicina do Trabalho
17 de Setembro de 2002
CALENDÁRIO ELEITORAL
Julho

19

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

Julho

26

Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais.

Agosto

02 Prazo limite para as decisões das reclamações.

Agosto

08 Prazo limite para formalização das candidaturas.

Agosto

16 Prazo limite para regularização das candidaturas.

Setembro 04 Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos candidatos.
Setembro 16 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.
Setembro 17 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 Especialidade).

Artigo 16°
1. O Consel ho Científico Nacional é
composto por licenciados em med icina, personalidades de reconhecimento mérito na área da forma ção
pós-graduada das suas especia lidades médicas ou cirúrgicas, convidados pela d i recção em cada
quadriénio, com os estatutos de
membros convid ados.

2. O d isposto na alínea d) do artigo 9°
não é obrigatoriamente a piicável aos
membros do Conselho Científico Naciona l, a não ser que estes dese jem
ser membros efectivos da Associação e se jam adm itidos nesta como
tal.

3. O Conse lho Científico Nacional a
convite da Direcção da Associação,
apoiará activamente quaisquer ini ciativas de formação médica contínua no âmbito da pós-graduação
nas ciências médicas.

Setembro 24 Apuramento final dos resultados a nível nacional.
(/}
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Setembro 30 Prazo limite para a impugnação do acto eleitoral.
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Outubro 07 Prazo limite para a decisão das eventuais impugnações.
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Horário: das 9:00 às 20.00 horas

o

Local: Secções Regionais da Ordem dos Médicos

Artigo 17°
1. O Conse lho C ientífico Internaciona l
de Correspondentes Europ e us,
Lusófonos, Íberoamericanos e de outros Países Estrangeiros, é composto
por licenciados em medicina, persona lidades de recon hecido mérito

na área da formação pós-graduada das suas especialidades médicas ou cirúrgicas, dos respectivos
países, convidados pela direcção em
cada quadriénio, com os estatutos
de membros convidados.
2. O disposto na alínea d) do artigo 9°
não é obrigatoriamente aplicável
aos membros do Conselho Científico Internacional, a não se r que estes desejem ser membros efectivos
da Associação e se jam admitidos
nesta como tal.
3. Este Conse lh o Científico Internacional a convite da Direcção da Associação, apoiará activamente quaisquer iniciativas de formação médica contínua no âmbito da pós-graduação nas ciências médicas, dentro e fora de Portugal.
Artigo 18°
1. O Conse lho Fiscal é composto por
três membros, um dos quais exercerá as funções de pres idente, eleitos
quadrienalmente, sendo os seus titu lares sempre reelegíveis.
2. O Conse lh o Fiscal delibera
valida mente desde que esteja presentes dois dos seus membros e entre
eles o presidente.
Artigo 19°
Compete ao Conselho Fiscal :
a) Fisca lizar a legalidade das operações financeiras da associação;
b) Elaborar parecer sobre o re latório,
o balanço e as contas de cada exercício;
c) So li citar à Direcção os elementos

necessários à elaboração daquele
parecer;

c) As heranças ou legados, bem como
qua isquer doações;

Artigo 20°

Artigo 22°

1. A mesa da assemb leia gera l, a direcção e o conselho fiscal são eleitos pela assembleia geral de entre
as listas co ncorre ntes em data a fixar pela Direcção porforma a que
no termo do respectivo mandato
tomem posse os titu la res eleitos para
o quadriénio .
2. As listas candidatas serão propostas, de acordo com o Artigo 8° , por
direito exclusivo, pelos membros
fundadores da associação .
3. Cada li sta apresentará cand idatos
em número suficiente para preencher os diversos cargos sociais e
a inda um suplente porcada órgão.
4. Na falta ou impedimento de algum
ou alguns dos titu lares, durante o
ma ndato de qualquer órgão, será o
respectivo número estatuário completado com a integração domembro suplente e, se necessário, por
cooptação exercid a pelos restantes
membros desse órgão .

Dissolvida a Associação, será constituída uma comissão liquidatária composta por três membros designados
para o efe ito pela Assemb leia Geral.

CAPÍTULO IV
Do Património

____

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias
Artigo 23°
1. Os Membros fundadores designarão consensua lmente entre si a Direcção provisória, posto que esta
promoverá eleições para os diversos órgãos previstos nos presentes
estatutos no prazo de 1 ano após o
acto,de constituição da Associação
e da Direcção provisória.
2. O processo eleitora l obedecerá ao
disposto no artigo 16° , com as necessárias adaptações.
Artigo 24°
A primeira Direcção eleita aprovará um
regulamento interno da Associação, em
conformidade com a lei e os presentes
estatutos, no prazo de 180 dias a contar da sua tomada de posse.

Artigo 21°
Constituem receitas da Associação:
a) As quotas pagas pe los membros;
b) Subsíd ios de entidades privadas ou
estatais recebidos com o destino
expresso para apoio económico aos
assuntos correntes da Associa ção;

Artigo 25°
Se, por força de uma disposi ção
normativa, for declarada nula qual quer artigo dos presentes estatutos ta l
nulidade não prejudicará a vigência
dos restantes artigos.
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COMUNICAÇÕES

=T
-- termineis de emergência
Os terminais de emergência PTMutatis foram, à semelhança do sucedido com os telefones de texto,
tema de divulgação e informação no número anterior
da presente publicação, incluídos na listagem de
ajudas técnicas estabelecida em Abril de 2001. Assim, este equipamento pode ser prescrito pelos
médicos do Serviço Nacional de Saúde e
consequentemente financiados em 100%, persistindo contudo a mesma pergunta que se fez aquando
dos telefones de texto: qual a razão pela qual um
médico no exercício de clínica privada não está "habilitado" a prescrever uma ajuda técnica deste tipo?
Terá somente a ver com alocação de verbas?
Os equipamentos em causa, fruto do desenvolvimento
de tecnologia Nacional através de uma parceria
estabelecida entre a PT Comunicações, a TAPE e o
INOV, no âmbito do programa PRAXIS do Feder, pretendem satisfazer a necessidade de apoio domiciliário,
de pessoas que vivem, temporária ou
permanentemente, em situação de risco. O PTMutatis,
está essencialmente vocacionado para aquelas que
se encontram em convalescença, acamadas,
doentes, ou ainda pessoas com deficiência ou idosos
em geral, que vivem sozinhos.
A sua utilização é de extrema facilidade, bastando
premir o botão existente no medalhão que se deve
usar ao pescoço e que, dado ser estanque, pode ser
utilizado durante o banho, altura de maior
probabilidade de ocorrerem situações de risco.
Quando é premido o referido botão, desenhado por
forma a garantir o seu fácil manuseamento, automaticamente é feita uma chamada de emergência para
o primeiro dos cinco números de emergência

