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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2008 

 
ACTA 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas nove horas e trinta minutos, a Assembleia 
Municipal de Nelas, em sessão extraordinária, para comemorar a data de “25 de Abril”. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito bom dia a todos. 
Estamos reunidos para mais uma Assembleia Extraordinária sobre o 25 de Abril, 

34.º aniversário. 
Começo por cumprimentar a Senhora Presidente de Câmara,  
Senhores Vereadores,  
Senhores Presidentes de Junta,  
Senhores Membros da Assembleia,  
Senhores Representantes das Forças Vivas do Concelho,  
Senhores Convidados,  
Comunicação Social,  
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Antes de dar início a esta sessão solene da comemoração do 25 de Abril de 2008, 

a Senhora Presidente de Câmara vai, tal como aprovado em reunião de Câmara e referido 
em última Assembleia Ordinária Municipal, distinguir com Medalha de Mérito o Senhor 
António Ferreira Garcia e a título póstumo, o Senhor Hermínio Santos e o Senhor José 
Guilherme Faure.  

Convido, assim, a Dr.ª Sandra para nos apresentar um breve historial sobre cada 
um desses Senhores que de seguida se dirigem a este palco para serem agraciados. Dr.ª 
Sandra, faz favor. 

A Dr.ª Sandra Pereira: 
- António Ferreira Garcia nasceu em Nelas, a 27 de Maio de 1924, e aqui tem 

passado uma parte considerável da sua existência. Aqui passou a sua infância e juventude, 
até ao momento de cumprir o serviço militar, tendo sido incorporado na Marinha. Parte 
desse serviço decorreu em São Jacinto, Aveiro, onde conheceu a esposa, com quem 
partilha a sua vida há cerca de sessenta anos. Após ter saído da tropa, ainda permaneceu 
em São Jacinto por mais uns anos até aos trinta e três anos, idade em que regressou 
definitivamente à terra natal, onde tem desenvolvido múltiplas actividades. De espírito 
irrequieto e insatisfeito, foram muitas as actividades a que se entregou, ao longo deste 
meio século, não se tendo deixado nunca abater pelas vicissitudes da vida. Optimista e 
sonhador, não era apenas a sua satisfação pessoal que procurava alcançar, mas contribuir 
para que todos os que estavam à sua volta pudessem granjear de melhores condições de 
vida. 

Entre as actividades empresariais em que se envolveu, foram diferenciados os 
ramos a que se dedicou: produção e venda de vinhos, representação de máquinas de 
costura, electrodomésticos, com respectiva oficina de reparações, cafetaria, o primeiro 
minimercado, em que foi usada, em Nelas, a primeira máquina registadora, venda de 
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automóveis… mas vai ser fundamentalmente na área da construção civil que o seu 
trabalho se torna mais visível.  

Sempre preocupado com o desenvolvimento económico e social da terra que o 
viu nascer, foi o impulsionador do surto de construção civil que se desencadeou em 
Nelas, tendo sido responsável pela construção, a partir da segunda metade da década de 
setenta, do edifício da Repartição das Finanças, e posteriormente do Bairro das Toiças e 
do Bairro da Cumeeira, com o objectivo principal de possibilitar o acesso a uma casa 
condigna a muitas famílias que, de outro modo, dificilmente poderiam alguma vez 
concretizar esse sonho. Esse empenhamento pela terra, foi também determinante na 
postura assumida durante os três mandatos em que foi Vereador da Câmara. Nessa 
qualidade, foi o grande responsável pela instalação, em Nelas, da primeira grande 
empresa, de seu nome inicial Madibéria e que com o actual nome de Lusofinsa, continua 
a garantir postos de trabalho a algumas dezenas de trabalhadores. Outra se lhe seguiu, a 
Johnson, tendo sido então criado o primeiro parque industrial.  

Se agora se encontra afastado de todo o tipo de actividades, não deixa ser a ele 
que Nelas tem que agradecer o facto de possuir o único complexo hoteleiro digno desse 
nome. 

Para receber a Medalha de Mérito Municipal chamo junto da Mesa o Sr. António 
Garcia. 

 
O Senhor António Ferreira Garcia: 
- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara, 
Caros Vereadores,  
Membros desta Assembleia, 
Meus Senhores e Minhas Senhoras. 
Não venho para aqui para fazer um discurso porque a maior parte das coisas já 

foram ditas.  
A obra deixada representa o suficiente para que esta homenagem me seja devida. 
Não deixo de agradecer a coragem desta Câmara Municipal pela resolução que 

tomou, no momento certo, em me distinguir com esta, muito considerável homenagem. 
Obrigado. Não tenho mais palavras para poder agradecer, nem me sinto no 

direito de estar a tomar o tempo que a outros também é devido. 
Bem-haja, mais uma vez. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor António Garcia 
Passamos ao segundo homenageado desta sessão comemorativa. Dr.ª Sandra 

Pereira faça favor: 
A Dr.ª Sandra Pereira: 
- Hermínio Coelho dos Santos foi um cidadão residente neste Município e, 

enquanto tal teve sempre um comportamento exemplar. 
Dedicou durante grande parte da sua vida, com o seu trabalho, ao 

desenvolvimento económico e social do Concelho de Nelas, apesar das circunstâncias 
políticas, económicas e sociais do país de então, serem extremamente adversas. 
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Após o 25 de Abril de 1974 assumiu uma postura cívica de grande dignidade, 
lutando em condições difíceis pela liberdade e pela democracia. 

Hermínio Coelho dos Santos exerceu o cargo de Presidente da Assembleia 
Municipal do Concelho de Nelas no período pós revolução, onde surgiram jovens 
políticos de vários quadrantes, endurecido pelas lutas travadas na revolução, nos 
sindicatos, comissões de trabalhadores, comissões de moradores, que vieram dar à 
Assembleia nova dinâmica no combate político. 

Encarou sempre, e bem, o combate político uma forma normal do exercício da 
democracia nunca tendo dele extrapolado quaisquer sentimentos de ofensas pessoais, ou 
outros. 

Em nome do homenageado vai receber a Medalha de Mérito Municipal o seu 
filho, Paulo Santos, Membro desta Assembleia. 

 
O Senhor Paulo Santos: 
- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara, 
Caros Vereadores,  
Membros desta Assembleia, 
Apenas uma breve palavra de agradecimento que pretendo transmitir em nome 

da família e agradecer a forma como nos sentimos honrados pela atribuição desta 
Medalha de Mérito ao meu pai, póstumo, pelo facto de ter participado na vida pública da 
nossa terra. 

Como filho sinto-me bastante honrado e como Membro desta Assembleia e, 
obviamente, as responsabilidades serão maiores; temos consciência do facto, o exemplo 
dado como pai, como cidadão é se calhar ainda maior para quem pertence à família. 

Muito obrigado, mais uma vez, em nome da família. 
  

 O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Paulo Santos 
Passamos ao terceiro homenageado desta sessão comemorativa. Dr.ª Sandra 

Pereira faça favor: 
A Dr.ª Sandra Pereira: 
- José Guilherme Faure, farmacêutico, nascido em Nelas a 27 de Fevereiro de 

1908, filho de Evaristo Faure, fundador da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, desde cedo dedicou grande parte da sua vida a esta causa Humanitária.  

 Reconhecidamente um humanista, característica herdada do pai, foi com grande 
empenho, dedicação e muita competência que durante quase quatro décadas desempenhou 
o cargo de Presidente da Direcção dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas. Ao seu trabalho se deve o actual Quartel dos Bombeiros 
Voluntários e podemos também afirmar que estes, os bombeiros, foram sem dúvida a 
grande causa por que lutou toda a vida. Sempre na busca de melhores condições para o 
exercício do voluntariado e na certeza de que em primeiro lugar está a defesa das pessoas 
e dos seus bens, deixou um legado que muito nos orgulha e que é um exemplo de 
altruísmo e voluntariado para as novas gerações.  

Se os bombeiros são o rosto da sua acção social, é na família que encontra o 
equilíbrio e é dela a sua pedra angular. Com uma personalidade dócil e generosa, é a 
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figura de referência de uma família, apreciador de uma boa mesa, com particular apreço 
pela doçaria, e de uma boa conversa, faz das tertúlias um hábito familiar e social.  

Como empresário do ramo farmacêutico e da energia, deu também um forte 
contributo na criação de riqueza e emprego no concelho.  

Como reflexo da sua personalidade conciliadora e afável está a capacidade que 
teve em construir equipas coesas e duradouras que durante anos com ele colaboraram na 
construção de um concelho mais solidário.  

Quem com ele conviveu, certamente recorda o tempo em que as farmácias, em 
particular a sua, eram um local privilegiado de tertúlia de debate da vida social, política e 
cultural do nosso concelho. Aí longas e preenchidas tardes se transformaram em ricas e 
proveitosas ideias. 

Em nome do homenageado vai receber a Medalha de Mérito Municipal o seu 
neto, Dr. José Luis Faure. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Finalizadas as homenagens, passamos para a sessão solene de 25 de Abril e 

como recordar Abril é um dever, uma obrigação de todos os democratas para com os que 
tornaram possível esse dia, assim, à semelhança dos anos anteriores, vou dar a palavra aos 
representantes dos Partidos Políticos com assento nesta Assembleia, convido desde já o 
porta-voz do Partido Socialista a usar da palavra. Senhor Dr. Armando Carvalho. 

(ANEXO I) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Armando Carvalho. Eu convido agora o porta-voz 

da Coligação PPD-PSD/CDS-PP, Sr. Eng.º Rui Costa, a usar da palavra. 
(ANEXO II) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Eng.º e vai agora usar da palavra a Senhora Presidente 

de Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. Faça favor Senhora Dr.ª Isaura Pedro.   
(ANEXO III) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigada Senhora Presidente pelo seu excelente discurso. Os meus 

parabéns. E como sempre, passo também a ler algumas palavras que redigi para este 
momento, não querendo ser maçador. 

(ANEXO IV) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Finda que está a sessão solene comemorativa do 25 de Abril e à semelhança 

dos anos anteriores, está entre nós o ilustre convidado, Dr. António Arnaut, a quem 
convidaria para se vir sentar na nossa Mesa. 

O Senhor Dr. António Arnaut vai dirigir-nos algumas palavras sobre o tema 
Serviço Nacional de Saúde – Uma conquista de Abril. 

Para fazer a sua apresentação vou convidar o Senhor Dr. Marques, Vereador 
desta Autarquia, para usar da palavra. Senhor Dr., faça o favor. 
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O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia.  
Muito teria para dizer sobre o Dr. António Duarte Arnaut quer enquanto 

democrata, quer enquanto humanista, quer enquanto amigo. 
Mas apenas teci aqui algumas considerações que andei por aí a rebuscar sobre o 

homem e amigo.   
António Duarte Arnaut nasceu na freguesia da Cumieira, Penela, em 1936. 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, é advogado e escritor. 
Participou, desde muito novo, nos movimentos oposicionistas contra a ditadura. 

Integrou a Acção Socialista Portuguesa em 1966, foi candidato a deputado pela CDE de 
Coimbra em 1969. 

António Arnaut foi um dos inesquecíveis apoiantes da candidatura de Humberto 
Delgado.  

No dia 19 de Abril de 1973, na antiga Alemanha Federal, fez parte dos 
militantes da Acção Socialista Portuguesa que, idos de Portugal, aprovaram em congresso 
a transformação daquela organização política em Partido Socialista. Coube a ele próprio 
redigir e dactilografar a acta do Conclave. 

Após a Revolução do 25 de Abril de 1974 foi Presidente da Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Penela, Deputado à Assembleia Constituinte, 
Deputado e Vice-Presidente da Assembleia da República. Foi Ministro dos Assuntos 
Sociais do 2.º Governo Constitucional. É autor da lei que criou o Serviço Nacional de 
Saúde, hoje ainda em vigor, por isso há quem o considere o pai do Serviço Nacional de 
Saúde. 

Foi Membro do Conselho Superior da Magistratura, Presidente da Liga 
Portuguesa dos Direitos do Homem e do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos 
Advogados, onde lecciona aulas de Deontologia Profissional aos advogados estagiários. 

É Presidente e Fundador da Associação Portuguesa de Escritores-Juristas. 
Foi Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano no triénio 2002-2005. É agraciado 

com a Ordem da Liberdade de Grande Oficial.  
Em 2004 assinalou o cinquentenário da sua vida literária com a publicação da 

Recolha Poética (1954-2004). 
Em 1983 afastou-se da via política dedicando-se, desde então, à advocacia e à 

literatura, sem nunca prescindir da intervenção cívica. 
Senhor Dr. António Arnaut, muito obrigado por estar no meio de nós. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. E vai agora usar da palavra o Senhor Dr. 

António Arnaut. 
 
O Senhor Dr. António Arnaut: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Membros da Assembleia e demais Autarcas, 
Senhores convidados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
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Eu sinto-me muito honrado pelo convite que me foi dirigido pela Senhora 
Presidente da Câmara para participar nas celebrações do 25 de Abril, dos 34 anos da 
revolução libertadora do 25 de Abril. 

É um gosto estar aqui e por isso cá estou porque eu não faço nada de que não 
goste. Gosto de estar aqui neste dia de festa para vos falar de uma grande conquista do 25 
de Abril, o Serviço Nacional de Saúde. 

Mas e também quero agradecer as palavras que me foram dirigidas, de saudação, 
pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, pela Senhora Presidente da Câmara e 
pelos representantes da Assembleia Municipal, Armando Carvalho e Rui Costa. 

Pois bem, o 25 de Abril é uma data que está ainda viva e actual na memória dos 
mais velhos como eu, que a viveram, de alguma maneira que a ajudaram a fazer, que 
lutaram para que a liberdade fosse restaurada em Portugal, mas está na memória dos mais 
jovens e deve continuar na memória de todos como uma grande data da história 
portuguesa. 

As nações, como as pessoas, têm as suas datas, os seus marcos, que ficam a 
assinalar a caminhada através do tempo e esta de 25 de Abril é uma dessas datas 
luminosas porque pôs termo a quase cinquenta anos de opressão e de ditadura. 

