
 
 

Candidatura aos órgãos SUB-REGIONAIS – CENTRO 

 
LISTA A - Sub-Região de AVEIRO 

Mandatário: Fernando Manuel Magano Canha 
Delegado: Maria Beatriz Duarte da Silva 
 
 
Mesa da Assembleia Sub-regional 
Presidente: Maria José dos Santos Moreira                                  
Vice-Presidente: Sandra Isabel Perpétua Carvalho de Almeida               
Secretário: João Ricardo Cordeiro de Campos Faria 
Suplente: João Paulo de Matos Barosa                              
 
Conselho Sub-regional 
Presidente: Cristina Martins da Gama Pereira 
Vice-Presidente: Maria Manuela Lopes Vieira                               
Secretário: Carlos Alexandre Machado de Lemos Vidal                               
Vogais: 
José pedro Machado Antunes 
Marco António Figueiredo Chaves Melo 
Suplentes: Susana Alexandra Araújo Rocha Cavadas; Maria Leonor da Costa 
Sardo 
 
 
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. 

 


