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Saúde Ana Jorge, Mer-
linde Madureira, Teresa
Sousa Fernandes,
Odete Isabel e Isabel
Gonçalves são convida-
das da Secção Regional
do Centro da OM, 
amanhã à tarde

Andrea Trindade 

A Secção Regional do Centro
(SRC) da Ordem dos Médicos
(OM) convidou algumas das
mulheres mais prestigiadas no
panorama da saúde da região
e do país para uma tertúlia que
marca o arranque do ciclo
“Portugal 40 anos de demo-
cracia” e, ao mesmo tempo, as-
sinala o Dia da Mulher. Ana
Jorge, pediatra e antiga minis-
tra da Saúde, Merlinde Madu-
reira, internista e presidente da
Federação Nacional dos Mé-
dicos (FNAM), Teresa Sousa
Fernandes, obstetra da Mater-
nidade Daniel de Matos e es-
critora, Odete Isabel, farma-
cêutica e a primeira mulher
eleita presidente de Câmara no
pós-25 de Abril, e Isabel Gon-
çalves, hepatologista da equipa
de transplantes pediátricos do
Centro Hospitalar e Universi-
tário de Coimbra, são convi-
dadas da sessão que tem como
tema “A Mulher, a Saúde e a
Sociedade” e decorre esta
sexta-feira, a partir das 18h00,
no restaurante Gustav, na
Quinta de S. Jerónimo. 

Ontem, em conferência de
imprensa, o presidente da SRC,
Carlos Cortes, explicou que este
é o primeiro de um conjunto
de eventos que estão a ser pro-
gramados no sentido de abrir
a Ordem dos Médicos à socie-
dade civil. Além dos compro-
missos que tem com os profis-
sionais que representa e da
missão de defesa da qualidade
da saúde, a Ordem deve, no seu
entender, estar presente junto

da população e contribuir para
os debates que possam enri-
quecer e dinamizar a socie-
dade, sustentou o médico, re-
centemente eleito para liderar
a SRC. 

Acompanhado de Rui Silva,
tesoureiro, e de Ana Paula Cor-
deiro, coordenadora do gabi-
nete de relações externas, Car-
los Cortes fez questão de frisar
a mudança de postura da Or-
dem na região. «Esta é uma
casa dos médicos, mas faz mais
do que representar uma classe
profissional, queremos que a
população sinta que somos
verdadeiramente provedores
dos doentes e que os podemos
defender no dia-a-dia», decla-
rou, adiantando que decorrem
várias acções no terreno, junto
dos serviços de saúde, para
«perceber o que se está a pas-
sar, denunciar o que está mal e
intervir».

Esta primeira tertúlia é «uma
homenagem à mulher» e ao
seu percurso nestes 40 anos de
democracia em Portugal. Ao
longo do ano, outros eventos
hão-de ser divulgados sob o
chapéu dos 40 anos do 25 de
Abril e da sua «ligação à liber-
dade, aos valores democráticos
e à saúde».

Tice Macedo, pediatra e a pri-
meira mulher doutorada em
Medicina, Inês Rosendo, presi-
dente distrital da Associação
Portuguesa de Medicina Geral
e Familiar, Isabel Oliveira, pre-
sidente da Secção Regional de
Coimbra da Ordem dos Enfer-
meiros, Daniela Borges, presi-
dente do Núcleo de Estudantes
de Medicina de Coimbra, Iris
Guerra, da Ordem dos Psicó-
logos e Cristina Alves, ortope-
dista e dirigente sindical, são
outras das convidadas para a
tertúlia de amanhã, que é aber -
ta ao público e é seguida de um
jantar de confraternização, su-
jeito a inscrição. |

Ordem dos Médicos 
promove tertúlia de 
homenagem à mulher 

Tertúlia foi divulgada por Rui Silva, Carlos Cortes e Ana Cordeiro
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