Mas o 25 de Abril trouxe-nos muitas conquistas, não apenas o Serviço Nacional 
de Saúde e apesar de algumas frustrações que todos temos e que já foram trazidas aqui a 
esta Assembleia por quase todos os oradores, frustrações que eu também comungo e que 
me obrigaram, ou me aconselharam há 25 anos a afastar-me da vida política partidária, 
mantendo, contudo, a minha inscrição no Partido que ajudei a fundar, mas deixando de ter 
qualquer outra actividade.  

A partir do momento em que me pareceu que os vários Partidos, incluindo o 
meu próprio, começaram a fazer da política uma carreira, um negocismo, em vez de um 
serviço à comunidade, sem prejuízo, evidentemente, faço questão de o dizer, de muita 
gente seria e dedicada que continua na política. 

Mas o que se verifica, em meu entender, é que hoje ao serviço da comunidade, 
ao serviço do bem comum estão alguns que o fazem apenas por carreirismo, ou porque 
não sabem fazer outra coisa. 

Falou-se aqui em ética, todos falaram, muitos falaram em ética, a ética é um 
sentido do dever, é o sentido de dever de servir o bem comum. Dizia um filósofo muito 
conhecido, Hegel, que a política é o lugar privilegiado da ética, isto é, não há política sem 
ética, não há política sem esse sentido do dever, do dever de servir a pátria, o povo, a 
nação. 

Mas, deixemos isso para outra ocasião porque eu vim aqui falar-vos do Serviço 
Nacional de Saúde, uma grande conquista do 25 de Abril. 

Mas, é preciso dizer-vos, não foi a única, porque a grande conquista do 25 de 
Abril foi a liberdade. Sem liberdade não há dignidade humana. 

Também aqui foi dito, esse tempo de opressão em que nós desconfiávamos dos 
próprios amigos, em que nós não podíamos estar a conversar e se falássemos em Oliveira, 
como também aqui foi dito, podiam pensar que estávamos a falar nesse Oliveira ali de 
Santa Comba. 

Foi um tempo ignominioso, um tempo de opressão, enfim, um tempo que não é 
para esquecer, é um tempo passado, mas é para lembrar. 
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Por isso a liberdade foi a grande conquista do 25 de Abril. Por ela, muitos como 
eu, lutámos com alguns perigos, contra a ditadura, porque a liberdade é o fundamento da 
dignidade do homem, a liberdade com responsabilidade, a liberdade que implica respeito 
pela liberdade dos outros. Como nós dizemos, a minha liberdade acaba onde começa a 
liberdade dos outros.  

Essa foi a grande conquista, porque a liberdade é também o fundamento do 
Estado de Direito Democrático em que hoje vivemos, as leis são discutidas, os nossos 
representantes são eleitos e, portanto, há uma legitimidade democrática. A liberdade e o 
Estado de Direito são, de facto, essa grande conquista do 25 de Abril e ao mesmo tempo o 
Poder Local que tem a ver, também, com o 25 de Abril. 

Antes do 25 de Abril as Câmaras não tinham qualquer independência, não 
tinham qualquer autonomia e graças ao Poder Local o país está outro, o país está 
transformado e o Poder local deve ser saudado também como uma grande conquista do 25 
de Abril. 

Nós não podemos estar também sempre a derramar lágrimas sobre as coisas que 
se poderiam ter feito e que não se fizeram, eu tenho uma visão optimista do futuro porque 
quem conhece a história sabe que a história marcha para patamares cada vez mais 
elevados de dignidade humana.  

As pessoas que estão aqui da minha idade, enfim, ou que tenham mais de 
sessenta anos, sabem o que era Portugal antes do 25 de Abril, sabem, concerteza, que se 
morria por falta de assistência médica, pessoas que passavam fome, pessoas que andavam 
descalças, na minha aldeia, pessoas andavam descalças, era esse o 25 de Abril, era esse o 
tempo antes do 25 de Abril.  

Ora, uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi a igualdade, a igualdade de 
direitos, porque não há democracia, nem há Estado de Direito, sem esse valor 
fundamental da igualdade.  

Mas não é só a igualdade entre os cidadãos, foi a igualdade da mulher em 
relação ao homem porque antes do 25 de Abril a mulher casada dependia do marido, não 
podia ausentar-se sem autorização do marido, ou dependia do pai, a mulher não tinha 
acesso a cargos como, por exemplo, a magistratura, como hoje tem e, portanto, a 
igualdade da mulher, não é a igualdade só dos cidadãos, a igualdade da mulher foi uma 
grande conquista do 25 de Abril. 

Mas, para além dos valores da liberdade e da igualdade há outro valor 
fundamental que é uma conquista do 25 de Abril, é o valor da solidariedade e esses 
valores são tão fortes porque resultam de um fundamento ético fundamental, mas também 
são tão fortes porque estão consagrados na nossa Constituição logo no artigo 1.º, a 
liberdade, a igualdade e a solidariedade. 

Ora bem, é aqui e de facto, o artigo 1.º diz, tenho aqui um apontamento, diz, 
Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e empenhada 
na construção de uma sociedade justa, livre e solidária e é aqui na solidariedade que 
entronca o Serviço Nacional de Saúde.  

Quer dizer, estive a fazer este preâmbulo para chegar ao ponto essencial, é aqui 
que entronca a ideia, o fundamento ético do Serviço Nacional de Saúde. 

Quero-vos dizer, meus caros amigos, que o Serviço Nacional de Saúde, de que 
eu me orgulho de ser responsável, e a criação da Lei, não depois do resto, não é, porque 
não resultou de qualquer concepção ideológica no sentido negativo da palavra, no sentido 
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partidário estrito. É claro que há uma ideologia mas não resultou desse sentido, digamos, 
ideológico, de ser um partido de esquerda e a direita não querer, não, há muita gente de 
direita que quer o Serviço Nacional de Saúde. 

Ora bem, o Serviço Nacional de Saúde resultou desta circunstância natural. 
Estava inscrito na nossa Constituição, como foi dito pela Senhora Presidente, desde 1976. 

Eu fui Deputado Constituinte e eu tinha uma sensibilidade, como naturalmente 
outros, para as questões sociais, porquê? 

Porque sendo natural de uma aldeia e conhecendo a realidade da vida, eu sabia 
que os meus conterrâneos morriam sem ter médico, havia no meu concelho um médico, 
que ao mesmo tempo era o médico da Misericórdia, um médico e na minha aldeia as 
pessoas, por vezes, chamavam o médico quando estavam para morrer, porquê?  

Para não passarem pela vergonha do seu familiar morrer sem, ao menos, ter 
vindo lá o médico, porque não havia condições, não havia capacidade económica, apesar 
de muitos médicos nessa altura praticarem uma medicina de sacerdócio, medicação 
gratuita, havia isso. 

Ora bem e eu conhecia essa realidade e conhecia também o Hospital da 
Universidade de Coimbra onde se amontoavam, às vezes, nos corredores, enfim, dezenas 
de pessoas doentes. 

E sabendo dessa realidade e sendo responsável, Ministro dos Assuntos Sociais, 
que tinha a meu cargo a Saúde e a Segurança Social e sabendo dessa realidade e tendo 
essa sensibilidade social e deixem-me dizer e sendo socialista em sentido ético, isto é, em 
querendo, realmente, uma sociedade mais justa, mais bem organizada, em que o Estado 
garanta patamares mínimos de dignidade às pessoas, em que a solidariedade seja uma 
realidade concreta, bem, era preciso ser coerente com os seus valores e dar corpo, não fui 
eu que inventei, dar corpo ao preceito constitucional que dizia, todos os portugueses têm 
direito à protecção da saúde e a forma de garantir esse direito é a criação de um Serviço 
Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. 

E foi assim que foi criado o Serviço Nacional de Saúde porque, como disse a 
Senhora Presidente da Câmara que, aliás é médica e sabe muito bem disso, os nossos 
índices sanitários antes do 25 de Abril eram dos piores da Europa. Nós tínhamos, para vos 
citar só dois, não vale a pena estar com muitas coisas para não vos tomar o tempo, nós 
tínhamos, a esperança média de vida a qual andava pelos sessenta e poucos anos, há 
quarenta anos, a mortalidade infantil era cerca de quarenta por mil, quer dizer, em cada 
mil nascimentos morriam quarenta meninos, aliás a maior parte dos nascimentos eram 
feitos em casa, não eram feitos nos hospitais, nem nas maternidades. 

Portanto, nós tínhamos, muita gente que morria por falta de assistência médica, 
oitenta por cento dos nossos recursos humanos, técnicos, tudo, estavam em três cidades, 
Lisboa, Porto e Coimbra.  

Era essa a realidade que nós tínhamos e quando as pessoas tinham que ir para o 
hospital, como é que se fazia? Como é que pagavam, não pagavam. Havia três classes de 
pessoas para esse efeito, haviam aqueles que não pagavam nada, aqueles que a lei 
chamava, a lei chamava indigentes, que é um termo prejurativo, é um termo humilhante, 
mas a lei chamava-lhe indigente e esses não pagavam nada se levassem o atestado a dizer 
que eram indigentes e depois havia aqueles que não sendo indigentes, mas também não 
sendo ricos, sendo mais ou menos remediados, pagavam uma parte, chamavam-se 
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porcionistas, porque pagavam uma parte e depois havia aqueles que sendo mais 
abastados, pagavam o seu internamento por inteiro. 

Quer dizer, havia três classes, como antigamente havia o clero, a nobreza e o 
povo, havia aqui também, para efeitos de saúde, três classes, os indigentes, os 
remediados, digamos assim e os ricos. Era isso que nós tínhamos, para além das clínicas 
privadas, evidentemente. 

Bom, então era essa a situação. E o que é que faz um rapaz, que era eu nessa 
altura, era um rapaz que tinha nascido numa aldeia e que conhecia a realidade dolorosa 
que nós vivíamos e que é socialista? O que é que faz? Que tem uma concepção ética da 
sociedade, o que é que faz para tentar melhorar um pouco a situação do país? 

Tendo na sua mão algum poder, digamos assim, mas quero-vos dizer, meus 
caros amigos, eu tenho uma costela anarca, ou duas ou três, o poder nunca me seduziu e 
eu, quando tive algum poder porque como Vice-Presidente da Assembleia da República 
que fui, tive agora o gosto de encontrar aqui um colega meu que foi Secretário da Mesa, 
com quem estive a falar e era Presidente do Conselho Administrativo e depois como, 
enfim, dos vários cargos que exerci e sobretudo como Ministro, nós temos algum poder, 
não é? Pensamos que temos poder. Mas eu tinha a meu cargo a Segurança Social e a 
Saúde, isto é, todos os asilos, assim se chamavam nessa altura, os asilos que havia, as 
creches, etc., enfim e outras coisas, a Bica de Lisboa, por exemplo. 

Então, eu tinha poder, quer dizer, podia fazer um decreto a dizer assim, artigo 1.º 
- Está abolida a pobreza, não é? Parágrafo único – Fica revogada toda a legislação em 
contrário. Não. O poder é efémero, o poder é uma ilusão, não temos poder para 
transformar assim a vida. O que temos é algum poder, ou alguma vontade, ou alguma 
capacidade para dar um safanão na rotina das coisas, foi isso que eu tentei dar criando o 
Serviço Nacional de Saúde porque ele, não é criar o Serviço Nacional de Saúde ele ainda 
não está implantado como deve ser, foi criado mas, mas é preciso depois fazê-lo 
funcionar e ele, desde que foi criado tem tido uma caminhada extremamente difícil, não 
só pelas dificuldades naturais de fazer o seu caminho, mas pelas dificuldades artificiais, 
pelas artimanhas, pelas ciladas que lhe montam porque, de facto, há quem não queira o 
Serviço Nacional de Saúde desde o princípio, desde logo, desde 1978, 1979. 

Acabou por ser criado em 1979 com a Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro, foi a 
Lei que o aprovou visto no Governo em que eu estava, caiu por causa disso, mas depois 
apresentei a Lei na Assembleia da República e foi aprovado. 

Ora bem, mas ele tem muitas dificuldades, que eu gostaria de vos dizer, sei que 
depois da minha intervenção haverá um período de debate e eu tenho muito gosto em 
responder às vossas perguntas, de forma que não me alongarei muito. 

Eu gostaria de vos dizer alguma coisa sobre o fundamento, o que é um Serviço 
Nacional de Saúde, tem que haver um Serviço Nacional de Saúde ou não tem que haver, 
como é que as coisas podem funcionar. 

Ora bem, a forma como estão organizados os Serviços de Saúde em qualquer 
país é o espelho da organização social desse país, nós vamos ver, como é que funciona 
aqui a Saúde, não é a justiça, porque, por exemplo, a Justiça está organizada, mais ou 
menos, da mesma maneira.  

Aquilo que é o barómetro do modelo social de qualquer país, ou um dos 
barómetros mais importante é a maneira como funcionam os Serviços de Saúde, como 
estão organizados os Serviços de Saúde. Nós temos uma organização em que o Estado se 
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desinteressa da prestação de cuidados de saúde e deixa a cada um, a cada cidadão, 
individualmente considerado, a satisfação dessas necessidades, pagando do seu bolso, em 
que o Estado se desinteressa como acontece, nos Estados Unidos. É o modelo liberal, ou 
ultra liberal, claro, há depois a maneira, há seguros, as pessoas podem fazer um seguro, 
evidentemente. Bom, mas cada um paga o seu seguro, cada um paga o seu seguro e a 
propósito dos seguros de Saúde, que já há cá em Portugal cerca de dois milhões, a 
propósito disso é preciso dizer que as companhias de seguros não seguram certo tipo de 
doenças crónicas, etc., nem doenças perigosas, nem doenças graves, tipo cancros e outras 
coisas assim e também não fazem um seguro a partir de certa idade. Portanto, tudo isso é 
um bluf, é uma fraude. 