previamente memorizados. Em sistema de alta voz a
pessoa fica em contacto telefónico com o seu
interlocutor, que pode ser o seu médico, familiar,
vizinho ou amigo. Por razões de segurança, mesmo
que a chamada vá "cair" na caixa de correio do
telefone o terminal não interpreta esse atendimento.
Na verdade para que a chamada seja atendida, quem
recebe o pedido de ajuda, ouvindo um "bip", deverá
premir a tecla 4 para aceitar a chamada e quando
entende ter resolvido a problema deverá premir a
tecla 6 para que efectivamente a chamada seja dada
por concluída, evitando deste modo situações em
que a chamada cai. O PTMutatis nunca desiste de
encontrar um receptor para a chamada de
emergência.
O alcance do pêndulo é de 50 metros, e dado emitir
em rádio frequência, este atravessa paredes. Assim
para que se obtenha a maior eficácia, a base do
terminal de emergência deverá ser instalada num
ponto central e estratégico da casa do utilizador, com
excepção das pessoas acamadas cuja instalação
deverá preferencialmente serfeita na assoalhada onde
estas se encontram. A cada pêndulo está associado
uma base distinta. Por outro lado, o alcance da voz
corresponderá a ter uma pessoa localmente, o que
reforça a necessidade de se encontrar um local
apropriado para a localização do PTMutatis.
Para além das cinco memórias de emergência ainda
existem mais seis números de marcação directa, cujas
teclas permitem a colocação de pictogramas ou de
fotografias indicando o destino da chamada. Esta
facilidade é especialmente útil no caso de pessoas
com problemas cognitivos.

Casas da Comporta
O desafio é simples.
Uma viagem de 100 quilómetros, quase toda em
auto-estrada. Uma hora depois está no
empreendimento Casas da Comporta e começa a
descobrir um novo conceito de férias ou
simplesmente, um destino diferente para os seus
fins-de-semana.

1

_casasda

'-0~1PORT

A

preocupe com nado. Dos impostos

à manutenção.
A maioria dos casos já estão vendidas, um êxito comercial que demonstra a solidez do investimento
num empreendimento que entrou no
fase de acabamentos. As últimos
fogos foram agora postos no mer-

Imagine-se no Alentejo, a quilóme-

las urbanizações selvagens e conhe-

cado e os Promotores esperam ter

tro e meio da Praia da Comporta e

ça os populares petiscos da região.

todo o empreendimento concluído

com mais três ou quatro praias de

Só que para usufruir de tudo isto é

em Março de 2003.

grande beleza, num raio de seis qui-

necessário um porto de abrigo.

lómetros. O terreno plano convida

isso que o empreendimento Casas

Cosas do Comporta é a possibili-

à utilização da bicicleta para explorar a região e confirmar que é pos-

da Comporta lhe oferece. Uma ur-

dade de recuperar rapidamente

banização de grande qualidade,

boa parte do seu investimento, pois

sível usufruir de todos os confortos

com 136 fogos implantados numa

entre os serviços disponíveis inclui-

e respeitar a natureza.

superfície de quase sete hectares,

se a possibilidade da suo cosa ser

Mas se escolher outro meio de trans-

que lhe garantem a tranquilidade

alugado nos períodos em que não

porte resta-lhe então optar pelo

que procura.

necessitar dela. Para tal basto que

destino. Venha para o interior e ex-

Mos essa tranquilidade não se es-

adira ao regime de exploração tu-

perimente a gastronomia alentejana

goto no sossego da cosa que es-

rístico.

ou, então, continue junto à costa e

colheu. A empresa promotora do

Um desafio para quem procuro

vá à descoberta de um dos pou-

empreendimento assegura-lhe to-

novos destinos nos roteiros turísticos

cos pontos deste País poupado pe-

dos os condições para que não se

nacionais.

É

Outro característico inovadora dos

... um destino alternativo
Fernando Cunha

é o promotor
do empreendimento
Casas da Comporta.
Acompanhou o processo
desde o início, sabe
orque razão o projecto é
um êxito e explica em
pormenor todas
as envolventes
do empreendimento.

Um condomínio fechado numa
região onde o turismo praticamente não existe. Como é que
vende este projecto?
O nosso mercado está na grande
Lisboa, uma região com quase três
milhões de habitantes. Como não
havia nenhuma oferta especial nawela localização entendemos que
seria uma aposta vencedora. Vencedora para nós, enquanto promotores , mas tamb ém para quem

compra. A verdade é que quando
os 136 fogos estiverem vendidos, do
ponto de vista do investimento ,
deixa de existir oferta no mercado.
Passa a haver, do ponto de vista
especulativo, um preço mais interessante para o investidor.

Isso já é perceptível?
Já e de forma muito clara. Há uma
evolução do valor de venda nos últimos dois anos e meio, na ordem
dos 25 por cento. Neste momento,
quem compr~u e pagou, segundo as
nossas condições, 60 por cento do
investimento já tem mais 25 por
cento do valor de mercado. Isto
corresponde a uma taxa de retorno
na caso dos 40 por cento, um valor
muito interessante para qualquer
investidor.

E quantos fogos estão ainda disponíveis?
Cerca de 50 fogos . Fundamentalmente porque há um núcleo de T-1
que só lançámos agora. Primeiro
queríamos ver o que é que as pessoas desejam deste programa. Entendemos que era a altura ideal agora colocá-los no mercado. Primeiro
as tipolog ias maiores e, na fase final, os T-1.
Quem compra uma casa neste
aldeamento, além do edifício, o
que tem mais à disposição?
Tudo. Do ponto de vista da infra-estrutura comum temos as piscinas, o
parque infantil para os mais pequenos, um restaurante, um ginásio,
uma área junto ao edifício da administração e que pode também servir
para receber empresas e organizar
festas ou outro tipo de eventos.

