
Só um jura mas Hipócrates
é "prémio" de toda a família

Emoção Convento de São Francisco foi, ontem, palco do juramento de
340 novos médicos, que receberam as respectivas cédulas profissionais

João Hermques

O Juramento de Hipócrates é

sempre um momento vivido

com grande emoção pelos no-
vos médicos, mas também

pela família, que, ao longo do

percurso académico, «esteve

sempre lá». Ontem, o grande
auditório do Convento de São

Francisco foi palco das emo-

ções próprias de «um compro-
misso para a vida», que, natu-

ralmente, não deixou nenhum
dos presentes indiferente.

Oração de sapiência
foi proferida por João
Redondo, coordenador
da Agência para a
Prevenção do Trauma
e da Violação dos
Direitos Humanos

Familiares e amigos ouviram os "seus" assumirem "um compromisso para a vida"

Após considerar tratar- se do

«momento anual mais impor-
tante da Ordem dos Médicos»,
Carlos Cortes deixou, precisa-

mente, uma palavra para a fa-
mília dos 340 novos titulares

da cédula profissional, com o

presidente da Secção Regional
do Centro da Ordem dos Mé-
dicos a destacar o contributo

dado para «a construção da

vossa personalidade enquanto
médicos».

A "abordagem familiar" foi,

também, alvo do reconheci-

mento de Miguel Guimarães.
«É um orgulho para todos. É

um orgulho enorme ter mais

jovens médicos», declarou o

bastonário da Ordem dos Mé-

dicos, antes de lembrar que o

juramento corresponde ao

«abraçar de uma profissão
única». «Vão perceber rapida-

mente que é uma profissão di-

fícil, mas que nos enche de or-

gulho», prosseguiu.

«Hoje, é o vosso dia», assinou

Carlos Cortes, paralogo acres-

centar que «nunca esquecerão
o dia do Juramento de Hipó-
crates». «Este juramento vai

acompanhá-los o resto da

vida», reforçou o presidente da

Secção Regional do Centro da

Ordem dos Médicos, antes de

apelar aos novos médicos para
que tenham «dedicação per-

manente a esta profissão».
Sem esquecer de mencionar

a «grande responsabilidade»
dos que, ontem, prestaram ju-
ramento para «o resto da vida»,

Miguel Guimarães considerou

que estes 340 novos médicos

«são eternos especiais», exem-

plificando com o facto de terem

recebido as cédulas profissio-
nais no ano em que a Ordem

dos Médicos faz 80 anos e por,
em 2018, os internamentos mé-
dicos assinalarem 100 anos.4



Vozes

Maria João Moura
25 anos/Porto
Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra

Como é óbvio, este é um dia

muito feliz para mim e para a

minha família. Sempre foi um
sonho ser médica e está con-
cretizado. Medicina foi uma

opção minha. Desde o início

do curso que temos a percep-

ção das dificuldades associa-

das à profissão.

Alexandre Azeiteiro
25 anos/Mira
Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra

Desde que comecei a ter notas

para isso, Medicina sempre foi

a opção. Sempre sonhei ir

para Medicina. É um curso

que exige muito estudo e

tempo. Deixamos de estar

com os amigos, mas, no fim,

espero que compense e todo

o esforço valha a pena

Ana Carolina Pires
24 anos/Figueira da Foz
Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra

É um orgulho estar aqui. Me-
dicina é um curso que obriga
a dar muito tempo, sobretudo

no último ano. Exige muito
trabalho. É óbvio que, com o

passar dos anos, vamos depa-
rando-nos com os problemas

que há no Serviço Nacional de

Saúde e no próprio curso.

António Pires
24 anos/Guarda
Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa

Foi uma opção minha seguir
Medicina Não tenho nenhum
médico na família. Já sabia

que era um curso muito tra-

balhoso, mas, sabendo orga-
nizar o tempo que temos

disponível, dá para fazer um

pouco de tudo. É um sonho

concretizado.

Carlos Cortes deixa
pedido com três desafios

cês e os vossos doentes», re-

sumiu, antes de passar para ao

desafio da «esperança».

«Entreguem-se aos vossos

doentes. Exijam tanto dos ou-

tros, como exigem de vós pró-
prios. Assumam a defesa da

Medicina de qualidade e pro-
tecção dos nossos doentes»,

pediu o presidente da Secção

Regional do Centro da Ordem
dos Médicos, que logo desejou

que «este seja o dia do vosso

despertar».

A«política de imoralidade na
saúde» foi criticada por Carlos

Cortes, que tratou de lançar
um apelo aos novos médicos.

«Só quero que estejam prepa-
rados para combater esta apa-
tia, esta inércia É uma respon-
sabilidade e uma obrigação
dos médicos», transmitiu^

INCONFORMISMO Carlos
Cortes lançou, ontem, três de-

safios aos 340 novos médicos,
tendo-lhes pedido «inconfor-

mismo, humanização e espe-

rança». Sobre o primeiro de-

safio, o presidente da Secção

Regional do Centro da Ordem
dos Médicos pediu para se-

rem«corajosos», solicitando

para que «não deixem degra-
dar as condições em que são

prestados os cuidados de

saúde».

Após lamentar que o Serviço
Nacional de Saúde esteja «a ser

destruído», Carlos Cortes, sem-

pre bastante crítico com a po-
lítica governamental para o

sector da saúde, abordou o de-

safio da «humanização».
«Nunca deixem nada, nem

ninguém, interpor-se entrevo-

"Ajudem o país a salvar o
Serviço Nacional de Saúde"

Críticas partilhadas por Miguel Guimarães e Carlos Cortes

BASTONÁRIO O bastonário
da Ordem dos Médicos não fez

por menos e, tal como Carlos

Cortes, também "bateu" nas po-
líticas do Governo para o sector

da saúde, apresentando como

mau exemplo, entre outros, a

necessidade de, neste mo-
mento, serem «necessários

mais de mil milhões de euros

para renovar os equipamentos

que se encontram fora de

prazo».

Miguel Guimarães apresen-
tou, então, «dois grandes desa-

fios». «Temos de ter uma inter-

venção e salvaguardar arelação
entre médico e doente», defen-

deu, antes de lembrar um texto

de 1963 que dizia que «a pri-



meira missão do médico é de

carácter político». «Ainda hoje
tem eco importante e cada vez

maior», realçou, aproveitando

para criticar «o orçamento ina-

dequado» para a saúde.

«As más políticas influenciam

a intervenção dos médicos e

dos outros profissionais de

saúde», afirmou o bastonário,

que, de pronto, referiu: «Todos

queremos que os jovens médi-

cos fiquem a trabalhar no Ser-

viço Nacional de Saúde, mas a

política de contratação que te-

mos hoje é muito difícil».

Antes de concluir, Miguel Gui-

marães disse que a classe tem
de «estar junta», aproveitando,

então, a ocasião para apelar à

intervenção dos novos médicos.

«Ajudem o país a salvar o Ser-

viço Nacional de Saúde. Avossa

ajuda é fundamental. Têm uma
forma de ajudar que é ficar a

trabalhar no Serviço Nacional

de Saúde e o Governo vai ter de

ajudar», concretizou^

Coro e Orquestra dão "brilho musical"
As actuações do Coro da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos e da Orquestra Clássica do

Centro deram "brilho musical" a uma cerimónia que
todos guardarão no álbum das boas memórias.