Bom e até se deu a circunstância real há pouco tempo, li nos jornais, que um 
sujeito dos Estados Unidos tinha feito um seguro de saúde e entre os seguros de saúde 
tinha seguros por acidentes e esse seguro é como um seguro de automóvel, pode cobrir os 
vidros, pode cobrir o furto do rádio, pode cobrir não sei o quê, depende das cláusulas do 
seguro, no seguro de saúde também é, pode cobrir mais esta doença, ou aquela, ou não sei 
o quê e ele tinha coberto as quedas e tinha coberto um braço partido. Ora o sujeito caiu e 
partiu dois braços e foi para a clínica e perguntaram-lhe, que braço é que você quer que a 
gente cure. Ora bem, isto chega a ser ridículo.  

Pois bem, portanto, se o Estado não se interessa nada é um regime liberal, ou 
ultra liberal, digamos assim. Não quer dizer que o Estado, mesmo nos Estados Unidos 
tem um sistema para os indigentes, que podem fazer qualquer coisa e certos tipos de 
medicina preventiva, mas em regra quem quer saúde paga-a como disse uma vez um 
Deputado na Assembleia da República. 

Portanto, a saúde nesses países é considerada uma espécie de mercadoria, cada 
um compra conforme as suas possibilidades, não tem dinheiro não se cura, 
evidentemente. 

Bom, depois havia o sistema oposto, o sistema oposto que era o Estado é que 
fazia tudo, quer dizer, é o sistema dos países totalitários, como havia na antiga União 
Soviética e portanto, tudo era do Estado. 

Mas depois havia o modelo misto, que é o nosso, baseado no Serviço Nacional 
de Saúde Inglês que foi, digamos, o primeiro Serviço Nacional de Saúde em que o Estado 
assegurava, ou garantia a prestação dos principais cuidados de saúde deixando uma parte 
residual para os privados que podiam prestar cuidados de saúde pagos pelo Estado. 

Explicando melhor, neste tipo misto, que é o nosso, o Estado organiza os seus 
serviços de forma a responder às necessidades da população em termos de universalidade, 
quer dizer, prestar o mesmo tipo de cuidados de saúde a todos, o mesmo tipo a todos, 
generalidade, prestar a todos e gratuitidade, ou agora, como houve uma alteração, 
tendencialmente gratuito, quer dizer, o Serviço é no futuro tendencialmente quando 
puder, completamente gratuito, enquanto não puder há o pagamento apenas, apenas de 
taxas moderadoras, não é um co-pagamento, é um pagamento apenas de taxas 
moderadoras.  

O que são taxas moderadoras? São umas pequenas quantias que se pagam para 
desencorajar a procura desnecessária. Isto é, eu estou com uma dor de cabeça, há ali um 
Centro de Saúde, vou lá e toda a gente vai lá com uma dor de cabeça. Se tiver que pagar 
três euros, penso um bocado e já lá não vou. Portanto, a taxa moderadora é isto, não é 
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como fez o Correia de Campos, de quem sou amigo também, que criou taxas 
moderadoras para internamentos e cirurgias, que é a negação das taxas moderadoras. 

Quer dizer, eu vou ao médico, o médico diz-me assim, você tem que ficar 
internado, ainda por cima pago uma taxa quando é o médico que me manda, não sou eu 
que vou por capricho. 

Ora bom, isto para dizer o seguinte, o nosso Serviço Nacional de Saúde é um 
Serviço, foi idealizado, hoje está um bocadinho diferente já, enfim, mas ainda resiste, já 
agora falamos nos perigos no futuro, é um Serviço de carácter misto, isto é, o Estado 
organiza os seus Serviços de forma a responder á procura de cuidados de saúde, mas não 
tem que ser o próprio Estado a prestar todos os cuidados, não tem que ser, não, o raxismo, 
uma coisa qualquer, certos tipos tratamentos, o Estado pode fazer convenções, contratos 
com entidades privadas e vai às entidades privadas como eu, quando quero fazer umas 
análises, vou buscar a requisição, vou à entidade privada, pago a minha taxa moderadora 
e o Estado paga o resto, portanto, é um serviço misto.  

Ora bem, simplesmente, a grande luta do princípio até agora, que já dura, há 
trinta anos, ou vai fazer trinta anos para o ano que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, 
é dos grandes grupos, agora são maiores que nessa altura, na altura havia umas clínicas e 
havia, realmente, uns grupos, é verdade? Umas pessoas que negociavam na saúde, mas 
agora é pior, há três grandes grupos económicos em Portugal que querem dominar o 
sector e querem dominar o sector porque é um filão muito importante para o negócio. 

O Estado gasta, um sexto do Orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, isto 
é, em cada seis euros o Estado gasta um no Serviço Nacional de Saúde. Mas, além da 
despesa que o Estado faz, nós, particulares, também pagamos as taxas, a parte dos 
medicamentos, ou uma consulta, de oftalmologia, ou de dentes, porque o Serviço 
Nacional de Saúde não responde, enfim, eficazmente, a isso e parece que há cerca de 
trinta por cento da despesa que é suportada pelos particulares. 

Podemos assim, em números redondos, dizer que, na Saúde, em cada cinco 
euros que se gasta, o Estado ou nós, há um que é para a Saúde. 

Ora bem, o que pretendem esses grupos privados que estão para aí a construir 
hospitais e que se propõem dominar o mercado? A situação, actualmente, é uma situação 
muito grave. 

Vocês desculpem, eu não estou constipado mas tenho uma rinite, a Senhora Dr.ª, 
a Presidente da Câmara é médica e sabe e de vez em quando fum. Por isso é que venho 
para o vosso concelho fazer termas nas vias respiratórias, eu gosto muito, enfim, no ano 
passado passei dois períodos. 

Ora bem, mas o que os privados pretendem? Fazer um negócio através da 
Saúde. Hoje já sabemos que metade das consultas são privadas, quer dizer: ou a pessoa 
vai à privada porque quer, a privada tem um serviço inestimável, é evidente, é concerteza, 
eu não estou contra a privada, nunca estive. 

Agora, o meu objectivo e acho que deve ser o objectivo de todos, é que esta 
filosofia não seja subvertida de maneira que se volte ao antigamente, quem tem dinheiro 
cura-se, quem não tem não cura. 

Ora bem, hoje, cerca de cinquenta por cento das consultas já são privadas e da 
procura, digamos, das outras especialidades, enfim, também já há uma percentagem 
significativa de vinte ou vinte e cinco por cento a que a privada responde. 
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Quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde o Serviço Nacional de Saúde 
cobria toda a população, embora houvesse um sector como por exemplo a ADSE, isto é o 
subsistema dos funcionários públicos, ou o subsistema dos bancários, que tinham um 
regime especial. Mas o Serviço Nacional de Saúde, podíamos dizer nessa altura, cobria 
noventa por cento da população. Hoje cobre pouco mais de setenta por cento.  

Quer dizer, há uma retracção, um encurtamento do espaço do Serviço Nacional 
de Saúde e em contrapartida há um alargamento do espaço do sector privado. E a 
tendência, o movimento que se está aí a fazer e que já começou há uns anos, os sucessivos 
Governos, tanto do PS como do PSD, mas quem deu, o primeiro golpe nesta filosofia foi 
o Correia de Campos no Governo do Guterres, foi. Depois veio o Luis Filipe Pereira do 
Governo PSD, ou PSD-CDS, que deu outro golpe mais profundo e agora o Correia de 
Campos também, em vez de curar as feridas, espetou um bocadinho mais por um pouco 
de falta de habilidade pois ele tinha razão em muitas coisas, mas isso são uns aspectos 
técnicos. 

A questão é esta, meus caros amigos e quase a terminar, a questão é esta, para 
depois poder responder a todas as vossas dúvidas. Há aqui uma questão de princípio, de 
filosofia de vida, houve um tempo em que as pessoas não tinham direitos, também já hoje 
se falou aqui em cidadania, mas não havia cidadania, as pessoas não tinham direitos, a 
não ser os nobres e o clero, o povo não tinha direitos. 

O povo só começou a ter alguns direitos com o regime constitucional depois da 
Revolução Francesa em 1789. Esses princípios da liberdade, igualdade e fraternidade 
invadiram o mundo, chegaram a Portugal um bocado tarde como as coisas chegavam, na 
altura as coisas chegavam muito tarde, chegaram cá em 1820 com a primeira Revolução 
Liberal, depois de ter falhado uma tentativa de 1817 chefiada por Gomes Freire de 
Andrade. 

Ora bem, venceu a Revolução Liberal em 1820 e em 1822, que foi ontem, para a 
nossa história foi ontem, nós tivemos a primeira Constituição porque até aí havia o poder 
absoluto, havia o poder absoluto e compreende-se perfeitamente o poder absoluto, 
porquê? Porque segundo a concepção da época o poder vinha de Deus, o rei herdava o 
poder de Deus, ele tinha que ser absoluto, não havia nada acima dele porque ele era o 
Deus na terra. Era essa a concepção da época, estava errada, mas que temos de 
compreender à luz da filosofia da época, muito bem. 

Ora bem, aí começámos a ter alguns direitos, o direito de expressão de 
pensamento, o direito de associação, o direito de propriedade, embora com algumas 
restrições e a esses direitos chama-se na teoria constitucional direitos políticos, ou direitos 
civis, são direitos individuais, são direitos da pessoa humana. 

Mas não havia outro tipo de direito, a Saúde não era um direito, a Educação não 
era um direito, a habitação não era um direito. Esses direitos a que nós chamamos direitos 
sociais, ou de segunda geração, porque os direitos políticos ou individuais são direitos de 
primeira geração, esses direitos, os direitos sociais justamente baseados na ideia, eu disse 
há pouco, de solidariedade, só surgiram com o 25 de Abril e com a Constituição de 1976, 
que essa foi ainda ontem mesmo. 

Ora bem, mas os direitos individuais, direitos políticos, são muito importantes, 
direito de reunião, direito de religião, direito de expressão de pensamento, são muito 
importantes, a chamada liberdade no sentido político e individual é muito importante, mas 
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como dizia o António Sérgio, Mestre de muitas gerações, é preciso criar as condições 
concretas da liberdade. 

O que vale a liberdade de pensamento, ou de reunião, a um sujeito que está 
desempregado, que está doente e que não pode curar-se e que não tem pão para viver, 
para dar aos filhos, o que vale essa liberdade de pensamento? Vale, é, mas só por si não 
chega. É preciso a dignidade da pessoa humana. Isto é, só os direitos sociais tornam digna 
a liberdade, porque sem os direitos sociais a liberdade não chega, a liberdade é um 
conceito abstracto sem os direitos sociais porque esses direitos sociais são os que 
garantem a dignidade da pessoa humana.  

Ora, os direitos sociais são uma conquista do 25 de Abril e entre os direitos 
sociais está, como trave mestra, o direito à protecção da saúde porque a nossa 
Constituição criou aquilo que, impropriamente, alguns chamam Estado Providência, mas 
que de deve chamar segundo a própria terminologia constitucional, se deve chamar 
Estado Social e eu costumo dizer, o que resta da utopia socialista, isto é, o que resta da 
minha utopia dos 18, 20 anos, quando a gente pensava que era possível uma sociedade, 
enfim, harmoniosa, sem classes, justa e fraterna, o que resta é o Estado Social, isto é, é o 
Estado que garante a todos patamares mínimos de dignidade. Não é tudo porque tem que 
haver diferenças. Essas diferenças têm que repousar, digamos assim, na capacidade de 
cada um, de trabalho, etc., na iniciativa, na criatividade, concerteza, mas o Estado assume, 
nos termos da nossa Constituição, a responsabilidade de garantir a cada cidadão o mínimo 
de dignidade.  

É por isso que, por exemplo, foi criado o Rendimento Mínimo, ou Rendimento 
de Inserção, quem não tem mesmo nada e há reformas que são verdadeiras reformas de 
miséria, então o Estado paga-lhes um bocadinho. E é por isso também que o Estado criou 
o Serviço Nacional de Saúde. 

Ora bem, esta concepção de sociedade tem como fundamento ético, filosófico, 
doutrinário, uma ideia de solidariedade. Isto é, o Estado Democrático somos todos nós, o 
problema somos nós e então nós, através da organização política que é o Estado, somos 
solidários com os que mais precisam, aquele conceito, que já vem do Aristóteles. É quem 
pode dar aos que precisam. 

O Estado gere uma grande cadeia de solidariedade para acudir aos mais 
necessitados e o Serviço Nacional de Saúde é justamente uma trave mestra dessa 
solidariedade. Ora bem, o que é para os Senhores um direito fundamental? É um 
fundamento, o alicerce de uma causa, o fundamento, o direito fundamental é aquele que é 
inerente à condição humana. 

Nesta concepção que eu estou a defender e que está consagrada na nossa 
Constituição e que espero manter-se, a não ser que ela seja alterada nesta concepção a 
saúde é um direito fundamental e portanto, o Estado não pode prescindir, pôr de lado essa 
sua responsabilidade.  

Ora bem, os direitos sociais distinguem-se dos direitos políticos por uma coisa 
muito importante, é que os direitos políticos existem sem o Estado gastar nada, isto é, no 
fundo não é bem o caso, mas se acabou a Assembleia Municipal, estamos agora aqui 
numa conferência, estamos a exercer um direito político que é o direito de reunião e eu 
estou a exercer um direito, outro direito político que é o direito de exprimir publicamente 
os meus pensamentos e os Senhores daqui a bocado quando concordarem ou discordarem 
e estabelecermos um diálogo estamos a exercer o direito de liberdade de expressão.  
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Pois bem, esse é um direito político, o Estado não gastou nada com isso. Ora 
bem, mas os direitos sociais não, nos direitos sociais tem que haver uma prestação por 
parte do Estado, o Estado gasta, isto é, a nação que somos todos nós, não é verdade? 
Então, porque o Estado quando organiza o sistema de ensino o Estado gasta. O Estado 
quando toma medidas, realmente, de habitação social, o Estado gasta, etc. O Estado 
quando organiza o Serviço Nacional de Saúde, o Estado gasta.  

Já agora, quero-vos dizer uma coisa, é a diferença entre Serviço Nacional de 
Saúde e Sistema Nacional de Saúde. Às vezes usam-se as duas como sendo equivalentes e 
não são. O Serviço Nacional de Saúde é o Sector Público do Estado, é o Sector Público. 