E do ponto de vista operacional?
Do ponto de vista operacional, que
tem a ver com a gestão do condomínio, temos também os serviços
propriamente ditos. Tudo o que tem
a ver com a manutenção e com o
pagamento de impostos relacionados com a própria casa. Todas essas questões vão ser geridas, as
pessoas não vão ter que se preocupar com nada.
Isso reflecte-se no valor do condomínio?
Não. O valor do condomínio não é
acrescido pelo facto de optar por isto
ou por aquilo. O condomínio significa usufruir deste conjunto de serviços , não significa pagar mais.
Mas há outra vertente que é o
da exploração turística.
É uma vertente fundamental para
quem adquire. É a gestão da exploração turística. Quem comprar hoje
uma casa e não a quiser utilizar em
pleno, diz quais são os períodos em
que a habitação está livre e temos
uma organização encarregue da exploração turística das Casas da
Comporta. Temos uma grande expectativa e acreditamos que vai ser
possível garantir a sua ocupação.
É essa certeza tem a ver com um
novo conceito de férias?
O conceito de férias está a mudar
todos os dias. Antigamente, a ideia
de férias era ... férias com confusão.
Muitas vezes as pessoas chegavam
cansadas e partiam pior... Numa
região como o Alentejo, a oferta é
muito inferior, mas aqui há férias,
cada um pode fazer as coisas calmamente e descansar. Esse conceito é novo e diferente e está expresso nas Casas da Comporta .

NOVAS TECN-OLOGIAS

A bomba caseira
A Sony continuo o seu investimento em câmaras caseiro s
· cada vez mo is " profissionalizados".
A novo DCR-TRV
95 0 Mini DV
Ho nd ycom é o
provo de que é
possíve l son har
sempre ma is. Trota-se da primeiro câmara
não profissional com 3 CCD e uma
resolução de 3 m ilh ões de pixels.
Sem q uerer tornar isto muito técnico
digo apenas que o que ho je acha mos muito bom é um terço di sto!.
Mas a TRW 950 tem outros va ntagens. Possibilito fotos com uma reso lu ção próxim a de algumas da
máqu in as fotográficos dig ita is no
mercado.

C loro que o fabri cante japo nês uso
outros c o pocidades por si desenvolvidas, como um sistema de foco que uso
tecno log ia laser, li gações para
PC, sistema s
de melh oria
de imag em e
por aí foro.
Diria que esta
é a câmara caseiro com o imagem
mais profissional que se pode ter
neste momento.
Lá foro deverá ser vend id o na coso
dos 3000 euros(se isce ntos co ntos}
mas é de espe rar a lgo mai s à pa ssagem dÓ fronteiro portuguesa.

http :/ /www.sonystyle .com/home/
item . jsp? item id = 3 7925&h ierc =
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Uma companhia norte-americana
de alto tecnologia desenvolveu um
sistema de "toque" digital para que
os futuros pais possam ver e tocar o
seu filho, ainda no barriga da mãe.
Basicamente o aparelho de ultrasons crio uma imagem em 3D do
feto e posso depois essa informação para um roto especial que dá
ao utente (pais} a sensação de estar
a tocar e mexer no seu filho. Esta
tecnologia tem sido usada para
preparação de operações a tumores mas é uma nova maneira de usar
a tecnologia para dar algo mais aos
ansiosos pais.
htt p:// beyond20 0 0 .com . us.serverf as t. com / ne w s/May_02/
story_ 1359 .html

Lanetro

O prazer do lazer (http://www.bthere.tv/)
"'•TH

Touch me baby

Os muitos cam inh os do WWW podem levar- nos o paragens muito
interessa ntes . A Bth ere TV é uma
delas. Um site produzido por uma
emp resa dedicado o conteúdos de
novo geração. Uma espécie de tel evisão do futuro, com mui to
tecnologia, reportagens e eventos .
Uma su rpresa para o que pensam
que os sites são co isas parados ou
simp les depósitos de info rma ção.

Começou por ser espanhol, mas o
projecto cresceu e já inclui, além de
Portugal, México, Itália, Brasil , Argentina, França, Bélgica e Alemanha.
Um portal de lazer e pesquisas de
tempos livres. Uma potente base de
dados abre caminhos a quem quer
localizar os mais diversos serviços,
sejam restaurantes ou cinemas.
Acrescente-se a vantagem de mostrar um mapa com localização. Cidades portuguesas disponíveis: Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e
Algarve.
htt p://www.l a netro .co m/

O comunicador da Handspring
Já devem ter reparado que o telemóvel é cada vez
mais tudo menos um simples apare lh o poro telefonar.
Percebendo essa tend ência, eis que a Hondsp rin g
apresenta o Treo 270 . Um pequeno aparelho
que é te lemóve l, orgonizer, navegador de
internet, emai l e tudo o que se queira.
Segundo o Vodafone é possíve l operar em Portugal co m este aparelho . Poro qu em qu eira aca bar de vez com o telemóve l no bo lso e a agendo

electrónica na mo la, o cominho
pode ser este.
O Treo é de facto o telemóvei/PDA
do momento ! Fe ito de que muito
poucos se podem gabar. A marco
fez já um acordo paro co merc ializar
o aparelho na Europa.
Alguns Treo 90 e 270 apresentaram
um defeito de fabrico, mos o marca
garante substituição gratuita.
www.handspring.com

CULTURA Livros

NOVIDADES
Francis Fukuyama:
«O Nosso Futuro Pós-HumanoConsequências da Revolução
Biotecnológica»
Quetzal, 2002
374 páginas
18,45€
Do autor que viu no colapso dos regimes comunistas da Europa «0 Fim
da Hi stória», uma obra
polémica mas de oportunidade inquestionável.
Nela, Fukuyama confronta os admiráveis progressos da
biotecnologia e da genética com os
limites deontológicos e humanitários
por que se devem reger.

Maria Velho da Costa:
«O Amante do Crato»
Asa,2002
64 página s
11,22€
Regresso à ficção da mais
recente laureada com o
Prémio Pessoa, desta vez
com um livro composto
por quatro contos, onde
o esti lo muito próprio de
Maria Velho da Costa
surge bem patente . Com um desenho
de João Cuti leiro .

