Relatório de Atividade da Direção Nacional da Associação dos
Médicos Católicos Portugueses referente a 2016

A Direção Nacional da Associação dos Médicos Católicos Portugueses
(AMCP) vem dar conhecimento ao conselho nacional reunido em Fátima a
18 de Março de 2017 da atividade desenvolvida em 2016, último ano do
seu mandato.
1 – Em 12 de Março organizamos no Porto, no Centro de Congressos da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, uma reunião nacional
com o tema “ O Erro Médico” . O balanço que fizemos da reunião foi
muito positivo, quer pelo número de participantes, 118, quer pela qualidade
das comunicações apresentadas. Confirmou-se que a decisão de realizar
uma reunião anual tomada no conselho nacional de 31/5/2014 foi acertada.
2-No âmbito da preparação do XIII Congresso da FEAMC, a direcção da
AMCP esteve representada pelo seu presidente na reunião do Bureau da
FEAMC que decorreu em Cambridge em Abril.
3- Em 5 de Junho organizamos no Centro de Espiritualidade “ Francisco e
Jacinta Marto” dos Silenciosos Operários da Cruz em Fátima, um dia de
retiro espiritual para médicos . Sob a orientação do assistente nacional Pe.
José Eduardo Lima sj, contou com cerca de 25 participantes oriundos de
várias regiões do país.
4- Momento alto do ano foi a realização do XIII Congresso da FEAMC
nas instalações da Casa Diocesana de Vilar, no Porto, entre 29 de Setembro
e 2 de Outubro. Conseguiu-se cumprir na íntegra um vasto programa que
teve várias comunicações muito ricas, uma parte social atractiva de que se
destacou o concerto na Igreja da Lapa e Celebrações Eucarísticas bem
preparadas das quais a última, na Sé do Porto, foi especialmente bela.
Agradecimentos especiais a D. Manuel Clemente, que se deslocou
propositadamente ao Porto na tarde do dia 1 de Outubro para proferir a sua
conferência sobre “ Cristo Médico”, a D. António Augusto, que presidiu à
Eucaristia de abertura do Congresso, e a D. António Francisco dos Santos ,
presente na tarde do dia 1 e no jantar desse dia e que abriu as portas da
Casa Episcopal na manhã do domingo dia 2 para uma visita guiada antes de
presidir à Celebração Eucarística final na Sé do Porto, e que a todos
encantou com a sua simpatia e simplicidade no trato, conforme
testemunhos de vários colegas nossos estrangeiros.

O balanço do Congresso foi inegavelmente positivo, com apenas um ponto
fraco – uma participação inferior às expectativas - cerca de 130 inscritos.
Cremos que, no futuro, deverá repensar-se o modelo destes congressos
adequando-o aos tempos que vivemos.
Duas palavras finais : uma para o Prof. Laureano dos Santos, presidente do
congresso, inexcedível na sua dedicação e sem o qual ele não teria sido
possível realizar-se e, outra, para o nosso antigo presidente, Prof. António
Sarmento, que conseguiu angariar vários patrocínios da indústria
farmacêutica que minoraram significativamente o prejuízo financeiro que
tivemos.
5- Em 2016 a Associação dos Médicos Católicos Portugueses esteve
particularmente envolvida no debate sobre a eutanásia em curso no País.
Tomou duas posições oficiais sobre o tema e vários médicos católicos
participaram em debates e sessões de esclarecimento por todo o país. Os
núcleos de Vila Real e da Guarda organizaram sessões que contaram com
a presença dos seus Bispos Diocesanos, respectivamente D. Amândio
Tomás e D. Manuel Felício, e em que o presidente da AMCP também
esteve presente. Em Bragança, a Associação esteve também representada
pelo seu presidente numa sessão de esclarecimento que contou com a
presença do Bispo Diocesano, D. José Cordeiro.
6 – O presidente da AMCP esteve pela primeira vez em Viseu num
encontro promovido pelo respectivo núcleo num Hotel da cidade e que
contou com a presença do Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro. Começou
com um simpático jantar seguido de uma conferência que abordou os
desafios e problemas ambientais no mundo contemporâneo.
Esteve também presente em Coimbra na última sessão do Simpósio “ Sem
anos de solidão” em cuja organização esteve envolvido o respectivo núcleo.
Finalmente, deslocou-se a Beja para participar numa actividade que marcou
o arranque do núcleo e que contou com a presença do Bispo Diocesano, D.
Vitalino Dantas, durante a manhã e o almoço, e de D. João Marcos, Bispo
Coadjutor na altura e actual Bispo de Beja, durante a tarde.
7 – Durante 2016 foi possível a constituição de dois novos núcleos
diocesanos em Beja e Bragança, embora em relação a este falte ainda a
confirmação episcopal.
Temos fundadas esperanças de em 2017 termos novos núcleos nas
dioceses de Santarém e de Angra, nos Açores.
8- Em 2016 inscreveram-se na Associação 36 novos sócios , 33 médicos e
3 estudantes de medicina, reinscreveram-se 3 sócios, houve 12 desistências
e 6 falecimentos. Na campanha de recuperação de quotas verificou-se que

96 sócios regularizaram a sua situação, tendo sido suspensos 108 por não
terem respondido à carta que lhes foi enviada.
Em 31/12/2016 a AMCP tinha 626 sócios, dos quais ainda havia 158 com
quotas em atraso.
9- A AMCP esteve representada pelo seu presidente no 3º Encontro da
CNAL em Évora em Maio.
10 – A Acção Médica continuou a prestar sem falhas em 2016 o serviço a
que habituou os seus leitores.
11- Com a apresentação por parte do Dr. Jorge Pereira da renúncia às suas
funções de coordenador do serviço médico de apoio aos peregrinos de
Fátima, a direção nacional resolveu constituir uma equipa coordenadora do
serviço chefiada pela Dra Patrícia Bernardino e que será apresentada neste
conselho nacional.
Entretanto, houve já em Maio uma reunião com o reitor do Santuário, Pe.
Carlos Cabecinha, que foi importante para o conhecimento mútuo e para o
diagnóstico dos problemas que o serviço enfrenta. Ficou assente tornar
essas reuniões periódicas, estando prevista que este ano ela realizar-se-à
após a vista Papal.
12- A AMCP está envolvida na organização de uma peregrinação a Fátima
do pessoal de saúde que acontecerá no sábado 27 de Maio, tendo
participado nas 4 reuniões preparatórias realizadas em Coimbra nos HUC.

Neste ano centenário das Aparições de Fátima, damos Graças à Nossa Mãe
Maria por estes 3 anos em que estivemos à frente da Associação e pedimosLhe que ilumine e fortaleça aqueles que nos vierem a suceder.
Amen
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