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Agenda das reuniões mensais deste núcleo de Lisboa em 2019-2010 
 

Relembramos a agenda das nossas actividade às segundas terças-feiras de cada mês, pelas 21,30 horas, 

no complexo Paroquial da Igreja do Campo Grande, em Lisboa. 

 
(Excepcionalmente e por motivos a que fomos alheios a reunião deste mês de Janeiro realiza-se na terceira terça 

feira do mês). 
 
 

 

 

Divulgaçõe/notíciass várias: 
 
Psiquiatria e Saúde Mental 
 

A Psiquiatria e a Saúde Mental na sua dimensão científica e humana vão estar em debate nos próximos 

dias 23 e 24 de Janeiro, no auditório São Bento Menni na casa de saúde Rainha Santa Isabel em 

Condeixa (Coimbra). São as jornadas “60 anos de Hospitalidade –(RE)criar cuidados de saúde mental”.  
 

Aqui os especialistas vão abordar questões como as demências, a depressão no idoso, a doença afetiva, 

a reabilitação cognitiva, o luto e a sexualidade nas perturbações do desenvolvimento intelectual”. 

 

DATAS 

TEMA  

“chamados a cuidar, à maneira de 

Cristo Médico” 

APRESENTAÇÃO 

12 
novembro 

“Cristo Vive” -  exortação apostólica do Papa 
Francisco para os jovens e todo o povo de Deus 

 
Núcleos de Lisboa da Associações de Estudantes Católicos:  

Margarida Grilo,  Leonor Frazão e Pedro Ferin Cunha 
 

10 
dezembro 

Cristo/Médico; Jesus toca as pessoas e deixa-se 
tocar por elas 

 
Pe. Fernando Sampaio; Coordenador Nacional das Capelanias e 

Capelão do Hospital de Santa Maria 
 

 

21 

 Janeiro 

(data 

alterada) 

A escola de Jesus/Médico; Cuidar 

é uma jornada 

Pe. José Nuno Silva; Capelão do HSJoão – 

Porto; Doutorado em Bioética; Professor de 

Antropologia Médica da Faculdade de 

Medicina do Porto; actual responsável do 

Departamento da Pastoral da Mensagem de 

Fátima 

11 
fevereiro 

Acompanhar sempre e em tudo – uma 

experiência de apoio psicosocial e 
espiritual em doentes em fim de vida e 

suas famílias 

Dr. Hugo Lucas 
Psicólogo na Clínica de S. João d’Ávila 

10  
março 

Cuidar, Amar, Orar – noite de meditação e 
oração 

 
Pe. Victor Feytor Pinto, Drª. Marta Abrantes e Dr. Vasco 
Magalhães Ramalho – Assistente Religioso e membros 

da direcção do núcleo de Lisboa da AMCP 
 

14 
abril 

O valor da vida; respeitar o dom da vida 
desde o início até ao fim 

 
Irmã Ana Luisa Castro; médica e religiosa na 

Congregação Aliança de Santa Maria.  

 

12 
 Maio 

O progresso médico – ir mais longe, como 
e para onde 

 
Dr. Albino Oliveira Maia; Coordenador da Unidade de 

Neuriosiquiatria do Centro Clínico Champalimaud 
 



jorge azevedo coutinho                  

Jornadas de Cuidados Paliativos em Portugal 
 

Patrocinadas pela Academia Pontifícia para a Vida, vão decorrer em Portugal, nos próximos dias 16 e 17 

de Março as Jornadas de Cuidados Paliativos. No primeiro dia, os trabalhos são de caráter científico e 

decorrem em Lisboa na Fundação Caloust Gulbenkian. O segundo dia decorrerá em Fátima 

especialmente destinada aos agentes pastorais.  
 

Estas jornadas de Cuidados Paliativos são organizadas em conjunto por esta Academia Pontifícia, pela 

Conferência Episcopal Portuguesa e pela Associação dos Médicos Católicos Portugueses, com o apoio da 

Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. 
 

As Jornadas realizam-se no contexto do projeto PAL – LIFE, desenvolvido pelo Grupo de Trabalho 

Consultivo Internacional para a Difusão e Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos no Mundo, uma das 

várias iniciativas lideradas e promovidas pela Pontifícia Academia para a Vida.  
 

No programa destas jornadas é definido o objectivo das mesmas: “ aumentar a consciência social e 

cultural sobre a existência dos Cuidados Paliativos e promover o diálogo e a cooperação entre as partes 

interessadas no desenvolvimento e implementação dos mesmos. Tem também como propósito a 

melhoria dos cuidados e o tratamento global dos pacientes que enfrentam doenças que limitam a vida.” 
 

A sessão de abertura em Lisboa contará com a presença de Monsenhor Vincenzo Paglia, presidente da 

Academia Pontifícia para a Vida: Já no encerramento em Fátima haverá duas alocuções, uma da parte 

de Sua Santidade o Papa Francisco e outra de Sua Excelência, o Presidente da República, Prof. Doutor 

Marcelo Rebelo Sousa. 
 

Nestas jornadas será apresentado a versão portuguesa do portuguesa do Livro Branco dos Cuidados 

Paliativos e em Fátima a causa dos Cuidados Paliativos será consagrada à Nossa Senhorem cerimónia na 

Capelinha das Aparições, numa celebração presidida pelo Cardeal Dom António Marto.  
 

O Livro Branco dos Cuidados Paliativos, é uma declaração que apresenta um conjunto de 

recomendações objetivas aos diversos grupos interessados e envolvidos no desenvolvimento dos 

Cuidados Paliativos em nível mundial, como responsáveis políticos, universidades, farmacêuticas, 

associações e sociedades profissionais, meios de comunicação social, organizações internacionais, 

hospitais e centros de saúde, pacientes e famílias, entre outros grupos e pessoas. 
 

As inscrições para participação continuam a decorrer em três modalidades: 

1 - Participação em todo o Programa (16 e 17 de março, em Lisboa e Fátima) – 25€; 

2 - Participação no Programa em Lisboa (16 de março) – 20€ 

3 - Participação no Programa em Fátima (17 de março) – 10€ 
 

Secretariado e Inscrições nas Jornadas de Cuidados Paliativos em Portugal: 

Admédic – Ana Montes – ana.montes@admedic.pt | (+351) 218 429 710 | www.admedic.pt 

Inscrições - https://www.admedic.pt/eventos/jornadas-de-cuidados-paliativos-portugal-2020.html 

Assessoria de Comunicação/Imprensa: LeopolDina Reis Simões – info@dina.com.pt |(+351) 962 

747 440 | www.dina.com.pt 

 

 

Peregrinação aos Lugares Santos de Israel 
 

Conforme já noticiado está a ser preparado pela Direção Nacional da AMCP uma peregrinação de 8 dias 

a Israel, entre 4 a 11 de agosto de 2020 visitando Telavive, Cesareia Marítima, Haifa, Nazaré, Tiberíade, 

Cafarnaum, Mar Morto, Belém e Jerusalém. A peregrinação será para os associados da mas aberta à 

participação dos familiares e amigos. 
 

As condições de viagem, nomeadamente roteiro, voos, alojamento e refeições, serviços, documentos 

necessários e preços podem ser consultados em www.medicoscatolicos.pt . As inscrições estão abertas 

até 15 de maio. 
 

Para mais informação e inscrição deve ser contactada Ana Maltez, da GeoStar: ana.maltez@geostar.pt | 

211 572 264 

 
                

 

AMCP - Inscreva-se, participe e divulgue. 
Siga a associação em https://pt-pt.facebook.com/associacaodemedicos.catolicos/ 
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