TRO

Mojdeh Bayat e Mohammad Ali
Jamnia:
«Contos do País dos Sufis»
Assírio & Alvim, 2002
256 páginas
17,50€
Nos sécu los X:V e X:VI,
surgiam na Europa
católica diversos movimentos místicos, resultantes do contacto
com movimentos sufis
(muito anteriores a
eles), existentes no Norte de África e no
Médio e Próximo Oriente islâmicos. Os
sufis recorriam à parábo la e ao conto
para ilu.strar as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Tradu ção, do
inglês, de José Domingos Morais.

Michael Frayn:
<<Golpe de Mestre»
Asa,2002
360 pág inas
18,00€
Novo romance deste
sexagenário jornalista
ing lês . Reputado
como um dos últimos
representantes do humor britânico, mordaz
e sórdido, deixa no
leitor o tra vo amargo
da ambiguidade resultante da fina ironia aplicada às situações mais escabrosas.

De 11 de J lho a 17 de Outubro

Teatro de Harold Pinter
"Traições", encenação de Solveig
Nordlund
"Hó Tanto Tempo", encenação de
Solveig Nordlund
"A Colecção", encenação de Artur
Ramos
Centro Cultural de Belém
Espaço A Capital/Teatro Paulo
Claro (Bairro Alto, Lisboa)
Ballet-Teatro/Auditório Nacional
Carlos Alberto (Porto)

Harold Pinter é um nome
incontornável da dramaturgia
contemporânea, sendo também conhecido pela sua intervenção a propósito das grandes questões da actua lidade mundial, como recentemente acerca do conflito do Médio Oriente. As suas peças desenrolam-se em contextos e ambientes
intimistas, explorando as fragilidades e
ambigu i-dades das relações micro-so-

José Augusto França: <<Buridan»
Quetzal, 2002
236 páginas
15,95€
50 anos depois, o regresso de um dos mais
reconhecidos intelectuais portugueses do nosso tempo à ficção, tendo sempre por pano de
fundo aquela que é a
grande paixão da sua
vida : a pintura . A acção desenrola- se
entre a Lisboa dos anos 60, cidad e
provinciana capita l de um império, e a
Lisboa do fim do milénio,metrópole pósmoderna da periferia europeia .

Mario Puzo: <<A Família»
Dom Quixote, 2002
448 páginas
20,00€
Cercadetrêsanosapós
a morte de Mario
Puzo, chega ao mercado português a últiiTallAOII,-~, ma novela por ele escrita . A família em redor da qual se desen rola a trama é a dos Bórgia, espanhóis
que, nos sécu los X:V e X:VI, assumiram
um papel determinante no curso da
história: dois dos seus membros chegaram a Papa; outro foi cardea l e um
dos mais influ entes príncipes do seu
tempo; Lucrécia entrou no imaginário
europeu, inspirando inúmeros arti stas
e intelectuais de várias gera ções.

ciais. Referindo-se à sua
obra, Pinteresclarece quem
por ela sinta curiosidade:
"Não sei resumir nenhuma
das minhas peças. Não sei
descrever nenhuma. Só sei
dizer foi isto o que aconteceu, foi isto o que disseram,
foi isto o que fizeram."
Assim sendo, para formular uma opinião mais concreta acerca de Pinte r, só
mesmo vendo-o ou à sua obra . Precisamente, no seguimento de uma associação invulgar no panorama das artes
cénicas portuguesas, os Artistas Uni-

CULTURA

Salman Rushdie: «Fúria»
Dom Quixote, 2002
280 páginas
16,50€
Qua ndo,
em
1989, foi lançado
"Os Versículos Satân icos" e condenado o seu autor à
morte peloAyatolla
Khomeini, Sa lman
Rushdie ficou refém dessa obra,
endo esquecidas outras novelas notáveis (e premiadas, inclusive com o
Booker Prize) que ele escrevera. «Fúria» aí está para demonstrar que
Rushdie é, provavelmente, o ma is
importante escritor vivo da literatura
em língua inglesa.

Possidónio Cachapa:
«O Mar Por Cima»
Oficina do Livro , 2002
240páginas
14,00€
.
Novo romance de
uma das mais agradáveis revelações do
panorama novelístico português dos
últimos anos. Depois
. -......... de <<A Materna Doçura» e de «0 Mar por Cima» confirma Possidónio Cachopa como um
escritor de rara sensibilidade e capacidade para exprim ira sub limação dos sentimentos .
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dos, os Actores Portugueses Associados e Solveig Nordlund dedicaram a
Harold Pinteras suas temporadas de
2001,2002 e 2003, tendo já apresentado alguns dos seus trabalhos.
Para o Verão 2002 apresenta -se um
lll;ni-ciclo de três encenações que irão
ocupar rotativamente os palcos do
CCB, d'A Capital e do ANCA Entre
os intervenientes contam-se, entre out•os, Jorge Silva Melo, Pedro Marqt.es, Rogério Samora, Margarida
Marinho, Nuno Melo e Manuel
Wiborg.
Ver para querer?

MÚSICAS E TRADIÇÕES POR TERRAS DE MIRANDA
Acontece nos primeiros dias de Agosto em
Terras de Miranda. É o Festivallntercéltico
de Sendim, uma festa que chegou, este ano,
à sua terceira edição e que já ganhou tradição nestas terras desprotegidas e selvagens, mas de uma sinceridade a que custa
resistir. O 1° Encontro de Tamborileiros das Terras de Miranda e Sayago foi um dos
pontos altos do festival de 2002, mas agrupamentos musicais como os Gaiteiros de
Lisboa, os Antubel, os Wolfstone e os Portal Vótis fizeram por dar à festa o melhor que
tem a sua música, vindos de Portugal, de Espanha e das Ilhas Britânicas. Outras
iniciativas, como a já tradicional Missa lntercéltica ou a feira de discos e livros de fo lk,
contribuíram para o sucesso de um festival que tem tido a importante missão de trazer
novos visitantes a esta região escondida de Trás -os-Montes e mostrar-lhes os enca ntos que os farão voltar tempos depois.