Mas ao lado do Sector Público há o Sector Privado, os consultores privados, as 
clínicas privadas, os hospitais privados, há o Sector Social, as Misericórdias que, aliás, 
prestaram um serviço muito importante antes do 25 de Abril, era praticamente a única 
coisa que existia para o interior do país. 

Portanto, há o Sector Privado, há o Sector Social, pode haver o Sector 
Cooperativo etc, etc. Ora, o Sector Público, juntamente com o Sector Privado e os outros 
é que formam o Sistema. Agora, quando se fala no Sector Público chama-se Serviço 
Nacional de Saúde e é desse que estamos aqui a falar, no fundo. 

Para terminar, vou pôr esta questão complexa, o Serviço Nacional de Saúde deu 
um contributo inestimável para a qualidade de vida do povo português nestes, cerca de, 
30 anos, apesar de todas as vicissitudes por que passou, de todos os defeitos que tenha, 
todos os ataques que sofreu, mas, caros amigos, como certamente sabem, muitos saberão, 
o nosso Serviço Nacional de Saúde ainda é o melhor Serviço do Estado, olhem é melhor 
que o Serviço de Finanças, que está mal organizado, é melhor que os Serviços da 
Educação, que está pessimamente organizada, a gente sabe, é melhor que os Serviço da 
Justiça, já aqui foi falado que está pessimamente organizado. Então as listas de espera na 
Justiça, eu sei um bocado disso, como calculam, tenho lá processos que têm quinze anos. 

Pronto, na Saúde ainda não chegou a quinze anos, mas aquela situação que se 
verificou das cento e cinquenta pessoas do Município de Vila Real, que foram a Cuba 
para fazer operação às cataratas é uma vergonha nacional, não é? É uma vergonha 
nacional. Eu não sei, eu acho que era possível fazer a coisa aqui. Eu até pensei, 
desculpem a franqueza, até pensei que se tratava de um Município comunista, admiti e 
que então foram a Cuba, pronto. 

Eu, por acaso, já fui a Cuba e já fui recebido pelo Fidel Castro, que era um dos 
heróis da minha juventude, agora já não é, porque também não se soube actualizar, 
pronto, mas isso é outra questão, mas eu tinha, o Fidel Castro era um dos heróis da minha 
juventude e, se calhar, de muitos que estão aqui, bom, porque, realmente, refugiou-se lá, 
fez a revolução contra um ditador corrupto, que era o Fulgêncio Baptista, corrupto, não é 
verdade? Até os casinos que lá havia eram dele. 

Ora bem, mas depois e como as coisas são como são, eu pensei, bem não havia 
mal nenhum nisso, se calhar é comunista, vai a Cuba, fazem um figurão, mas, não é 
comunista, é do PSD, e porque é que eu soube disso? Porque ele telefonou-me há dias, 
depois de falar com um amigo meu, para ver se eu ia a Vila Real de Santo António e se 
me podia telefonar, então ele telefonou-me a convidar-me para ir lá o dia 13 de Maio, Dia 
do Município de Vila Real de Santo António que, como sabem, foi fundado pelo Marquês 
do Pombal, que desenhou aquilo como desenhou a Baixa de Lisboa, tal e qual, para eu lá 
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ir justamente no dia 13 de Maio falar sobre os problemas da saúde, enfim eu disse-lhe que 
ia, e, só depois é que vim a saber que ele era do PSD, até achei graça. 

Portanto, não foi uma coisa política, foi, puramente humanitária, porque às 
vezes há muita demagogia que se faz, vamos lá ver, há muitos ataques que se fazem, mas 
neste caso não se justificam, foi uma coisa humanitária, havia lá cento e cinquenta 
pessoas, se calhar, algumas cegavam antes de ser operadas e ele mandou-as a Cuba que, 
aliás, tem dos melhores oftalmologistas, o melhor serviço de oftalmologia do mundo, 
como sabem. 

Ora bem, mas o problema que se põe e eu então agora vou terminar, já disse isso 
várias vezes, mas não quero tomar muito do vosso tempo, disse que ia falar meia hora já 
estou, que é o seguinte, há aqui um problema que é uma espécie de quadratura do círculo, 
como é que se vai resolver este problema? Quanto melhor funcionar o Serviço Nacional 
de Saúde mais procura ele tem, não é? Quanto mais procura ele tem mais se gasta e os 
recursos do Estado são limitados, é evidente, porque é preciso dinheiro para muita coisa, 
não é só para a saúde.  

Ora bem, embora como disse a Senhora Presidente que a saúde não tem preço, 
tem é custo, pois é, tem é custo, temos que ter isso em atenção e então virá o momento em 
que o Estado não tem dinheiro, não é verdade? Então como é que vamos financiar o 
Serviço Nacional de Saúde? É com base neste argumento, que tem uma parte verdadeira, 
séria, que é preciso estudar, mas tem uma parte demagógica, que querem destruir o 
Serviço Nacional de Saúde. 

Ainda há dias ouvi um político dizer que quando estiver no Governo vai 
privatizar, enfim, todo o Sector Público da Saúde, vai privatizar a Caixa, bem, vai 
privatizar tudo. 

Ora bem, como é que vamos resolver isto? Este problema há-de pôr-se, mas 
antes de chegarmos aí é preciso fazer economias no Serviço Nacional de Saúde porque há 
vinte e cinco por cento de despesas no Serviço Nacional de Saúde que segundo o Tribunal 
de Contas, não sou eu, é o órgão técnico especializado, são puro desperdício, portanto, é 
preciso, reduzir os vinte e cinco por cento de desperdício, sei lá, a dez por cento de 
desperdício, já se poupam largos milhões. 

Depois há maneiras de disciplinar as coisas, de as tornar mais eficiente. Os 
blocos operatórios funcionam, em regra, a um terço da sua capacidade de funcionamento 
porque os médicos fazem lá umas horas e à tarde estão nos seus consultórios, etc. Porquê? 
Porque o Estado também paga pouco. Os meus amigos sabem, bem uma das coisas muito 
más que fez o Correia de Campos, sou amigo dele, tenho muita consideração por ele, foi 
meu Conselheiro quando eu estive no Governo mas, ele já nessa altura sabia muito de 
saúde e hoje é das pessoas que mais sabe de saúde porque tirou cursos de administração 
hospitalar, porque é doutorado em Economia de Saúde, porque sabe, de facto, tem uma 
larga experiência nisso, foi Secretário de Estado da Saúde no Governo de Pintassilgo, foi 
ele que começou a fazer os regulamentos da lei que tinha lá deixado, do Serviço Nacional 
de Saúde. 

Mas depois mudou de concepção, passou um período nos Estados Unidos, não 
sei se isso lhe fez mal, se não, mudou um bocado das suas ideias e tentou resolver o 
problema das despesas, com o encerramento de algumas unidades de forma precipitada. 
Mas ele tinha razão em noventa por cento das coisas, tinha razão, evidentemente, tem que 
haver uma reestruturação a bem dos doentes, a bem dos utentes, não é? Não é só para 
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economizar, ele tinha razão, simplesmente fez as coisas de uma forma atabalhoada, ele 
próprio reconheceu, sem explicação e depois encerrou algumas unidades de saúde sem ter 
criado, previamente, aquelas que haviam de substituir.  

Mas depois há outra questão que eu uma vez disse-lhe, há outra questão, um 
médico isolado na Pampilhosa da Serra, ou numa aldeia de Pampilhosa da Serra, para não 
dizer em Nelas, porque em Nelas já é mais central, enfim, tem vias de comunicação, mas 
eu digo Pampilhosa da Serra, que é lá do meu distrito, ou até do meu concelho, de Penela, 
lá na Serra do Espinhal, ou Serra da Lousã, bem, um médico ali sozinho, o que é que ele 
faz? Em certos casos agudos não faz nada, porque não pode, não é verdade?  

Mas ele pode responder a oitenta por cento da procura e sobretudo a presença 
dele num meio isolado dá uma segurança psicológica às pessoas que é muito importante e 
isso também é um valor. 

Quer dizer, isso tem que ser pago, ora é preciso ter essa sensibilidade para 
resolver estas questões e ele não teve. Mas um grande, grande golpe que ele deu foi que 
ele destruiu, praticamente, as carreiras médicas, as carreiras médicas, não há Serviço 
Nacional de Saúde sem haver carreiras médicas, não há Serviço de Justiça sem haver as 
carreiras, não há um Serviço Público sem haver carreiras, o funcionário entra, depois é 
promovido e segue a sua carreira, não há. 

Ora bem, ele permitiu, ele incentivou o contrato individual, quer dizer, a pessoa 
não precisa ter uma carreira, fazer concurso, hoje a lei permite que um administrador de 
um hospital contrate um médico e sabem que há já agências que tem médicos como quem 
tem canalizadores, para serem contratados a prazo? E então um administrador de um 
hospital pode contratar um médico e põe-o em Director de Serviço, em prejuízo do outro 
que está lá que tem vinte anos de carreira, que fez concurso. 

E isto faz com que no Serviço de Urgência haja médicos que ganham, sei lá, 
agora não sei bem, vai-me desculpar, mas mais ou menos, cinquenta euros por hora e 
outros que ganham cem e outros que ganham duzentos, conforme a sua categoria e outros 
que sabem e outros que não sabem nada porque estão lá a fazer umas coisas, não pode ser. 

Ora, isto é que é a destruição do Serviço Nacional de Saúde, eu estou, de facto, 
preocupado porque verifico, quando encerra uma Unidade, por exemplo, em Mirandela, 
em Chaves quando encerra uma Unidade até mesmo de Urgência, ou de Maternidade, na 
semana seguinte vem um grupo privado e anuncia que vai lá abrir um hospital privado, 
porquê? Os grupos privados fazem o seu, que estão associados a bancos, não é? Os 
Melos, a Caixa Geral de Depósitos, o BES fazem os seus estudos de mercado, as suas 
prospecções e se vão lá abrir uma unidade de saúde é porque sabem que vai dar 
rendimento.  

Ora bem, encurtando razões e concluindo, o Serviço Nacional de Saúde é uma 
grande conquista, como todos sabem, com todas as suas deficiências, se não fosse ele 
muitas pessoas não tinham acesso aos cuidados de saúde, hoje a esperança de vida que 
nós temos, as condições melhores, deve-se ao Serviço Nacional de Saúde e a grande força 
dele é ele ter-se imposto à consciência dos cidadãos portugueses. 

Quando se encerraram há meses algumas Unidades de Saúde e Serviços de 
Atendimento Permanente, Serviços de Urgência, etc., etc., não foi apenas a Anadia, foi 
um pouco por todo o país, houve um verdadeiro levantamento popular no país e os 
Municípios, as populações que se levantaram foram Municípios de todas as cores 
partidárias a começar pelas do Governo, portanto, significa que a nação, o país tomou 
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consciência desse direito fundamental e é essa força popular que pode salvar o Serviço 
Nacional de Saúde. 

Por isso é que eu estou optimista porque, realmente, para destruir o Serviço 
Nacional de Saúde é necessário, primeiro mudar a Constituição, se há uma razão moral 
para nós termos o Serviço Nacional de Saúde organizado, que é muito importante, para 
mim a razão moral, ética é que é muito importante, há também uma razão jurídica, quer 
dizer, nós temos a razão moral e temos a lei pelo nosso lado e enquanto a Constituição 
não for modificada, o Estado, o Governo, qualquer Governo, não poder subverter os 
princípios constitucionais que estão lá e que organizam o Serviço Nacional de Saúde e 
por outro lado há essa capacidade de força, de mobilização das populações. 

Então, se nós queremos uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária, 
temos que defender o Serviço Nacional de Saúde como uma grande conquista do 25 de 
Abril. 

E assim termino com esta nota de esperança. As grandes conquistas sociais 
fizeram-se sempre com dificuldade porque elas ofendem interesses estabelecidos, mas 
elas foram seguindo o seu caminho. 

Hoje já ninguém discute a liberdade de todas as pessoas, a igualdade das 
pessoas, a emancipação da mulher, foram conquistas que fizeram o seu caminho, mas 
com muita dificuldade, pois o Serviço Nacional de Saúde, ou os direitos sociais, são a 
última conquista da nossa civilização porque datam de há quarenta anos há trinta anos, 
não é?  

Ora bem, defendendo o Serviço Nacional de Saúde e os direitos sociais e a 
liberdade, tudo isso é que nós defendemos o 25 de Abril e se estamos hoje aqui a celebrar, 
esta organização da Câmara Municipal de Nelas, a quem mais uma vez agradeço o 
convite, é porque o Município de Nelas e a população, Município que representa a 
população, acredita nos valores do 25 de Abril, senão não estávamos aqui, nem eu tinha 
ao peito, do lado esquerdo que é o lado do coração, este cravo vermelho com que vos 
saúdo. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. António Arnaut pela sua brilhante intervenção, 

perguntava aos Senhores Membros da Assembleia, Vereadores e Público aqui presente se, 
desejam colocar alguma questão ao Senhor Dr. António Arnaut. 

Senhor Dr. Marcelino, Senhor Abílio, há mais algum os Senhores que, Dr. 
Armando, mais algum dos Senhores? Não, começamos pelo Senhor Professor Marcelino, 
faz favor. 

O Senhor Professor Marcelino Paiva: 
- Já aqui foram evocadas algumas palavras muito interessantes e eu vou fixar-me 

numa palavra do Dr. António Duarte Arnaut, indigência. Vou falar como um indigente, 
mas vou pedir ao Senhor Presidente da Mesa que me corte a palavra abruptamente 
quando eu exceder o tempo que ele me determinou desde já.  

A minha indigência vai apelar à capacidade de sonhar do António Arnaut. 
Em 1936 ele nasceu e também nasceu um poema interessantíssimo de Miguel 

Torga, Adolfo Rocha, médico. Esse poema chama-se Brinquedo e diz respeito ao sonho. 
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Este homem é um sonhador, tão sonhador que é o pai do Serviço Nacional de 
Saúde. Foi um sonho que eu tive, era uma grande estrela de papel, um cordel e um 
menino de bibe. O menino tinha lançado a estrela como um sonho e a estrela foi subindo, 
mas tanto subiu que até deixou de ser estrela de papel e o menino, ao vê-la assim, sorriu e 
cortou-lhe o cordel.  

