
 
 

 
 

Candidatura aos órgãos SUB-REGIONAIS – SUL 

 

LISTA F – sub-região de PORTALEGRE 
Mandatário: António Jaime Correia Azedo 

Delegado: Jorge Fernandes Ferreira Gomes 

 

Mesa da Assembleia sub-regional 

Presidente: Dorinda Maria de Carvalho Gomes Calha 

Vice-presidente: Ilda Maria Ferreira Barbosa 

Secretário: Miguel Angel Fernandez Romero 

Suplente: Fernando Manuel Pinto de Pádua  

 

Conselho Sub-regional  

Presidente: Hugo Chichorro e Silva Capote 

Vice-presidente: Maria Paula Santos e Silva Falcão 

Secretário: Maria Beatriz Baptista de Oliveira Mourato 

Vogais:  

Mónica Esther Guerrero Perez 

Catarina Sofia Freire Agostinho 

Suplentes: Isabel Cristina Ensina Lavadinho; Nuno Filipe Cardoso Pratas 

 
Programa de ação: 
Esta lista candidata-se com o firme propósito de renovar os órgãos 
da Ordem dos Médicos de Portalegre, assumindo uma ruptura com 
os últimos anos. 
O último mandato foi claramente marcado pela pandemia COVID, 
com todo o impacto que a sua gestão teve nas vidas pessoais, mas 
principalmente, na actividade profissional. 



 
 

Durante um ano e meio suspendemos as ações previstas tais como 
ações de formação em várias áreas, reuniões científicas, recepção 
aos internos, exposições outras actividades culturais. 
Como tal, este mandato pretende retomar a actividade normal dos 
órgãos da Ordem dos Médicos em Portalegre, pelo que pretendemos 
não só manter a dinamização da nossa sede como aprofundá-la, com 
a realização de exposições de diversa natureza e a divulgação de 
todas as formas de arte de que os nossos colegas sejam os autores; 
promovendo a realização de sessões científicas de interesse 
generalizado, mas também de sessões de discussão de temas que 
se prendam com a actividade médica. 
Orgulhámo-nos da intervenção pública que tivemos no último 
mandato, utilizando os órgãos de comunicação social para manter 
informada a população que servimos sobre vários aspectos 
relacionados com o COVID , sempre de forma pedagógica e 
instrutiva, criando confiança e combatendo fontes de desinformação 
que sempre proliferam nestas ocasiões. De Igual forma manteremos 
o trabalho que foi feito na tomada de posições públicas que foi sendo 
feita denunciando várias situações no nosso distrito que punham em 
causa as condições técnicas do exercício da medicina. 
Esta lista assumirá sempre a defesa dos médicos e das condições 
que consideramos essenciais para que o exercício da medicina seja 
realizado, por forma a garantir o que todos os médicos, em último 
caso desejam: poder tratar os doentes o melhor possível. 
Esta lista assumirá ainda uma outra vertente do seu plano de acção 
que se prende directamente com os internos e que, na nossa opinião, 
poderá ajudar a inverter a dificuldade em atrair e fixar internos e 
consequentemente jovens especialistas no nosso distrito médico, 
permitindo uma renovação da classe médica. 
A intervenção junto dos órgãos nacionais na tentativa de assegurar 
que várias especialidades possam permitir a passagem de internos, 
por períodos de tempo a acordar, pelas diferentes unidades de saúde 
do nosso distrito, em TODAS as especialidades presentes no nosso 
distrito médico. 
Finalmente, tudo faremos para ajudar a manter as actuais 
idoneidades formativas e mesmo, a ampliar as que já existem.  
 
 

 