REVIVER A ROMA ANTIGA EM MÉRIDA
Na Estremadura espanhola encontra-se a cidade de
Mérida, antiga capital da Lusitânia no domínio romano e o maior centro de vestígios da civilização romana
na Península Ibérica. Uma boa oportunidade de visitar
Mérida é a altura da realização do Festival de Teatro
Clássico de Mérida, que decorrerá até 16 de Agosto.
Neste Festival, que celebra este ano a sua 48° edição, o teatro, a dança e a música
conjugam-se para alguns dos mais belos espectáculos contemporâneos inspirados
pela história de Roma e os seus mitos, no cenário imponente do reconstruído Teatro
Romano. "Tróia, Século XXI", "O Sonho do Minotauro", "Édipo XXI" e '~gripina" são
alguns dos espectáculos do programa deste ano. Entre os artistas convidados para
o festival de 2002 encontra-se a pianista portuguesa Maria João Pires. O fin a l destes
dias de intensa actividade artística está destinado ao concerto " Uno De Romanos",
baseado em temas musicais pertencentes a bandas sonoras de film es sobre a Roma
Antiga ("Quo Vadis", "Bem-Hur", "O Gladiador", ... ) e que terá como intérpretes os
músicos da Orquestra da Ópera Nacional de Sófia, conduzida pelo maestro Gueorgui
Notev.

JORDI SAVALL DEDICA-SE À ÓPERA DE VIVALDI
Justamente considerado um dos mais expressivos músicos e
recri adores da música antiga e renascentista, Jordi Sovai I debruçou -se em edição discográfica recente sobre a música de
Antonio Vivaldi. Foi a primeira vez que Savall se dedicou ao
mundo operático de Vivaldi e a obra escolhida foi "Farnace",
segundo o "libretto" de Antonio Maria Lucchini. Num triplo CD
envolvido por um pequeno livro de excelente concepção gráfica
e artística, Jord i Sovai I deu vida à obra de Vivaldi, acrescentando-lhe algumas partes
da peça mus ica l escrita pelo compositor francês Francesco Corselli para o mesmo
" libretto" de "Farnace". O concerto que deu origem à gravação aqui reproduzida
teve lugar no Teatro de La Zarzuela, em Madrid, no fina l de Outubro do ano passado,
e contou com as participações do Coro dei Teatro de La Zarzuela e do agrupamento
musical Le Concert des Nations, além das vozes de Furio Zonas i, Adriano Fernández
e Sar.a Mingardo. Os seguidores de Jordi Sovai I e do selo prestigiado da editora Alia
Vox já sabem a excelência que os espera com a aquisição desta obra , mas vale a pena
despertar os menos atentos a estas músicas para o inquestionável rigor e a beleza da
respiração que um disco como este tran sporta .

OS POETAS PORTUGUESES
POR AFONSO DIAS

.--, e>ve peças musicais em
..c:~ r irlandesa juntaram os
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Afonso Dias é um nome
pouco conhecido nos
meios da música de expressão portuguesa .
Como intérprete, Afonso Dias teve uma carreira fugaz nos primeiros dias depois do 25
de Abril, ao mesmo tempo que cumpria as funções de deputado num
partido da esquerda.
Duas décadas e meia
depois destas aventuras,
Afonso Dias retomou
uma carreira como autor e intérprete de
canções, passando pelo universo do fado e
pela poesia do nosso país. Da sua responsabilidade é um dos mais sentidos projectos
destinados a todos os que se interessam pela
poesia escrita em português e, em particular,
aos que estudam essa poesia nos livros escolares. O projecto, que junta a componente poética à música e à pedagogia, tem o
nome "Cantando Espalharey", partiu de uma
ideia da Direcção Regional de Educação do
Algarve e já conta com dois discos editados.
E, decididamente, com entusiasmo, (e) leva
Camões, Florbela Espanca, Fernando Pessoa, Manuel Alegre, Gomes Ferreira, Antóm
Nobre, Antero de Quental, Natália Correia,
Sá-Carneiro, António Gedeão e muitos outros por caminhos de mistério e encantamento até um mais insuspeito instante de
emoção.

O MAIS LEMBRADO DOS ANOS 80

o

Juntem-se temas musicais
como "Siedgehammer"
por Peter Gabriel, "Sweet
dreams" pelos Eurythmics,
"Our house" pelos
Madness, "This charming
man" pelos Smiths, "Do
you reallywantto hurt me"
pelos Culture Club, "Kiss" por Prince, "Drive"
pelos Cars, "(Just like) starting over" por
John Lennon, '1\nother brick in the wall" pelos
Pink Floyd, "Rio" pelos Duran, "Relax" pelos
Frankie Goes To hollywood, "Don't leave me
this way" pelos Communards, "Don't you

CULTURA

ANTOLOGIAS DOS CHIEFTAINS E DE CARLOS NUNEZ
O universo da chamada "world music" muito deve da
sua popularidade actual a um grupo musical irlandês
com quarenta anos de existência e que dá pelo nome de
Chieftains. "The Wide World Ove r- A40 YearCelebration"
é uma antologia comemorativa das quatro décadas dos
Chieftains, uma obra com dezanove peças musicais em
que os mestres da música popular irlandesa juntaram os
seus talentos aos de importantes intérpretes como Sinead
O' Connor, Joni Mitchell, Sting, Van Morrison, Diana Krall,
Art Garfunkel, Elvis Costello, Rolling Stones e Linda
Ronstadt. Não figurando nesta colectânea evocativa da
obra fundamental dos Chieftains, o músicos galego Carlos
Nufiez pode, no entanto, gabar-se de ser um dos mais
acariciados pelo grupo irlandês. Dele apareceu também
recentemente no mercado discográfico uma antologia da
sua obra a solo, que conta com colaborações tão notórias
como as dos "protectores" Chíeftains (em três temas musicaisL de cantoras como Noa, Luz Casal e as portuguesas
~'''=""""-~ Anabela e Dulce Pontes e de músicos como Kepa Junkera,
Mike Scott (dos WaterboysL Roge r Hodgson (ex-SupertrampL Hector Zazou
ou Vicente Amigo. O disco de Carlos Nufiez chama-se "Todos Os Mundos".

Mais um passo na internacionalização dos Madredeus
acaba de ser dado com o lançamento do CD "Madredeus
Electronica". São treze temas originalmente publicados
em discos do grupo de Pedro Ayres Magalhães e Teresa
Salgueiro, agora regravados depois de passarem pelas
mãos de alguns dos mais prestigiados produtores, músicos, DJs e técnicos de estúd1o do mundo, de modo a atirar a música dos
Madredeus para as ondas electrónicas das músicas que valorizam os ritmos
da dança, os ambientes frios e minimalistas ou os arranjos vividos na
fronteira entre a ousadia e o supérfluo. "Haja o que houver", "O paraíso",
"O mar", "Oxalá" e "O sonho" são alguns dos momentos recriados à luz
da electrónica e que chegam a nós preservando o espírito da nostalgia e a
volúpia do canto presentes nas origens dos Madredeus.