A minha indigência vai ao corte do cordel. Sonhou António Arnaut e fiquei 
muito satisfeito por ficar a saber aqui que afinal mantém a confiança no seu Serviço 
Nacional de Saúde. 

Podemos cortar o cordel porque o sonho se vai manter, apesar das vicissitudes o 
sonho vai manter-se. Eu queria, desculpe a minha indigência, que falasse aqui como poeta 
que também é, há cerca do sonho e da possibilidade de ele se realizar.  

O sonho, que também foi aqui evocado pelo nosso companheiro da Assembleia 
Municipal, Armando Carvalho, quando evocou Rómulo de Carvalho, o poeta António 
Gedeão, eles não sabem que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha 
o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. 

Gostaria muito que respondesse à minha exigência em tom poético e não tão 
técnico como aqui foi defendido o seu Serviço Nacional de Saúde.  

Não me excedi no tempo. Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Professor. Senhor Abílio, agradecia, também, que fosse 

preciso na sua abordagem. 
O Senhor Abílio: 
- Ora, em primeiro lugar as minhas saudações especiais a toda a gente em 

especial ao Professor Dr. António Arnaut, pai do Serviço Nacional de Saúde Português, a 
quem eu muito admiro pela sua actividade neste campo, sobretudo neste campo específico 
para bem de outros. 

Presentemente o Serviço Nacional de Saúde atravessa uma crise de identidade 
porque, para mim, os serviços privados portugueses só oferecem condições de saúde à 
classe mais alta portuguesa. Há um milhão ou dois de portugueses no máximo. A maior 
parte da população portuguesa é muitíssimo pobre, é paupérrima. 

Eu sou um indivíduo cem por cento democrático e acredito nos valores de Abril. 
Mas nem tudo se conjugou no melhor sentido. Segundo as estatísticas nacionais e 
internacionais sobre a matéria hoje uma grande parte da população portuguesa vive 
extremamente pior do que antes do 25 de Abril e eu sou individuo, apesar de nesse tempo 
ter o segundo ciclo dos liceus, gosto imenso de geografia em toda a sua extensão da 
palavra e tenho sete ou oito compêndios de geografia altamente actualizados da National 
Geographic, Abril Cultural, Século XXI e peço a todos que meditem nisto. 

Primeiro, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, e mais ou menos 
nessa altura foi criado o Salário Mínimo, depois do 25 de Abril no valor de três contos e 
trezentos escudos, precisamente para que o povo português tivesse melhor poder de 
compra, nessa altura, com os três e trezentos dessa altura, correspondiam neste momento 
a um Salário Mínimo Nacional Português de quinhentos e cinquenta euros mensais, isto é, 
cento e dez contos. 

Ora, infelizmente o Salário Mínimo Nacional Português é muito abaixo disso. 
Portanto, automaticamente, há uma grande parcela da população portuguesa que hoje vive 
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muito pior do que antes do 25 de Abril e que já vivia no ano passado e mais, e este ano 
ainda vive pior do que o ano passado devido às infelizes directrizes do anterior Ministro 
da Saúde, Dr. Correia Campos, que mandou fechar noventa e três Urgências sem criar 
serviços alternativos e eu vou explicar porquê? 

O povo português pode morrer de dia ou de noite. No nosso país tem morrido 
até o ano passado cerca de cento e cinco mil portugueses por ano.  

Ora, segundo dizem e quando as pessoas têm ataques de coração, tromboses, 
derrames, ou isto, ou aquilo, em que são cerca de vinte e cinco mil portugueses que 
morrem, anualmente, dessas doenças, se forem rapidamente assistidos as probabilidades 
de sobrevivência são inúmeras. 

As probabilidades de sobrevivência são imensas. Hoje, há altamente médicos e 
medicamentos que ainda não estão autorizados no nosso país porque uma questão 
economicista do actual Governo Português, porque eu na passada Quinta-Feira Santa tive 
um problema grave de saúde. Felizmente que as médicas conseguiram resolvê-lo, com um 
medicamento novo. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Seja objectivo Senhor Abílio, por favor. 
O Senhor Abílio: 
- E foi a actual Ministra da Saúde, Dr.ª Ana Jorge, que autorizou a sua venda em 

Portugal. 
Estava-me a subir a pressão arterial e a tensão naquele momento, no Hospital de 

Viseu disseram-me que era por ansiedade. 
Ora, no mundo, actualmente, há cerca de mil milhões de pessoas que sofrem 

desse problema. Esse é um medicamento ultra moderno que só está em Portugal desde os 
fins de Fevereiro ou Março, mas que no mundo inteiro, nas nações mais evoluídas de 
saúde, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, já há mais 
de dez anos que é comercializado e pode ser comercializado na questão de fármaco e que 
já deu excelentes resultados, eu não tenho aqui, neste momento esse medicamento, mas 
posso mostrar  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Seja objectivo, Senhor Abílio, se faz favor. 
O Senhor Abílio: 
- Portanto, as pessoas, quando têm tromboses, ou derrames cerebrais, podem ser 

tratadas porque actualmente há injecções ultra modernas que não sei se já estão 
autorizadas em Portugal, que se forem ministradas imediatamente, sem perda de tempo, 
as probabilidades de sobrevivência da pessoa humana são muito maiores do que as que 
eram até aqui. 

E eu, agora, neste momento, estou a falar, segundo dizem os melhores 
professores catedráticos de medicina portuguesa internacionais que, de cada dez 
portugueses que vão à Urgência, três a quatro morrem por falta de assistência médica. 

Não são os médicos portugueses os culpados de nada, pelo contrário, eu tenho a 
maior admiração por todos os médicos e médicas portuguesas, aliás ao longo da minha 
vida já tive alguns problemas de saúde e na maior parte das vezes fui assistido por 
médicos e  
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Neste a caso distingo a Dr.ª Isaura pela excelente clínica e médica que há nove 

anos ultrapassou com a sua inteligência, o seu dinamismo e a sua capacidade 
deontológica uma doença que apareceu na minha esposa há nove anos. 

Portanto, para além da grande simpatia e da grande amizade que toda a minha 
família tem para com a Dr.ª Isaura Pedro este grande sentimento de gratidão, mas este 
pormenor que eu acabei de dizer é, realmente, importante.  

Este ano, pela primeira vez na nossa história, o Governo, o actual Governo 
Português, do qual o Primeiro-Ministro Português é responsável, porque a actual Ministra 
da Saúde, Professora Catedrática Ana Maria Teodoro Jorge, que é excelente balizada em 
medicina, é Professora Catedrática Jubilada em Medicina de Pediatria, nada deve aos 
Ministros da Saúde internacionais, precisa é de ter mais dinheiro para fazer as reformas 
que se impõem.  

 Gostaria que Nelas também tivesse um Serviço de Urgência a funcionar dia e 
noite porque, por vezes, demoram meia hora ou mais os bombeiros a chegarem ao 
Hospital de Viseu levando doentes e aqui neste aspecto é muito específico. 

O concelho de Nelas, há uns anos atrás, tinha três, quatro doentes que adoeciam 
durante o período da noite, com a evolução demográfica 

Com o retorno de muitos emigrantes, as fábricas que existem em Nelas, verifica-
se que durante o período diurno, eu estou a falar com estatísticas altamente actualizadas, 
adoecem durante o período nocturno no concelho de Nelas quinze, dezasseis, dezassete 
habitantes, dezoito e que têm de ir para o Hospital de Viseu. 

Caso houvesse uma Urgência Básica em Nelas metade dessas pessoas talvez não 
morressem, ou uma terça parte, isto segundo dizem todos os professores catedráticos 
portugueses. Não queria só para Nelas o Serviço de Urgência Básica, queria-o para todos 
os concelhos do país. 

Muito obrigado. 
 
 O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, uma salva de palmas para o Senhor Abílio, tenha calma, 

Senhor Abílio, mas não podemos continuar, a pergunta era para ser sucinta e directa. 
Passo a palavra ao Senhor Dr. Armando Carvalho.  

O Senhor Dr. Armando Carvalho: 
- Muito bem Senhor Dr. Obrigado por ter estado connosco.  
Peço-lhe desculpa porque eu tinha vinte anos quando o Senhor Dr. implementou 

o Serviço Nacional de Saúde e nessa altura pouco ligava à saúde porque, é verdade, nós 
enquanto jovens não damos o grande valor à saúde.  

O que mais nos acontece, de vez em quando, é tratarmos da carraspana do dia 
anterior e, portanto, esse é o nosso conceito de saúde. 

E por isso, muitos de nós jovens nessa altura, jovens com menos de dezoito 
anos, no 25 de Abril, jovens que estavam na tropa nessa altura com vinte anos, a passar 
uma referência à tropa e não nos dávamos conta do grande trabalho que estava a ser feito 
por esse Serviço Nacional de Saúde porque, realmente, eu lembro-me e o Senhor Dr. 
referiu isso muito bem que quantos João Semanas não aconteceram por este país, quantos 
médicos não fizeram sacerdócio da sua profissão, quantos médicos não eram tudo, muito 
mais do que isso que disse, eram quase consultores, eram a referência da sociedade. 
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E depois fico preocupadíssimo com também esta realidade dos liberais e dos 
ultra liberais que se contrapõem aos totalitarismos que, felizmente, são cada vez menores. 

Mas estas coisas dos bancos, das seguradoras, de todos criarem estes sistemas 
de, sucedâneos a um sistema de saúde, a um serviço de saúde, preocupam-nos bastante. 

E, com o devido respeito pelas suas palavras, acho que o Senhor Dr., faltou-me 
aqui um bocadinho quando o Senhor Dr. referiu que havia e está a haver uma retracção no 
espaço do Serviço Nacional de Saúde de noventa por cento para setenta por cento. 

Era um tema que eu gostava de ver um bocadinho mais especificado, como é 
que é? Especificado, fica assim, agora já não sai, isto é contenção que estou aqui a ter, 
porque, realmente, as suas palavras fazem-nos pensar em muita coisa e depois a 
imaginação não consegue responder a tudo.  

Porque tinha aqui várias, mas fico-lhe com esta, pedia-lhe que nos desse pistas 
que nos pudessem conduzir a repor a realidade de voltarmos a ter noventa ou noventa por 
cento a mais de garantia da nossa saúde, ficando as ADSE’s, as ADAMS, as ADMAS e 
não sei quantos para residual e que estes seguros não sejam uma ilusão porque, no fundo, 
o que nos vão fazer é levar muito do nosso vencimento, dois por cento e mais do 
vencimento, para depois não nos resolverem o problema do outro braço. 

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Armando Carvalho. O Senhor Dr. Arnaut vai então 

responder. 
O Senhor Dr. António Arnaut: 
- Eu respondo agora porque são três perguntas, depois se houver mais, é mais 

fácil assim. 
Meu caro Marcelino Paiva, de facto, já cortámos o cordel ao Serviço Nacional 

de Saúde porque aquele poema do Torga, que conheço muito bem, o papagaio e depois a 
determinada altura corta-se-lhe o fio e ele lá vai, bom. 

O papagaio, às vezes, não aguenta bem por causa dos ventos, aqui também no 
Serviço Nacional de Saúde os ventos são contrários, mas ele tem aguentado, tem 
aguentado porque quando houve aquele, incidente de encerramento de algumas Unidades 
às pessoas, não se pode tirar às pessoas coisas que elas receberam e que são benefício 
para a sua vida.  

Não se podem retirar, os direitos adquiridos, não se podem retirar, nem reduzir, 
embora alguns serviços tivessem que ser fechados. 

Claro, não houve o cuidado de explicar como é que isso funcionava de abrir as 
Unidades de substituição, etc., etc. e as pessoas revoltaram-se e foi porque as pessoas se 
revoltaram que o Ministro voltou atrás ao que foi substituído. De resto, o Ministro Correia 
de Campos, eu quero dizer isto, tenho por ele muita estima e consideração e amizade, não 
é verdade? E, portanto, as críticas que lhe faço, fi-las em público sempre, mas sem 
prejuízo das relações pessoais que tive, como fiz muitas criticas ao Mário Soares de quem 
sempre fui muito amigo. 

Vamos lá ver, isto são coisas que em democracia fazer critica é um direito de 
cidadania, ás vezes até implica uma consideração, eu faço uma critica a uma pessoa 
porque acho que está mal, que ele está mal, depois ele diz-me assim, não, mal, está você, 
isso é que é democracia. 
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Ora bem, mas o Correia de Campos, de facto, disse, fez uma confissão pública, 
digamos, de grande dignidade, mas que mostra uma grande gravidade da situação a que 
chegou, porque ele disse assim, ou foi o Socrates, foi ele ou foi o Socrates que disse, o 
Ministro foi substituído porque se verificou uma perda de confiança da população no 
Serviço Nacional de Saúde, foi o Socrates, ainda mais, ele disse que não tinha sabido 
explicar mas andava-lhe a dizer isso há dois anos ao Correia de Campos, você tem que 
explicar às pessoas, você tem que tal, você tem que dizer que essas medidas são para 
defesa do Serviço Nacional de Saúde. 

Mas depois havia ali coisas que, realmente, não tinham explicação, bom, mas 
quando o Primeiro-Ministro diz assim, eu substituo o Ministro, embora as políticas vão 
continuar, mais ou menos, as mesmas e tal, não é bem o mesmo, mas disse o Primeiro-
Ministro, substituo o Ministro porque houve uma quebra de confiança no Serviço 
Nacional de Saúde, isso é grave, porque as populações, de facto, tinham perdido a 
confiança no Serviço Nacional de Saúde. 

Mas isso também mostra que, de facto, o Primeiro-Ministro assumiu que é 
preciso repor a confiança no Serviço Nacional de Saúde, isso é importante e isso também 
nos dá esperança. 

