Aos associados da AMCP e a todo o leitor do nosso site

Temos ainda bem fresca na memória as recordações de tudo o que de muito bom
vivemos no nosso ano centenário, um autêntico ano de Graça para a AMCP. Foi
verdadeiramente um ano excepcional na vida da nossa Associação que nos encheu de
ânimo para prosseguirmos a nossa missão.
Mas a festa acabou e estamos a entrar no 3º e último ano do nosso mandato e novos
desafios nos são colocados . Começo por destacar o manifesto que um conjunto de
homens e mulheres influentes, com poder, tornou público a favor da despenalização
da eutanásia e do suicídio “assistido” , defendendo que é chegada , finalmente, a sua
hora em nome do entendimento laico do que é a liberdade e a dignidade humanas
numa sociedade e num Estado que desejam ver libertos de todo o constrangimento de
ordem confessional que, a seu ver, ainda existe.
Afirmam, no manifesto, que compete ao médico praticar o acto eutanasiante e garantir
a boa prática do suicídio “assistido”. Considerando os manifestantes que o que está em
causa são actos médicos, não podemos nós, médicos católicos, ficar calados e temos a
obrigação médica e cristã de nos pronunciarmos de um modo claro e inequívoco sobre
o que consideramos ser ou não ser um acto médico sem qualquer hesitação. Impõe-se
uma linguagem clara neste particular!
Porque se trata de uma questão que mexe com a nossa mundivisão cristã e com o
nosso entendimento da medicina, muitos médicos católicos têm participado e
continuarão a participar em iniciativas que contribuam para o esclarecimento do que
está em causa. Também neste site está disponível em local devidamente assinalado
informação variada sobre a eutanásia/ suicídio “assistido”, que irá sendo
permanentemente actualizada.
Tivemos em 12 de Março a nossa reunião nacional sobre “O Erro Médico” com um
balanço geral muito positivo. Merecem realce particular
a qualidade das
comunicações e a significativa participação – 129 pessoas inscritas.
Estamos, agora, já totalmente concentrados noutro grande desafio: a preparação do
XIII Congresso da FEAMC que decorrerá no Porto entre 29/9 e 2/10 de 2016, nas
instalações do seminário de Vilar. Apelo ao empenho de toda a AMCP para que o
Congresso venha a ter o sucesso pretendido em todos os aspectos.
Termino com um voto de confiança : se fizermos bem a nossa parte acreditamos que o
Céu não nos faltará com o Seu apoio.
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