
 

 

Candidaturas à ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES – LISTAS REGIÃO 

CENTRO 

 

LISTA A - círculo eleitoral de AVEIRO 

Mandatário: Fernando Manuel Magano Canha 
Delegado: Maria Beatriz Duarte da Silva 
Efetivos: 
Beatriz Gusmão Pinheiro 

Carlos Filipe Chieira Vinhas 

Lúcia Maria Ribeiro Borges 

Flávio Godinho Pereira 

Suplente: Bruno Miguel Curralo Mendes  
Programa de ação: 

“Por uma Ordem para os Médicos em defesa dos Doentes” 

A secção distrital da Ordem dos Médicos (OM) de Aveiro deve ser uma casa aberta a 

todos os Médicos, unindo toda a classe médica, desde os Internos aos Especialistas, 

sendo um espaço independente onde estes possam debater abertamente os seus 

problemas profissionais.  

Acreditamos que a OM deve ser consciente, participativa, afirmativa e crítica, devendo 

estar próxima do local de trabalho dos Médicos para defesa colectiva dos mesmos e 

sempre em defesa dos Doentes.  

A OM deve, através das suas estruturas, informar, prestar esclarecimentos e dar 

seguimento às questões colocadas pelos Médicos.  

Neste sentido, propomos:  

- a aproximação da OM aos colegas, promovendo a organização de eventos científicos e 

culturais, a promoção de ciclos de debate, o desenvolvimento de acções de formação 

médica pós-graduada de acordo com as necessidades sentidas, a recepção anual aos 

novos colegas da Sub-Região e a organização da cerimónia de atribuição das medalhas 

dos 25 e 50 anos de inscrição na OM;  



- a aproximação da OM à população, dinamizando sessões de Educação para a Saúde e 

promovendo o esclarecimento de questões de saúde com apoio da Comunicação Social 

local.  

Comprometemo-nos a continuar a dar o melhor da nossa experiência e disponibilidade 

na defesa e na dignificação do que representa ser Médico. 

 

LISTA A - círculo eleitoral de CASTELO BRANCO 

Mandatário: Ernesto Fernandes Rocha 
 
Delegado: Francisco Manuel Dias do Coito Elias 

 

Efetivos: 

Aida Maria Guerreiro Paulino 

Rui Tiago Fonseca Raínho 

Suplente: Susete Antunes Simões 

Programa de ação: 

• Pugnar pela qualidade do ato medico e pela qualidade de vida do médico da sub-

região,  

• avaliar os níveis de bem estar e de satisfação dos médicos e propor medidas que 

se considerem necessárias no sentido da sua melhoria,  

• atuar como ponte entre os médicos da sub-região e os órgãos da Ordem.  

• Implementar um sistema de auscultação direta dos médicos da subregião em 

temas que se considerem pertinentes.  

• Articular-se com outras Ordens profissionais e representantes de outras 

profissões da saúde visando a melhoria da articulação interprofissional na sub-região.  

• Articulação com hospitais e centros de saúde locais, de modo a promover uma 

constante melhoria da qualidade formativa médica, com o intuito de tornar mais 

apelativa a formação de médicos internos na região  

• Desenvolver mecanismos que facilitem a disponibilização a nivel sub-regional das 

iniciativas formativas da região centro e nacionais.  

• Promoção junto de entidades públicas nacionais e locais para ajuda à fixação de 

médicos e das suas famílias na região 

 



 

LISTA A - círculo eleitoral de COIMBRA 

Esta lista subscreve o programa de ação da lista A candidata aos órgãos 

regionais pela região centro. 

Mandatário: Carlos Manuel da Silva Robalo Cordeiro 
 
Delegado: Anabela Inácio Pereira 
 
Efetivos: 
António Joaquim Marinho Silva 

Ana Erica Marques Vaz Ferreira 

Horácio António Jesus Firmino 

Elsa Maria Filipe Gaspar 

Miguel José dos Santos Félix 

Maria do Rosário Lopes Garcia de Matos Órfão 

Marcos Daniel de Brito da Silva Barbosa 

Angela Maria Moreira Caridade 

Fernando José Lopes dos Santos 

Joana Azevedo Nunes do Vale 

José Carlos Abreu Campos 

Ana Paula Alves Amado Cordeiro 

José Bernardo Correia 

Suplentes: Hélder Filipe da Cunha Esperto; Pedro Miguel da Cunha Marques; 

Rui Manuel da Costa Soares. 

 

LISTA A - círculo eleitoral da GUARDA 

Esta lista subscreve o programa de ação da lista A candidata aos órgãos 

sub-regionais da Guarda. 

Mandatário: José Manuel dos Santos Carvalho Rodrigues 

Delegado: António Nunes Lopes 



Efetivos: 
Joana Catarina Fonseca Ferreira  

João Pedro Silva Lima Patrocínio 

Suplente: João Pedro Ferreira de Andrade 

 

LISTA A - círculo eleitoral de LEIRIA 

Esta lista subscreve o programa de ação da lista A candidata aos órgãos 

sub-regionais de Leiria. 

Mandatário: Manuel José Santos de Carvalho 

Delegado: Miguel Nuno Lages Coelho dos Santos 

Efetivos: 

Emanuel José Correia Simões 

Diana Raquel Andrade dos Santos Fernandes 

Tiago Alexandre Santos Gabriel 

Suplente: José Luís Oliveira Pereira Ruivo 

 

LISTA A - círculo eleitoral de VISEU 

Esta lista subscreve o programa de ação da lista A candidata aos órgãos sub-

regionais de Viseu. 

Mandatário: Carlos Alberto Leocádio Daniel 
 
Delegado: Luís Manuel Ribau da Costa Patrão 

 
Efetivos: 
Ana Cristina da Costa Figueiredo Correia Duarte 
José Miguel de Sousa Costa Soares de Albergaria 

Maria João Ferreira Freitas 

Suplente: Edgar Luís Frutuoso Vaz 
 

 

 