Portanto, o Serviço Nacional de Saúde está aí, nós já não temos o fio, mas ele 
está aí e estamos vigilantes. 

Bom, para eu falar do sonho, bem, sabes ó Paiva, também aqui alguém disse, 
pelo sonho é que vamos, não é? Não, o sonho comanda a vida, isso é do Gedeão. Pelo 
sonho é que vamos, é um livro do Sebastião da Gama, que morreu com vinte e poucos 
anos, também, ora bem, pelo sonho é que vamos, o sonho comanda a vida porque muitas 
coisas que hoje temos foram utopia há cem, duzentos anos. 

O sufrágio universal, reparem, a própria República, em 1910, não havia sufrágio 
universal, havia o chamado sufrágio censitário, quer dizer, só estavam inscritos nos 
cadernos eleitorais as pessoas que pagavam uma certa quantia ao Estado e no tempo do 
fascismo também não havia sufrágio universal, no tempo do fascismo, foi há trinta e 
cinco, não havia sufrágio universal, só votavam os homens que soubessem ler e escrever, 
ou que pagassem ao Estado uma certa quantia, não sei quanto e as mulheres que eram 
funcionárias públicas, ou também que fossem chefes de família e que pagassem, quer 
dizer, havia uma grande parte da população que não votava e as mulheres não tinham, 
como já falei aqui há bocado, não tinham direitos, praticamente. 

Ora bem, a mulher, reparem, até na Igreja Católica, as mulheres quando 
casavam ou faziam o casamento canónico, juravam fidelidade, não é fidelidade, 
obediência ao marido, e o marido não jurava obediência, não tinha obediência, portanto, a 
mulher tinha que obedecer. 

Mas isso foi ontem, portanto, vejam a evolução das coisas, quando, realmente, 
na América, no dia 1.º de Maio, há duzentos anos, houve aquela revolta por causa do 
horário de trabalho, das oito horas, não se sabia que, de facto, daí a um século, o horário 
de trabalho já estava em seis horas por dia, ou coisa assim. 

Portanto, há coisas que nós conseguimos e que aqui há uns anos , era uma 
utopia. Pois, a utopia, utopos é o lugar impossível, mas a utopia é aquilo que pode fazer-
se se nós lutarmos por isso. 
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Mas como estamos no Dia da Liberdade, no Dia da Liberdade vou ver se digo 
aqui um poema do Torga, que disseste, sobre a Liberdade, já digo daqui a bocadinho, 
devia ter aqui apontado. 

Ora bem,  
Livre não sou,  
Que nem a própria vida mo consente.  
Mas a minha aguerrida teimosia  
É quebrar cada dia um grilhão da corrente. 
Então nós também temos que quebrar cada dia um grilhão da corrente. Ainda 

não vivemos numa sociedade completamente igualitária. 
Isto quer dizer que a sociedade ainda não é justa e não haverá uma sociedade 

justa, perfeita, não haverá, há sempre, porque faz parte da natureza humana, quer dizer, 
nós também não podemos ter uma sociedade só de santos, não, o homem tem que ter os 
seus defeitos e até há alguns defeitos que são virtudes. 

Agora, em relação ali ao Senhor Abílio. Eu sei que é funcionário do Centro de 
Saúde, não fez, propriamente, perguntas, mas falou numa coisa interessante, que há uma 
crise de identidade do Serviço Nacional de Saúde. 

Bom, não, é mais grave, é que não há uma crise de identidade apenas do Serviço 
Nacional de Saúde, deixe-me agora responder a mim, ó Senhor Abílio, a democracia é 
assim, ouça, a democracia é assim, o Senhor perguntou, agora respondo eu. 

Bom, não, é o Serviço Nacional de Saúde que está a passar por uma crise de 
identidade, estão a tentar destruí-lo mas, por razões económicas, de negócio, por pressão 
porque, sabem, hoje, no tempo do fascismo havia uma ditadura, evidentemente, nós 
sabíamos o que é que era, nós estávamos condicionados por muita coisa, mas hoje 
também estamos condicionados porque há uma ditadura económica aí. 

Há a ditadura dos meios de comunicação social, que criam, inventam, deturpam 
factos e há a ditadura dos grandes grupos económicos, que condicionam as próprias 
medidas do Governo, que condicionam as medidas da União Europeia. 

Os grandes grupos económicos estão representados no Governo, nos Governos e 
estão representados na Comissão Europeia, portanto, nós temos, essa influência e há uma 
crise de identidade geral, sobretudo, traduzindo por miúdos, há uma crise de valores, uma 
crise de valores éticos. 

Nós somos de um meio pequeno, Nelas é um meio pequeno, eu também sou de 
um meio pequeno, embora agora viva em Coimbra, que é um meio maior, mas nós 
sabemos que, sobretudo, nos meios pequenos havia um sentido da honra e do dever. Uma 
pessoa que devia na mercearia, ou no alfaiate e que não pagava e passava na rua era 
apontado e as pessoas deixavam de fazer negócios com ele, quer dizer, havia uma sanção 
moral. 

Hoje, os vigaristas não são punidos moralmente, andam por aí, alguns até estão 
no Governo, quer dizer, não é isso, eu não quis dizer, quer dizer, anda aí muita gente que 
transita das cadeiras do poder para a cadeira de cargos, de cargos, etc. 

Há uma crise de valores e, eu quero dizer o seguinte, hoje fala-se muito na ética 
republicana, eu sou republicano, claro, republicano, mas o que é a ética republicana? Eu 
não gosto da ética com adjectivo, a ética é a ética, não precisa de adjectivos. 

Há uma origem para isto, é a origem histórica muito importante. É que a 
república, em 1910, foi implantada por várias razões entre elas para acabar com aquela 
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corrupção que havia no Paço, os adiantamentos à Casa Real, os escândalos todos que 
havia, etc., etc., portanto, os republicanos falavam em ética e ficou na memória das 
pessoas a ética republicana. 

O Bernardino Machado, Presidente da República, ia para o Palácio de Belém de 
eléctrico e já havia automóveis há muito, quer dizer, havia uma ética republicana, havia 
um sentido de servir, as pessoas estavam no Governo e depois vinham para as suas 
profissões, era advogado, era médico vinha para as suas terras, era a ética republicana. 

Simplesmente, hoje, quando se fala em ética republicana quer-se dizer o 
seguinte, eu posso fazer tudo o que a lei não me proíbe, isto é, a lei diz assim, eu posso 
ser deputado e administrador de uma empresa, então a ética republicana, não é isso, a lei 
pode não proibir mas a ética proíbe porque há valores morais que deviam aconselhar uma 
certa promiscuidade, quer dizer, eu sou dirigente de uma empresa e sou ao mesmo tempo 
consultor da empresa adversária? Não está bem. Eu sou deputado onde decido coisas e 
sou, ao mesmo tempo, director de uma empresa eléctrica? Onde eu decido concessões? 

Por isso não se deve falar em ética republicana, a ética republicana era a antiga 
ética republicana, há coisas que a lei não proíbe mas que a consciência devia proibir, essa 
é que é a grande crise de identidade e nós vemos, eu tenho dito isso várias vezes e tenho 
escrito e quando escrevo é em relação a todos os partidos porque todos os partidos, têm 
gente muito boa e gente muito má, mas onde há os mais medíocres, desculparão a 
sinceridade, é nos partidos do Governo, o que é natural porque esses têm o poder, PS e 
PSD, é natural, pois esses é que vão para o Governo. 

Portanto e os partidos, que deviam ser escolas de civismo, de formação, há 
partidos tirando talvez os partidos de esquerda, porque os partidos de esquerda sendo uma 
minoria têm outra coesão, porque as minorias têm mais força, mais coesão e até há 
partidos que têm a política como se fosse uma religião, aquilo é uma espécie de religião. 
Bom, mas o que se verifica é que os partidos, em vez de serem escolas cívicas de 
formação das pessoas não, são agências de emprego. 

Ó camaradas do meu partido e amigos de outros partidos, desculpem-me a 
franqueza, mas eu já escrevi isto várias vezes, as coisas são assim e por isso que há uma 
certa descrença, mas, já citei ali o António Sérgio e cito-o outra vezes, porque eu gosto 
muito dele, leio-o habitualmente, ele falava nas pedras vivas, o que são as pedras vivas? 
As pedras vivas é o povo. É certo que ele falava há sessenta anos atrás, o povo mudou 
muito também, mas ainda há uma reserva moral na nação, que é o povo, que é as pessoas 
que não estão comprometidas com o poder porque vai-se ali para o litoral, quanto mais 
para o litoral pior, eu vivo no litoral, estou à vontade, mas, é essa reserva moral que é a 
grande crise de valores em todo o mundo. 

Era lá concebível aqui há uns anos atrás que um Presidente da República da 
França e logo da França, fizesse o que este tipo faz, que às vezes até aparece bêbado em 
público, era lá possível, não, hoje há um relaxamento, um abrandamento de certos 
valores. 

Mas isto são períodos da história, a história faz-se por ciclos, talvez isto seja um 
ciclo baixo, ainda ontem numa entrevista o Rui Rio, a respeito de qualquer coisa, disse 
que tinha batido no fundo e eu também digo, nós batemos no fundo, mas quer dizer, 
conhecem as noras dos poços, não sei se ainda cá há noras, no fundo, é verdade, mas 
depois sobe, é preciso é alguém que puxe. 
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Bom, agora em relação ao Armando Carvalho, bom, as seguradores que criam 
sucedâneos e quer que eu explique melhor a retracção e a expansão.  

Ora bem, nós temos hoje em Portugal cerca de, salvo o erro, de cinquenta 
hospitais privados, ainda há dias fui a Vila Real, hospital privado, depois fui a Lagos 
fazer uma conferência também passado pouco tempo, hospital privado, fora das grandes 
cidades e aqueles que estão anunciados?  

Como eu disse ali na minha intervenção inicial, se os hospitais privados, que 
pertencem a grandes grupos económicos, seguradoras e tal, estão a expandir-se, é porque 
eles fizeram um estudo do mercado e acham que daqui a curto prazo haverá um 
alargamento da procura nos privados. Porque é que haverá esse alargamento? Porque 
haverá uma degradação do Serviço Nacional de Saúde e então as pessoas, mesmo aquelas 
que, realmente, têm dificuldade acabam por ir ao privado para não estar à espera, ou vão a 
Cuba, para não estarem à espera. 

Ora bem, em todo o caso é preciso dizer, não há nenhum hospital privado, 
mesmo aquele da Luz, que fez aquela campanha de publicidade com o Eusébio, que se 
compare, tecnicamente, a um hospital público, agora, há fenómenos, preocupantes como 
por exemplo a saída no ano passado de oitocentos médicos do Serviço Nacional de Saúde, 
alguns por reforma natural, mas muitos por reforma antecipada, para irem para o privado 
e outros sem reforma, que foram mesmo para o privado, porque o privado paga-lhes duas, 
três ou quatro vezes mais. 

Ora, o Estado tem que ver isto, mas como é que o privado espera negociar a 
Saúde? Não, é que aqui há outro problema. E que se o privado fosse, se a procura fosse 
voluntária, pronto, vai lá ao privado, quem pode pagar vai ao privado, não está para estar 
à espera numa bicha, uma semana, ou um mês, vai, pronto, alivia até o público, pronto. 

Mas eu tenho uma preocupação, é que eu não quero que o público fique para os 
indigentes, só, ou para os coitadinhos, a palavra coitadinhos foi dita pela Ana Jorge antes 
de ser Ministra. Numa declaração que ela fez disse, á, estou preocupada que o Serviço 
Nacional de Saúde fique só para os coitadinhos, quer dizer, os coitadinhos são os 
desgraçados que não podem pagar e depois há os privados que é para os que podem 
pagar, o que significa que há portugueses de primeira e de segunda para este efeito.  

Mas o que é que os privados querem? Os privados querem que o Estado mande 
às suas unidades, aos seus estabelecimentos de saúde os cidadãos e pagar o Estado. Isto é, 
o Estado pode ser o meu caro colega, o meu caro camarada e amigo, desculpe chamar 
camarada, mas eu sou de tempos muitos antigos, sei que falou em nome do Partido 
Socialista, não tenho o gosto de o conhecer pessoalmente, mas eu sou dos tempos antigos 
em que a gente chamava camarada e a palavra camarada tinha um sentido de fraternidade 
grande, bem, mas alguns já não chamam, eu já uma vez declarei isso em público, 
telefonei para o Partido Socialista e trataram-me Senhor Dr. e eu até pensei, se calhar 
enganei-me e disse-lhes, olhe lá, não é do Partido Socialista que está a falar?  

Não, e os do Partido Social Democrata chamavam-se companheiros, que 
também era uma coisa bonita, há duas teses desta coisa, o Estado, pode haver um Serviço 
Nacional de Saúde, há várias modalidades e o Serviço Nacional de Saúde não é uma coisa 
definitiva, tem que se adaptar às circunstâncias, evidentemente, mas há duas modalidades, 
é o Estado prestador e pagador, quer dizer, o Estado paga, não é verdade. É preciso que 
saibam, nós não pagamos nenhum imposto para a Saúde, nenhum imposto específico, nós 
pagamos os nossos impostos e uma parte desses impostos é que vai para a saúde, não há 
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um imposto específico para a saúde, que é uma coisa que um dia se poderá, de facto, 
admitir que as pessoas que ganham acima de um certo montante, já elevado, pagam 0,5% 
por exemplo para o Serviço Nacional de Saúde, é uma coisa que se pode admitir em nome 
do tal princípio da solidariedade. 

Mas, quer dizer, há duas formas, que é o Estado ser o prestador, pronto, o Estado 
é o prestador, é o financiador e é o prestador. Hoje é o que acontece em noventa por cento 
dos casos, mas o Estado já é financiador e não é prestador em muitos casos, nos bens 
auxiliares de diagnóstico, em muito tipo de coisas em que as pessoas vão ao privado e o 
Estado, mesmo até nas listas de espera, se ao fim de um certo número de tempo a pessoa 
não é atendida na cirurgia o Estado passa o cheque e o sujeito vai ao privado. É por isso 
que eles, às vezes, até demoram mais no público que é para depois receberem no privado, 
a gente sabe, a gente sabe como é que as coisas funcionam. 