Afonso Dias é um nome
pouco conhecido nos
meios da música de expressão portuguesa.
Como intérprete, Afonso Dias teve uma carreira fugaz nos primeiros dias depois do 25
de Abril, ao mesmo tempo que cumpria as funções de deputado num
partido da esquerda.
Duas décadas e meia
depois destas aventuras,
Afonso Dias retomou
uma carreira como autor e intérprete de
canções, passando pelo universo do fado e
pela poesia do nosso país. Da sua responsabilidade é um dos mais sentidos projectos
destinados a todos os que se interessam pela
poesia escrita em português e, em particular,
aos que estudam essa poesia nos livros escolares. O projecto, que junta a componente poética à música e à pedagogia, tem o
nome "Cantando Espalharey", partiu de uma
ideia da Direcção Regional de Educação do
Algarve e já conta com dois discos editados.
E, decididamente, com entusiasmo, (e} leva
Camões, Florbela Espanca, Fernando Pessoa, Manuel Alegre, Gomes Ferreira, Antón1
Nobre, Antero de Quental, Natália Correia,
Sá-Carneiro, António Gedeão e muitos outros por caminhos de mistério e encantamento até um mais insuspeito instante de
emoção.

REGRESSO DE BRYAN FERRY

O MAIS LEMBRADO DOS ANOS 80

MADREDEUS NAS ONDAS DA ELECTRÓNICA

Oito anos separam o último disco de estúdio de Bryan
Ferry do que agora se apresenta. Como em toda a sua
carreira, o antigo vocalista dos Roxy Music surpreende
com as suas opções musicais, sempre em procura de
novas formas para envolver cada tema musical e para
,;.l,
dar rumos diferentes à sua interpretação vocal. O esperado regresso tem o título "Frantic" e é um conjunto de
treze faixas, entre as quais se destacam versões personalizadas e muito
expressivas de Bryan Ferry para temas musicais como os "clássicos" de Dylan
" lt ' s a li over now, baby blue" e "Don't think twice, it's ali right" ou um
tradicional atribu ído a Ricardo Coração de Leão, "Já Nun Hons Pris" .
"Frant1c" conta com parti cipações relevantes, como as de Brian Eno, excompanhe•ro nos Roxy Music dos pnmeiros tempos, e de Johnny Greenwood,
gu1tamsta dos Radi o head .
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OS POETAS PORTUGUESES
POR AFONSO DIAS

Juntem-se temas musicais ,..,...,..,...,.--__,...,,...........,_
como "Siedgehammer"
por Peter Gabriel, "Sweet
dreams" pelos Eurythmics,
"Our house" pelos
Madness, "This charming
man" pelos Smiths, "Do '-"-""'.::.;.;.;.'----'---'
you reallywantto hurt me"
pelos Culture Club, "Kiss" por Prince, "Drive"
pelos Cars, "(Just like) starting over" por
John Lennon, '~nother brick in the wall" pelos
Pink Floyd , "Rio" pelos Duran, "Relax" pelos
Frankie Goes To hollywood, "Don't leave me
th is way" pelos Communards, "Don't yo u

CULTURA Discos

(forget about me)" pelos Simple Minds, "What' sI ove
got to do with it" por Tina Turner, "You win again"
pelos Bee Gees, "ln the ai r tonight" por Phil Collins,
"Ba booshka" por Kate Bush, "Heaven is a place on
earth" por Belinda Carlisle e "Venus" pelas
Bananarama e o que se tem? Uma compilação dos
mais indiscutíveis sucessos musicais dos anos 80, que
toma forma em dois CDs e que leva o título "Piatinum
80s- Simply The Best 80sAibum". Num total de quarenta faixas, a compilação recentemente publicada
em Portugal tem ainda, entre nomes não referidos na
lista inicial, os de intérpretes como Madonna, David
Bowie, Queen, Simply Red, Van Halen ou Pretenders.

VIAGEM NOSTÁLGICA
POR DOZE "BOLEROS"
Entre os tenores mais conhecidos da actualidade encontra-se o argentino José Cura,
por sinal um dos que maior
reconhecimento tem merecido
da crítica especializada. Seguindo caminhos de outros
cantores de ópera, José Cura
foge, no seu mais recente disco, ao campo
interpretativo que lhe deu prestígio e parte à conquista
das sua origens, recriando doze "boleros". O disco
resultante chama-se "Boleros" e é uma viagem
comovente pelo universo romântico e amargo de
compositores como o inesquecível Armando
Manzanero ou Portillo de la Luz. O pianista Jorge
Calandrelli e o maestro Ettore Stratta são os principais
companheiros de aventura de José Cura nesta obra
nostálgica mas revigorante.

POETAS DA AMÉRICA LATINA
A Casa da América Latina, situada na Av. 24 de Julho em Lisboa,
tem levado uma intensa divulgação da expressões artísticas dos
países da América Latina, nomea damente no campo musical. De
Setembro a Novembro, uma iniciativa no campo da divu lgação poética trará a este loca l outros públicos, em continuação da que já teve lu gar entre
Fevere iro e Junho. Intitulada "Uma Hora Com Os
Poetas", ela dará a conheceras palavras de poetas da
Argentina, do Uruguai e ainda das novas gerações de
autores de toda a América Latina . A responsabilidade
destes mome ntos de poesia é do jornalista brasi leiro
Ozias Filho, contando com a interven ção musical do
guitarrista brasi leiro Walter Lopes.

VAN MORRISON
"Down The Road"

LINDISFARNE
"Promenade"

Editado por Universal

Editado por Megamúsica

A estrado de Van
Morriso n co nti nua a ser a dos
"b lu es" e dos
"r hythm
and
blues", seg uida com aque la
efervescência que reúne tanta
sabedoria co mo alegria pe la
descoberta . É uma festa co ntinuado, vinda de um autor e intérprete que se renova no melhor se ntid o, co mo só o génio
conhece e faz. Inclui homenagem a "Georgia on my mind " .

