Relatório de Actividade da Direcção Nacional da Associação dos
Médicos Católicos Portugueses referente a 2014

Ao abrigo do art. 14º,1,g), vem a Direcção Nacional da Associação dos
Médicos Católicos Portugueses (AMCP) dar conhecimento à Conferência
Episcopal Portuguesa (CEP) da actividade desenvolvida em 2014.
1 - A actual direcção nacional da AMCP foi eleita em reunião do conselho
nacional em 8 de Março de 2014 para um mandato de 3 anos.
Escolheu CRISTO MÉDICO como luz inspiradora de toda a sua actividade
e como modelo de vida a propor a todos os médicos católicos. Tem como
grande desígnio da sua missão a evangelização do mundo da saúde em
geral e do mundo médico em particular.
2 – Neste 1º ano do seu mandato teve como primeira tarefa conhecer as
associações de médicos diocesanas existentes, dar-se-lhes a conhecer e aos
seus planos. Para isso, o presidente reuniu-se nas respectivas dioceses com
as associações do Algarve, Lisboa, Coimbra e Porto, não tendo ainda sido
possível reunir-se com as de Guarda e Viseu. Nessas reuniões foi
acompanhado pelo membro da direcçâo encarregado da ligação com a
associação em causa.
3 – O primeiro dos objectivos estratégicos da direcção é a criação de mais
associações de modo a garantir a presença organizada da associação em
todas as dioceses. Assim, conseguiu-se concretizar a criação de associações
nas dioceses de Vila Real, onde o presidente já se deslocou, e de
Portalegre/Castelo Branco, que o presidente ainda não conseguiu visitar.
4 – Nesse âmbito, têm sido feitas diligências para a reactivação de
associações nas dioceses de Aveiro e de Braga, havendo fundadas
esperanças que, pelo menos na segunda, tal se venha a tornar realidade este
ano.
5 – O segundo objectivo estratégico é o aumento significativo do nº de
associados, tendo definido como meta a atingir no fim do mandato os 1000
sócios. Pensamos que , se conseguirmos atrair para a AMCP os médicos
católicos existentes em Portugal, a meta estará perfeitamente ao nosso
alcance.

6 – Como terceiro objectivo, à luz de Cristo Médico, a direcção está
fortemente empenhada em providenciar iniciativas que contribuam para a
formação espiritual dos médicos. Assim, a direcção promoveu a realização
de exercícios espirituais para médicos na Casa da Torre em Soutelo entre
os dias 5 e 8 de Dezembro sob a orientação do Assistente Espiritual
Nacional, Pe. José Eduardo Lima, tendo participado 14 médicos. Com um
balanço muito positivo, tratou-se de uma experiência a repetir noutras
zonas do país e de modos variados.
7 – O quarto dos nossos objectivos estratégicos, definido logo no início do
mandato, tem a ver com a necessidade de melhorar a comunicação com os
associados. Depois de um trabalho de meses foi possível inaugurar em
Outubro um novo site que se espera venha a contribuir para a revitalização
da associação. Também em Novembro começamos a enviar a todos os
sócios uma Newsletter a que chamamos agora de centenário, com
informação actualizada de todas as actividades da AMCP, sejam nacionais ,
sejam diocesanas. Pensamos manter esse modo de comunicação no tempo
que restar do nosso mandato.
8 – Convocado pela nova direcção nacional, decorreu em Fátima em
31/5/2014 uma reunião do conselho nacional em que estiveram
representadas todas as associações diocesanas, com excepção da da
Guarda. Constituiu o ponto principal da reunião a preparação das
comemorações do centenário da AMCP em 2015. Foram aprovadas as
seguinte propostas da direcção : - Celebração Eucarística de Acção de
Graças a realizar no Porto, cidade onde foi fundada a associação em 1915 ;
reunião nacional de médicos católicos, a decorrer no Porto no dia 9/5/2015,
depois de gorada a possibilidade de se realizar em Coimbra ; sessão
comemorativa oficial em Lisboa que se prevê ocorrer em 17/10/2015 ;
concertos comemorativos no fim do ano no maior nº possível de dioceses.
9- Ainda na reunião do conselho nacional foram aprovadas propostas
importantes de que destacamos : o compromisso da AMCP organizar todos
os anos uma reunião nacional de médicos católicos à semelhança do que
fazem outras associações; a realização regular de exercícios espirituais
para médicos e à luz de Cristo Médico ; a criação da modalidade de sócio
digital que passará a receber a revista Acção Médica e toda a
correspondência por via electrónica pelo que pagará uma quota anual de
25 euros e a isenção do pagamento de quota aos sócios estudantes.
10 – Entretanto, e porque desejamos crescer no meio médico jovem , a
direcção nacional decidiu organizar ainda no âmbito das comemorações do

centenário a 1ª reunião nacional de jovens médicos católicos que
acontecerá no Porto em 28/11.
11 – A Acção Médica é a revista emblemática da AMCP , o seu rosto para
muitos. Por isso,
nós estamos empenhados em colaborar com a sua
direcção em ordem ao seu fortalecimento. Em Abril, pouco após a sua
eleição, o presidente reuniu-se com o Prof. Boléo Tomé e com o Prof.
Laureano dos Santos para analisar a situação da revista e começar a tomar
as medidas que se viessem a considerar necessárias. Duas foram já tomadas
: a nomeação de um médico redactor no Porto e a contratação de uma
empresa que passou a assegurar a retroversão para o inglês dos resumos de
cada edição.
12- A assistência prestada aos peregrinos de Fátima é uma das actividades
em que a AMCP se empenha há vários anos e que se manteve em 2014
como em anos anteriores sob a coordenação do nosso colega de Aveiro Dr.
Jorge Pereira.
13- Aquando da nossa eleição e dependendo a direcção nacional da AMCP
da Conferência Episcopal Portuguesa, pareceu-nos que teríamos obrigação
de nos apresentarmos à CEP, o que ainda não foi possível até à data mas
que se mantém como um desejo nosso a cumprir. Entretanto, e no âmbito
da preparação da comemoração do centenário, fomos recebidos pelo
Senhor D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, em Julho.
14 – Em Abril, o presidente e o vice-presidente foram recebidos em
Coimbra pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, o Prof. Doutor José
Manuel da Silva.
Terminamos com uma palavra de esperança no futuro do nosso trabalho
porque ele é realizado na convicção profunda que o Deus uno e trino a que
nos consagramos está connosco e que Maria nossa Mãe tem estendido
sobre nós o Seu manto protector !
Amen.
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