Bom, o Estado prestador, mas esses grupos económicos, que estão aí, no 
mercado, o que eles querem é que o Estado seja só financiador e então, olhe, como no 
Hospital Amadora-Sintra, que fizeram aquela parceria, por exemplo, o Estado, as pessoas 
vão lá ao privado e o Estado paga e aqui ainda há duas modalidades, ou o Estado paga 
tudo, ou o Estado paga uma percentagem, como na ADSE, você vai numa consulta da 
ADSE, você paga uma parte e o Estado paga o resto, pronto. 

Ora bem, é aqui que, de facto, eles estão a tentar através de várias pressões, de 
lobies, tudo isso, estão a tentar destruir, desacreditar o Serviço Nacional de Saúde para, 
em determinada altura, a gente diz, bem, vou ao privado porque prefiro pagar. 

Mas o problema é que se isso acontecer um dia já não há Serviço Nacional de 
Saúde porque o Serviço Nacional de Saúde, pela sua própria definição, é para todos e 
nessa altura passa a ver a haver cuidados de primeira e cuidados de segunda, que não são 
melhores agora, só é melhor a hotelaria, podemos dizer do ponto de vista da hotelaria, 
está bem, sim senhor, mas eu sempre admiti, que os hospitais públicos pudessem ter 
quartos particulares, sempre, porque eu, por exemplo, por razões de pudor, ou por outra 
razão, posso querer um quarto particular, pago do meu bolso, quer dizer o Estado garante-
me cuidados iguais tanto na enfermaria como no quarto particular, mas eu, em vez de 
fazer uma viagem às Caraíbas guardo o meu dinheiro para quando estiver doente e vou 
para um quarto particular, não há mal nenhum, o Estado tem de garantir é o mínimo de 
dignidade para todos. Mas se quiser um quarto particular eu não me opus, nunca foi essa 
concepção, de estatística. 

Portanto, o Estado, de facto, os governos têm que ver isso mas há aí ameaças no 
horizonte, não vale a pena citar nomes mas há aí alguns políticos que têm dito que, 
realmente, é preciso esvaziar o Estado, o Estado está muito gordo, usam a expressão, é 
preciso emagrecer o Estado. Onde eles querem emagrecer o Estado é aqui no Serviço 
Nacional de Saúde, como eu disse, realmente, um quinto da despesa pública é feita para o 
Serviço Nacional de Saúde. 

Agora, de facto, nós, cidadãos dos vários partidos que temos uma concepção 
ética da vida e uma concepção solidária, eu acho que temos que defender e se nós 
defendermos o Serviço Nacional de Saúde como agora se verificou nesse levantamento 
nacional que houve, os governos, nenhum governo será, realmente, capaz de ir contra a 
corrente. 

Acho, por outro lado, que há uma norma constitucional, no artigo sessenta e 
quatro, há um número que diz o seguinte, que compete ao Estado, fiscalizar as formas 
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empresariais privadas da medicina articulando-as com o Serviço Nacional de Saúde, essa 
norma é esquecida mas está lá. Se calhar vão tirá-la qualquer dia, está lá, quer dizer, o 
Sector Privado está concebido para prestar os seus serviços mas de forma complementar. 

O que está na Constituição é que, quem presta os serviços de forma prioritária é 
o Estado, é o Sector Público e depois de forma complementar ou quem quiser ir 
voluntariamente, é o Sector Privado. Isso não tem sido aplicado mas o que nós esperamos 
é que, de facto, seja defendido o Sector Público porque se nós temos, um valor ético a 
igualdade, não só a liberdade, mas a igualdade, igualdade de oportunidades, igualdade de 
direitos, isso é que é a cidadania. Só há cidadania se todos tivermos os mesmos direitos, 
se todos formos iguais perante a lei. 

Ora, se nós tivermos como um valor ético a igualdade, então não podemos 
admitir que haja desigualdade na saúde porquê? Porque, justamente, quando a pessoa está 
doente, está numa situação de tal fragilidade que a igualdade impõe-se como imperativo 
moral. Isso é que é importante. Portanto, esta questão do Serviço Nacional de Saúde não é 
uma questão até ideológica, é uma questão moral, ética, por isso é que atravessa vários 
partidos, há muita gente no PS que não quer o Serviço Nacional de Saúde e há muita 
gente na direita que quer o Serviço Nacional de Saúde. 

Eu, ainda há dias estava a falar com um homem muito de direita, conservador, 
muito conservador e ele estava indignado por causa de um Senhor, num jantar onde 
estava o Correia de Campos, ficámos na mesma mesa e ele estava indignado, dizia, não 
podia ser e tal e eu disse-lhe, caramba, eu estou admirado por o Senhor, um homem de 
direita e está aqui a defender, não, eu sou de direita mas sou de uma direita social, há uma 
direita social em Portugal, ligada à doutrina social da Igreja, vamos lá ver, não podemos 
agora dizer, á, os da direita não querem, não, há muita gente do PS que também não, 
enfim, tem lá os outros interesses. 

Portanto, o Serviço Nacional de Saúde não é um projecto, uma reforma de 
carácter ideológico no sentido partidário, não, é uma reforma estrutural mas que tem por 
base, por fundamento certos princípios morais, que é a dignidade da pessoa humana, não 
deixar morrer ninguém só por carência económica, eu acho que isso é um princípio 
cristão. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Arnaut, mais uma vez. Temos mais dois cidadãos 

inscritos a quem de seguida passo a palavra e o Senhor Dr. Arnaut fará o obséquio de 
responder também às questões que irão ser levantadas e, como não há mais ninguém 
inscrito encerramos este debate de seguida atendendo ao adiantado da hora. 

Senhor Paulo Santos, faça favor. 
O Senhor Paulo Santos: 
- Muito obrigado Senhor Presidente. 
Queria saudar o Dr. Arnaut pelo brilhante discurso livre, desassombrado e 

agradecer-lhe, de facto, não é todos os dias que temos o privilégio em Nelas, um concelho 
do interior, de ouvir um discurso tão rico, de um homem com a experiência que teve, e 
tem, um homem livre, pela forma como explanou a suas ideias e até como veio 
desassossegar os nossos espíritos. 

De facto, foi um tónico refrescante, eu acho, é sempre uma vitamina já que 
estamos a falar de saúde ouvir alguém com a experiência do Senhor Dr. Arnaut, 
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defendendo valores de forma como ontem, hoje, desapegado e de forma frontal, tudo 
aquilo que defende e que sempre defendeu. 

Muito obrigado porque vem desassossegar-nos e vem-nos também dar e eu falo 
por mim, forças para voltarmos a ter capacidade de sonhar porque, de facto, só consegue 
realizar obra quem consegue sonhar e ter capacidade de sonhar e transmitir o sonho aos 
outros também para podermos realizar alguma coisa. 

Passado isto, tinha uma questão que no discurso em que falou no Serviço 
Nacional de Saúde lhe queria colocar, ou melhor, uma reflexão sobre a questão dos 
médicos porque nós, um caso concreto que temos em Nelas, recorrentemente desde 
sempre, desde que o Centro de Saúde foi instalado, é a dificuldade de fixação de médicos 
em Nelas, portanto, foram sendo encontradas várias formas ao longo dos anos, mas um 
dos problemas com que Nelas, muitas vezes, o concelho se debate e não só Nelas, é 
comum, julgo, a concelhos do interior do país, é conseguir fixar e cativar a fixação de 
médicos para, enfim, socorrer das necessidades que o Centro de Saúde tem e a população. 

A questão da formação e da educação do número de médicos, aquilo que o 
Senhor Dr. pensa sobre esta questão porque, de facto, será apenas por uma questão de 
deficit de médicos, ligados, com este problema de fecha não fecha, temos médicos, não 
temos médicos. 

Portanto, isto é algo que nos toca muito, é uma questão concreta. Qual a visão 
do Senhor Dr. sobre a questão da formação médica também no enquadramento de toda a 
visão que o Senhor tem do Serviço Nacional de Saúde? 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Paulo Santos. Passo de imediato a palavra ao Senhor 

Dr. Américo Borges. Faz favor.  
O Senhor Dr. Américo Borges: 
- Meu caro Dr. Arnaut. Se me permite e penso que permite, meu querido 

camarada. 
Eu, como V.ª Ex.ª, embora discretamente mais jovem, muito pouco, tenho 

também Fidel Castro, como tive Cheguevara dos ídolos da minha juventude, como tive 
também de juntar a esses ídolos os homens do Sinédrio que fizeram a Carta 
Constitucional, como tive os heróis da República de Machado dos Santos a Afonso Costa 
e António José de Almeida e também podemos juntar-lhe, porque não, o Brito Camacho e 
seja-me permitido, aqui, publicamente, neste concelho que me viu nascer, juntar a todas 
estas personalidades, que mudaram a história do mundo e a história de Portugal, também 
a sua.  

Era, antes de o ouvir ao vivo um dos ídolos da política portuguesa 
contemporânea, bem como é Mário Soares e o Manuel Alegre. 

Se calhar, dos vultos da política contemporânea terei de fazer como Diógenes, 
com a candeia, para encontrar mais, mas, se calhar, há e sou que estou, realmente, 
desatento. 

Mas voltando à sua intervenção e quero-lhe agradecer como natural deste 
concelho, ter-se disponibilizado a convite da minha amiga e colega Dr.ª Isaura e da 
restante Câmara Municipal, ter vindo aqui, efectivamente, dar-nos uma palavra de 
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esperança e se calhar quando eu sair deste auditório não vou estar tão triste como estava 
quando entrei porque eu, concordo consigo. 

A esperança é a última coisa que um ser humano consciente deve perder e 
tenhamos confiança, efectivamente, estes políticos que nos hão-de suceder, não deixem 
morrer o SNS, não foi, concerteza, a melhor conquista do 25 de Abril, mas foi uma das 
boas que o 25 de Abril nos trouxe e penso que não nos trouxe nada de mau, nada, 
rigorosamente, nada. 

Os homens que fizeram o 25 de Abril não fizeram aquela revolução para dar 
fosse o que fosse de mau ao seu país, a Portugal. Mas o Senhor Dr. foi, realmente, o pai 
do Serviço Nacional de Saúde.  

Aquilo que me preocupa e eu tenho mais coisas que fazer, mas, de vez em 
quando, nos momentos de ócio, começo a pensar, e também cansa, não quero dizer que 
não sou preguiçoso, sou, o direito à preguiça não vem consagrado na Constituição mas 
está na nossa maneira de estar e de ser. 

Portanto, o meu amigo Paulo Santos levantou uma das questões que eu lhe 
queria pôr como pensador mais atento para estes problemas. É que eu penso que neste 
governo, como naqueles que o antecederam, um dos Ministros tem como missão ser 
Ministro também do Plano e mesmo que os Ministérios não estivessem dotadas de umas 
maquinetas infernais que há para aí, que não são meus ídolos, que são os computadores, é 
fácil fazer contas e saber que um curso superior tem, em média, a duração de cinco anos, 
excepção do curso de medicina que parece-me que ainda tem seis, daqui por cinco anos 
quais as profissões que o país mais carece e não serão, concerteza, licenciados em direito, 
que tanto quanto eu sei há imensos licenciados em direito a vender lingerie no Continente 
e nas outras superfícies comerciais deste país, se calhar economistas também já temos que 
chegue, até temos um Presidente da República que o é, mas temos, efectivamente, 
carência de uma profissão, toda a gente sabe que isso existe, que são os médicos. 

Então qual o argumento, não direi do Ministério da Educação porque, 
felizmente, graças ao Abril de 69 já as universidades portuguesas têm autonomia, mas 
porque não reduzir aquele 19,8 que obrigam os miúdos para entrarem nas Faculdades de 
Medicina e aumentar, efectivamente, a nota de entrada ou os números clausus nas 
faculdades em cujas profissões o país já é excedentário e diminuir essa mesma nota de 
entrada nos cursos que, efectivamente, o país precisa e estou a lembrar-me, em primeiro 
lugar, dos médicos. 

E não me venham com a história de que um miúdo com 19, eu ia dizer, uma 
criança e posso dizer que em relação a mim são, efectivamente, crianças, com 19 mas que 
entra na Faculdade são um médico melhor do que aquele que, porventura, entrasse com 
dez. 

E não me venham também com a história de que é obrigatório criar mais 
Faculdades de Medicina para haver mais médicos em Portugal. 

O meu curso, em Coimbra, saíram de duzentos e muitos, ou trezentos e poucos, 
já não me recordo e tanto quanto eu sei e acompanhei, não fomos piores médicos do que 
aqueles agora mais recentes que entraram lá com os dezanove virgula tal e saíram só 
poucos mais de cem, passados aqueles seis anos. 

Outra questão que o Senhor Dr. levantou e, efectivamente, eu agradeço-lhe a 
reflexão porque já, a tinha feito, acho que a ideia da criação e toda a legislação do Serviço 
Nacional de Saúde foi excelente numa primeira fase, mas, se calhar, faltou-lhe 
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complementar muita coisa e depois quem teve a possibilidade de, que não foi o camarada 
que complementou, digamos, a ideia inicial do Serviço Nacional de Saúde, era na minha 
perspectiva tão simples quanto isto, o Senhor Dr. que até tirou e refiro-me, como é óbvio, 
aos médicos mas também posso referir-me, como é óbvio, aos enfermeiros, embora eles, 
hoje em dia, saem das suas escolas também licenciados, portanto, têm direito ao grau de 
Dr., mas dizia que eles tiraram os seus cursos graças aos dinheiros de todos nós, povo 
português, mas, não lhes pode proibir o irem desempenhar as suas profissões no sector 
privado. 

Agora, penso que o médico, o enfermeiro, no fim do seu estágio profissional 
devia ser-lhe perguntado com carácter obrigatório, o Senhor quer ser funcionário público, 
ou quer ir para a privada?  

E acabava-se aquilo que o Senhor Dr. citou e muito bem, do Senhor Dr. opera de 
manhã e à tarde vai para a clínica privada, etc., etc, etc. 