O regresso de - .........----.
um agrupamento musical
hi stó ri co, co m
trinta anos de
carreira irregular na assiduidade mas de uma
sens ibilid ade assina láve l na
jun ção das'" raízes ao humor
do "rock and ro ll ". O novo
disco mostra fidelidade ao
passado, ou se ja, pers iste no
rigor e na ternura, na ce lebração e na expe ri ência.

ISMAEL SERRANO
"La Traición de Wendy"

NEILYOUNG
"Are Vou Passionate?"

Editado por Universa l
P"P.-~--. Ismael Se rrano

foz porte da nova
geração
de
contoutores espanhóis e este é
o seu quarto d isco, primeiro a
ver a luz do dia em Portuga l.
Triste sorte a nosso a de só agora
descobrir um impressionanteescritorde canções, que reinventa,
em cada esq uina da memória,
uma hi stória que é também a
nossa, de guerras, desencontros,
refúgios, silêncios, mas ainda de
uma esperança depois de todos
os dilúvios . Be lo e expressivo.

MIKE OLDFIELD
"Tres Lu nas"

Editado por Warner Music
Mike O ldfield abre de novo as
portas do futuro
e fa z, como complemento do seu
recente e interessa nt e reg isto
discográfico, um jogo interactivo.
A mús ica parece combaterfantasmas passados, desd e
" Tubular Bells" e passando por
" lncantations", mergulhando fi nalmente num morde ca lma que
clama certamente a reden ção
nem sempre merecida ao lo ng o
de trinta anos de carreira .

Editado por Warner Music
' Nei l Young é
inesgotá ve l e,
com raras excepções . na
sua vasta obra,
cada novo dis- li!i;~.:ü.:~ó/o:l•
co traz a surpresa de um fôle go que, no mínimo, surpreende. Este "Are You Pass ionate?"
está ao nível do me lhor Nei l
Young, inqu ietante, robusto,
céptico, espontâneo. E com
algumas das me lh ores ca nções de Young nos últimos
anos e discos .

GORDON HASKELL
"Harry's Bar"

Editado por Warner Music

r -..1111111!1.,-

Agora que estão na moda
todas as vozes
femininas que
se insinuem ao
" jazz", vale a
pena ouvir este senhor de voz
quente, de ritmo em acordo
com o bater do cora ção, de
ba lanço entend ido como sedu ção e ternura, de palavras
fortes mas doces, de amb ientes musicais envo lventes e in cisivos. É de fixar este nome
para as noites da perdi ção e
do " jazz" até ao nascer do dia:
G o rdon Ha skell .

CULTURA Discos

PATTISMITH
"Land (1975-2002)"

Editado por BMG
Ao longo de dois CDs, um dos ma is
perturbantes percursos da hi stória do
"rock", cheio de rebe ldia e de con hecim ento, movido por
insatisfações e dúvidas. Inclui inéd itos, gravações "ao vivo"
e "demos", para que de todos os â ng ul os se possa vo ltar
a observaras marcas que esta intérprete deixou e a essê ncia
do que ela soube transm itir.
ROGERWATERS
"Fiickering Flame"

Editado por Son y Music

"TAKE IT EASY"

Editado por Warner Music
A Cal ifórn ia deu ao "rock" o que de me lhor
nele cresceu nos anos 60 e 70. Este duplo CD
tem trinta e seis temas musicais que mostram
isso: de Ja ckso n Browne aos Doors, de Ry
Cooderaos Buffalo Springfield, de Tim Buckley aos Grateful
Dead, dos Beach Boys aos Canned Heat, dos Lave aos
Jefferso n Ai rplan e, o que fi ca é a se nsação de aqui ter crescid o o mais intenso e o mais genuín o da criação "rock ".

liilfi!lfiiliãiilil

EXPOSIÇAO

Ex-Pink Floyd, dividido entre a fama e a
inte ligência, retrata -se em se lecção de temas musica is da obra a so lo. A música também é um meio
de interrogar a existência e inventar outras rela ções, eis a
síntese de um percurso que perdeu em grandiosidade o que
ganhou em mistéri o e fascíni o .

UMBERTOTOZZI
"The Best Of Umberto Tozzi"

Editado por warner Music
O me lh or de Umberto Tozzi não é mu itas
, , vezes o mais con hecido, mas esta co lectâ,,,
nea, constitu ída por dois CDs e mais de
·'trinta faixas, deixa conheceras facetas quase opostas na obra do intérprete. Desde o
comercial com selo próprio ao emoti vo co m
recon hecim ento aos mestres, o percurso de Tozzi merece
uma visita , nesta bem organ izada se lecção de temas .

CRISTINA BRANCO
"O Descobridor- Cristina Branco canta Slauerhoff"

Editado por Universal
Uma fadista po rtugu esa qu e vive na
Holanda e que neste disco comovido celebra um poeta holandês fascinado pel as
viagens portuguesas e pela mais inspirada
lírica do nosso país . O disco é o testem unho de um fado que rasga mares e odisseias, ancorado
nos sentimentos que são eternos, mas em ânsias por outras
terras onde possa correr a sua vontade de ser sa ng ue
novo.
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XUTOS E PONTAPÉS
"Sei Onde Tu Estás! - Ao Vivo 2001"

Editado por Emi
Poucos discos expressam com tanta clareza a energia dos Xutos e Pontapés como
este de registos de con certo . Reunidos
deza nove momentos históri cos do "rock"
feito em Portugal.

AMÉLIA MUGE
"A Monte"
cl llloll f f
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Editado por Vachier & Associados

Uma voz que remexe muitas montanhas, as
que subi mos na vidas e as q ue nos limita m
os horizontes, num quarto disco que junta
experimentalismo, trad ição, dança e silêncio . Depois do disco dos Gaiteiros de Lisboa, " Maca ré u",
este '~ Monte" é o grande acontecim ento discográfico da
música portuguesa aparecida até agora no ano corrente .

"PORTUGAL AO VIVO"

Editado por EM/
Q uando se fa la de crise na música feita
por portugueses e da falta de divul gação
nas ondas rad iofón icas dom inadas pe lo
império ang lo-america no, eis um duplo
CD para mostrar o contrário : Rui Veloso,
GNR, Rio Grande, Ala dos Namorados, Rádio Macau,
Sétima Legião e outros existem, com sucesso e com a qua lidade suficiente para merecerem divulga ção mais intensa.