Quanto àquilo que citou e o meu camarada da Assembleia Municipal está 
preocupado com a concorrência do sector privado ao público eu fazia também mais uma 
revolução pequenina que não custa grande dinheiro, não tenho nada contra a iniciativa 
privada, o que eu tenho é que o meu dinheiro e de todos aqueles que estão aqui e por este 
país todo seja dado para beneficiar os grupos Melos, Espíritos Santos, ou a Caixa Geral de 
Depósitos, isso alto aí. 

Que o meu dinheiro seja utilizado, com critério, para beneficiar as pessoas que 
têm menos rendimentos, menos garantias do que eu, absolutamente de acordo, é isso que 
os franceses nos ensinaram e que chegou cá uns anos mais tarde, em 1820, com a 
Revolução Francesa, ou Liberté, Igualité e Fraternité, todos nós acho que falamos francês. 

Isto, para não ser mais maçador, no sector público, no sector da saúde, bons 
hospitais, bons centros de saúde, com capacidade de resposta e também um sector 
privado, graças à iniciativa privada e só à iniciativa privada e depois a tal liberdade que o 
25 de Abril nos deu para a possibilidade a cada um de nós, dos mais carenciados aos mais 
ricos, a optarem. 

Agora, o Estado, dinheiro dos portugueses serve para construir os Hospitais de 
Amadora-Sintra e depois entrega-se aquilo à iniciativa privada, não. 

Dr. Arnaut, tem muito mais força, muito mais poder de comunicação, é outra 
coisa que eu lhe louvo, faça alguma coisa por nós. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Dr. Américo Borges. E, dou novamente a palavra ao 

Senhor Dr. Arnaut para responder às questões levantadas. 
O Senhor Dr. Arnaut: 
- Vou terminar, respondendo a estas três interpelações, duas interpelações, mas 

que valem por três, ou quatro, ou cinco e achei interessante a expressão do Paulo Santos 
sobre eu desassosseguei o espírito e isso foi o maior elogio que pode fazer à minha 
intervenção porque eu também tenho o espírito desassossegado. 

Eu tenho, de facto, uma certa rebeldia e faz parte da natureza humana, também 
aprendi isso com o Torga, já falámos nele e pela vida de Coimbra, eu sou um rebelde, eu 
sou, naturalmente, da oposição, mesmo quando está o governo do meu partido porque, 
realmente, as coisas estão tão mal, mas isso é uma forma, suave, de dizer, eu, realmente, 
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sou contra as injustiças sociais, sou contra as desigualdades, pela minha formação 
filosófica, etc. Eu luto, na medida do possível e segundo as minhas modestas 
possibilidades, realmente, por um mundo melhor, tal qual como aqueles homens do 
Sinédrio que são meus antepassados históricos e como sabe, não vale a pena dizer mais, 
desde o Manuel Fernandes Tomás, ou Ferreira Borges, esses homens do Sinédrio que 
fizeram a revolução de 1820 depois da derrota do Gomes Freire de Andrade, já agora que 
também foi o primeiro homem que lutou pela liberdade e que ficou conhecido como o 
primeiro mártir da liberdade em Portugal, tem um monumento em Lisboa porque ele, 
dirigiu, a primeira revolta tendo fracassado, ele foi enforcado e depois de enforcado foi 
decapitado e depois de decapitado foi queimado e depois de queimado foram as cinzas 
expostas no mar, no Forte de São Julião da Barra. 

Era assim que, realmente, eram tratados aqueles que lutavam pela liberdade, nós 
sabemos o caminho difícil que passamos e isso foi em 1817. 

Depois em 1820 vieram os homens do Sinédrio, enfim e as coisas foram 
melhorando, passo a passo, apareceu por aí um sujeito chamado D. Miguel que, 
realmente, ia estragando esta coisa toda, depois apareceu um sujeito ali de Santa Comba, 
cujo nome agora não me ocorre, que também ia fazendo a coisa e tal, mas a vida, a coisa 
vai continuando e hoje estamos aqui a celebrar Abril. 

Bom, mas nós devemos ter o espírito desassossegado porque não nos devemos 
conformar com injustiças. 

Eu já uma vez escrevi isto, e desculpem estar-me a citar a mim próprio, quando 
vejo uma criança descalça, agora já há, também aqui falou-se na miséria que havia, foi o 
Senhor Abílio que disse que agora há mais pobres, não, agora nós temos dois milhões de 
pobres, pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza e na Europa, na União Europeia 
há cinquenta milhões de pobres, mas são uns pobres diferentes, já não são pobres de 
pedir, andrajosos, de porta em porta, há outro tipo de pobreza. 

É também pobreza, mas, eu, realmente, luto contra as injustiças sociais e 
procuro, de facto, dentro destas possibilidades, um mundo melhor, mas, desassossegar o 
espírito, pois é, porque nós temos que viver de forma desassossegada, não podemos ficar 
sentados, calmamente de braços cruzados na soleira da nossa porta a ver passar a 
revolução, a revolução moral que é preciso fazer. Nós temos que ajudar a fazê-la. 

Ora bem, então o Paulo Santos falou-nos na questão da dificuldade da fixação 
dos médicos. É uma questão complexa porque o médico, o Senhor Dr. disse, o Camarada 
disse ali são seis anos, não, ponha-lhe outros seis, faculdade e depois a especialidade e 
depois, mesmo até para os médicos de clínica geral, não, é muito, são doze anos, dez, 
doze anos, agora, há estudos feitos, que eu não sei de memória, mas há estudos feitos 
actuais que dizem que nós precisamos não sei de quantos, não vale a pena citar números, 
porque nestes próximos anos os que se aposentam pela ordem natural das coisas, que 
saem do sector público porque atingem o limite de idade, os que saem porque vão para a 
privada etc., nós temos carência de largos milhares de médicos, por isso é que já hoje 
temos aqui espanhóis. 

Por isso é que nas nossas Faculdades de Medicina não há números suficientes e 
vão até para a Checoslováquia, sobretudo para Espanha, tirar o curso de medicina, mas 
isto aconteceu de forma pensada, não foi por acaso que isto aconteceu, porque, aqui há 
uns anos atrás fizeram, realmente, um conluio para não abrir o número de vagas 
suficientes para manter aquela coisa assim, não é verdade? Acho eu, desculparão, mas a 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 32

verdade é que, os governos, deviam ter planificado isso. Mas os governos não planificam, 
ou porque não sabem, ou porque não querem, ou porque às vezes não têm tempo, porque 
também, às vezes, o governo muda rapidamente criando alguma instabilidade, agora nos 
últimos anos, não, mas tem havido alguma instabilidade dos governos. 

Mas o que o nosso país precisa, não é tanto da planificação dos médicos porque 
isso, bem, já há mais faculdades de medicina, no Minho e na Covilhã. 

Os Governos têm que ter preocupação com esta planificação, mas, há uma coisa 
mais grave, desculpe lá eu agora introduzir isto porque é uma preocupação constante que 
eu tenho, há uma coisa mais grave, é que a planificação do país não é só dos médicos, é 
de tudo, nós corremos o risco, daqui a poucos anos o interior está desabitado.  

Nelas ainda não é bem interior, enfim, mas de Viseu para lá, aquela faixa dos 
trinta, quarenta, cinquenta quilómetros da fronteira está desabitado. 

Parece que os governos admitem isso como um facto natural porque os 
investimentos são todos no litoral, todos os investimentos e não há medidas que se tomem 
e isso preocupa-me imenso, porque um território abandonado é uma terra de ninguém 
depois fecham os serviços de saúde, fecham as escolas porque não há alunos, fecham os 
Postos da Guarda Republicana porque não há habitantes, fecha tudo, agora vão fechar os 
tribunais, bom e onde é que está o Estado? O Estado está ausente disso, essa é que é a 
grande preocupação e os Governos deviam, ao nosso D. Sancho I, que ficou conhecido na 
história O Povoador, mandou povoar o sul do país. É preciso arranjar maneira de dar 
incentivos às pessoas que vão para o interior e há formas de fazer isso. 

Ora bem, a questão dos médicos, naturalmente que me preocupa, não é, porque 
os médicos são a base, os médicos e os profissionais de saúde, os enfermeiros também, 
mas nos médicos há mais carências, do que propriamente os enfermeiros. 

Também agradeço ao Dr. Borges os elogios que me fez, as referências que me 
fez, generosas porque vêm de um camarada, é claro, mas enfim e a questão que, gostou de 
me ouvir e de que ficou com a esperança de que as coisas possam melhorar. 

Mas, sabe, a esperança, o povo diz que é a última coisa a morrer, mas a 
esperança tem uma grande paciência, a esperança espera sempre, pela natureza das coisas 
a esperança espera sempre. O Torga também dizia, a esperança tem sempre tempo. 

De maneira que é preciso ter esperança. Mas é preciso construir o futuro porque 
o futuro não vem aí de qualquer maneira, é preciso construí-lo e já que estamos aqui 
numa Assembleia Municipal com autarcas, o futuro começa a construir-se aqui no 
Portugal profundo, quer dizer, construir o futuro ao mesmo tempo, em questões de 
política geral, de educação, de saúde, etc., as Autarquias, os Municípios podem fazer-se 
ouvir lá em cima, têm os seus representantes, ou através do Governo Civil, ou através de 
moções, é preciso que os Municípios reclamem porque, são a voz do povo, é que os 
políticos na altura das eleições, ou uns tempos antes costumam ter um bocado de cuidado 
com as manifestações populares porque dependem do voto e, portanto, também dessa 
maneira nós temos uma forma de fazer ouvir a nossa voz. 

Por mim e respondendo aqui ao Dr. Borges na questão da possibilidade de 
comunicar, por mim, se tem acompanhado, eu, dentro do possível, de vez em quando faço 
ouvir a minha voz porque mando uns recados para Lisboa, quando posso até falo com 
eles, eles é que não ouvem, não é? Eles não ouvem, dizem assim, á, se calhar, o Arnaut é 
um idealista, uma utopia, deixa lá, é bom rapaz mas, é boa pessoa mas, mas a verdade é 
que às vezes incomodo, porque eu sei que às vezes incomodo, porque eu já tenho dito 
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coisas muito duras, custa-me, dói-me mais a mim do que a eles, mas tenho dito, não é? 
Enfim, em nome daqueles valores em que eu acredito e, portanto, eu vou fazendo, esta 
luta. 

Também estou hoje aqui porquê? Por uma questão de celebrar o 25 de Abril, 
mas também é por uma forma de desassossegar as pessoas vindo aqui, também é uma 
forma de comunicar, é uma forma de alertar, de chamar à atenção para as pessoas. 

Bem, a questão depois dos recém licenciados nas careiras de saúde devia ser-
lhes perguntado sobre se querem ir para a privada ou para o público, bem, isso é uma 
questão, não sei se devia assim, eu não sou um técnico, eu sei que isso devia ser estudado, 
mas a verdade é que quem tira um curso na Universidade Pública paga com os dinheiros 
do Estado devia ter, pelo menos, um tempo em que tinha que trabalhar no público, é 
evidente, como por exemplo os pilotos das Companhias Aéreas do Estado, que tiram 
cursos especiais comprometem-se a estar no Estado, a estar na TAP por exemplo um certo 
tempo. Quem tirava um curso na Universidade Pública à custa, do Estado, devia também 
ter um período vinculativo.  

Agora, o que se tem é que reestruturar as carreiras profissionais, tem que se 
pagar de forma digna aos médicos, tem que se adoptar um regime tendencialmente de 
exclusividade, não obrigatoriamente, mas tendencialmente, e esse regime como, aliás, há, 
por exemplo, nas Universidades, os Professores Universitários que estão em indicação 
exclusiva ganham muito mais do que aqueles que não estão, ou que dão aulas em vários 
sítios, enfim, ganham muito mais e portanto, condições de trabalho, dignidade, quer dizer, 
tornar a carreira de saúde, médico ou enfermeiro, uma careira aliciante, nobilitar a 
carreira, dar-lhe respeitabilidade, como tinha antigamente um médico, um médico tinha 
respeitabilidade, as pessoas tinham, hoje, enfim, alguns médicos também são uma espécie 
de funcionários públicos, primeiro têm que pôr o dedo a dizer que chegam lá, depois 
também chega à hora sai, quer dizer, tornar a carreira médica numa função de relevante 
interesse público que ela é, de facto, mas isso também passa por vencimento condigno, 
porque tem tira um curso que demora doze anos a tirar, além do curso dos liceus, tem que 
ser devidamente remunerado. 

Mas se o Governo, ou o Estado tivesse esta preocupação, porventura as coisas 
estariam melhor. Agora o que, realmente, nós temos esperança que o futuro será melhor 
do que o passado, então eu termino com esta palavra de esperança, mas a esperança de 
que todos estejam desassossegados para desassossegar quem tem que decidir porque se 
for assim eles decidem conforme, realmente, a vontade e o interesse do país. 

Muito obrigado, mais uma vez, por me terem convidado. Tive muito gosto em 
vir cá. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, mais uma vez, Senhor Dr. António Arnaut, agora pedia-lhe 

que inscrevesse o seu nome no Livro do Município para registar a sua visita que tanto nos 
orgulha. 

Uma vez que já há pessoas a ausentar-se da sala quero informar que as 
comemorações do 25 de Abril continuam da parte da tarde em Santar, com várias 
manifestações de referência, quem não tiver transporte poderá ir no autocarro da Câmara 
Municipal que estará em frente à Câmara por volta das duas horas da tarde, para vos 
transportar até Santar para as comemorações do 25 de Abril. 
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Assim, para os mais apressados, uma boa tarde e um bom 25 de Abril. 
Pedia aos Senhores Membros da Assembleia se mantivessem dentro da sala, 

atendendo que ainda não dei por encerrada a sessão. 
 
Muito obrigado Senhor Dr. António Arnaut pela dedicatória escrita no livro do 

Município. 
 
Assim, dou por encerrada esta sessão. Bom 25 de Abril para todos. Muito 

obrigada           
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 
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