À MESA

Para já o maior desafio é mesm~

Na nova morada "O Orelh as" mantém os bons hábitos . Se é verdade que todos os dias continuam · a ser

chegar lá. A distância não é

bons para ir a este restaurante, a quinta-feira é para
a lguns a aposta certa . É que nesse dia, além das entra-

grande, continua a ser em
Queijas, mas depois de anos de
vida tranquila numa transversal
da Estrada Militar, "O Orelhas"
transferiu-se para a Rua Cesário
Verde. Mudou a casa, mas depois de uma visita às nova instalações fica a certeza: o novo
restaurante levou consigo tudo o
que tinha de bom.

das habituais, pode também experimentar a o magnífico requeijão de Seia, acompanhado com doce de abóbora.
Um requinte a que se junta a farinheiro frita, os pequenos pasteis de bacalhau, os rissóis de camarão, a lin guiça e, se o cliente quiser, não fa ltam também amêijoas ou gambas à gui ll o .
Cumprido o ritual das entradas resta avançar para o
prato principal. E aí a lista é variada, tanto nos pratos
de carne como de peixe. Ovas fritas ou chocos, acompanhados com arroz de feijão ou açorda, são boas
alternativas, mas não fa lta também uma enorme variedade de peixe. Fresco e va lorizado com a qualidade
da gre lh a .
Mas se preferir a carne, então avance. Tem o segredo,
o entrecosto, a picanha, um exce lente cozido à portuguesa e bifes com molhos variados.
E a acompanhar as refeições uma das boas garrafeiras
deste País. Branco ou tinto, rótulos conhecidos ou algumas agradáveis descobertas, de tudo pode acontecer
quando se esco lh e o vinho ou se aceita a sugestão da
gerência.
Para sobremesa não faltam a lternativas, mas se quiser

"O ORELHAS"
CAFÉ • CERVEJARIA • RESTAURANTE
Morada: Rua Cesário Verde, n° 80, Loja F - Queijas
Telefone: 21 4 164597

um conselho .... esco lha a sirigaia . Se quiser outras a lternativas, então o leite creme pode ser uma boa escolha.
Para terminar uma lista de digestivos convidativa, onde
não faltam algumas agradáveis surpresas . Experimen te .. .

LEGISLAÇ~O

Legislação publicada em junho
I Série
Portaria nº 673/2002, do Ministério da Educação, de
18 de Junho
Altera a Portaria nº 319/2002, de 23 de Março (autoriza
o funcionamento do curso bietápico de licenciatura em
Prótese Dentária na Escola Superior de Saúde Egas
Moniz e aprova o respectivo plano de estudos).
ecreto Regulamentar Regional nº 16/2002/A, da
Reg ião Autónoma dos Açores - Secretaria Regional
dos Assuntos Sociais, de 18 de Junho
Estabelece as competências, o regime e o modo de
designação dos membros do Conselho Regional de Saúde
dos Açores .
Decreto Regulamentar Regional nº 9/2002/M , da
Região Autónoma da Madeira - Presidência do
Governo, de 25 de Junho
Cria o Serviço Regional de Prevenção da Toxicodependência da Madeira.
Decreto Legislativo Regional nº 9/2002/M, da Região
Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Regional, de 27 de Junho
Adapta ao sistema regional de saúde da Região Autónoma
da Madeira a Lei nº 14/2000, de 8 de Agosto , que aprova
, amedidas para a racionali zação da po lítica do
-.medicamento.
Decreto Legislativo Regional nº 1 0/2002/M, da
Região Autónoma da Madeira - Assembleia
Legislativa Regional, de 27 de Junho
Extingue o Núcleo Regional do Projecto VIDA.
Portaria nº 730/2002, do Ministério da Educação, de
27 de Junho
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de
licenciatura em Radiologia na Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches e aprova o respectivo plano de estudos.
Portaria nº 731 /2002, do Ministério da Educação, de
27 de Junho
Altera o plano de estudos do curso de licenciatura em
Gestão em Saúde ministrado pela Universidade Atlântica.
Decreto Legislativo Regional nº 22/2002/A, da Região
Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
.
Regional, de 29 de Junho
Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 9/98/A, de 13 de
Abril , que cria o Instituto de Gestão Financeira da Saúde

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2002/ A, da
Região Autónoma dos Açores - Assembleia
Legislativa Regional, de 29 de Junho
Cria o cartão de identificação do utente do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores.

11 Série
Despacho nº 12 374/2002, do Gabinete do Ministro
da Saúde, de 6 de Junho
Determina que todos os institutos públicos e organismos
equiparados que funcionem sob a tutela do Ministro da
Saúde indiquem , no prazo de oito dias, o número de
contratos a termo e de prestação de serviços em vigor,
por áreas temáticas.
Despacho nº 12 375/2002, do Gabinete do Ministro
da Saúde, de 6 de Junho
Suspende o prazo para divulgação do Plano Director
Reg ional do Equipamento de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, fixado no despacho nº 8578/2002 (li série), publicado
no Diário da República, li série , n.º 98, de 27 de Abril de
2002, até á conclusão integral da proposta do aludido
Plano, a apresentar pela Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo.
Aviso nº 7722/2002, do Ministério das Finanças Direcção-Geral de Protecção Social aos
Funcionários e Agentes da Administração Pública
(ADSE) , de 18 de Junho
Dá a conhecer, nos termos do artigo 42º do Decreto-Lei
nº 118/83, de 25 de Fevereiro, as tabelas e regras a
aplicar nos acordos celebrados com a ADSE, na modalidade de hemodiálise, a partir de 1 de Julho de 2002.
Despacho nº 14 277/2002, do Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, de 25 de Junho
Rectifica o mapa anexo ao Despacho nº 9487/2002, do
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, de 9 de
Maio que identifica os estabelecimentos e especialidades
carenciados para efeitos de aplicação do disposto na
alínea b) do nº 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 112/98, de
24 de Abril.
Despacho conjunto nº 542/2002, dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, de 26 de Junho
Determina a transferência para o Instituto de Gestão
Informática e Financeira da Saúde (IGIFS) da verba de
444 milhões de euros, a qual se destina a ser afectada
aos vários serviços integrados no SNS, para regu larização
de obrigações assumidas pelos organismos perante
fornecedores externos, bem como os procedimentos a
seguir na execução de tais pagamentos.

