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REALIzARAM-SE EM 

vIANA DO CASTELO, 

DE 30 DE AbRIL A 2 DE 

MAIO, AS JORNADAS 

DE PRIMAvERA DA 

SOPEAM (SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE ESCRITORES E ARTISTAS 

MéDICOS), CUJO bRILhO ExCEDEU TODAS 

AS ExPECTATIvAS.

por LUíS LOURENçO
pRESIDENTE Da SOCIEDaDE pORTuGuESa DE ESCRITORES E aRTISTaS MÉDICOS

A circunstância do certame estar a cargo da 
colega Dra. Luísa Quintela que já, em 2004, 
tomara a seu cargo a realização do 48º Con-

gresso da UMEM (União Mundial de Escritores 
Médicos) era, só por si, uma garantia de êxito.
A intervenção de vários associados com trabalhos 
literários foi abrilhantada com trabalhos de cariz 
científico, graças à intervenção de vários colegas do 
ramo da Psiquiatria, que enriqueceram, de forma 
agradável, os nossos conhecimentos.
Férteis em surpresas, as jornadas tiveram outras 
componentes, nomeadamente lúdica, gastronómica 
e poética, não faltando passeios pela cidade, que 
deram aos forasteiros a oportunidade de conhecer 
as belezas naturais, artísticas e arquitectónicas de 
um dos recantos mais aprazíveis do país.
De referir o empenhamento e a lhaneza da Câmara 
Municipal, que não só concorreu para o elevado 
nível do encontro, como nos honrou com a pre-
sença do seu Presidente na Cerimónia de Abertura, 
Senhor Dr. Defensor Oliveira Moura, também ele 
médico.
Também a Universidade do Minho, a Ordem dos 
Médicos de Viana do Castelo e algumas estrutu-
ras locais acrescentaram significativa mais-valia ao 
acontecimento.
Fica-nos também na memória, como um dos pon-
tos altos do encontro, a representação teatral de “O 

Incorruptível”, pelo que tem de inédito e de artístico 
e a quem a Sociedade ficou grata. 
O encerramento foi mais uma agradável surpresa, 
com a exibição de quatro equipas de futebol, duas 
masculinas e duas femininas, sob a égide da onda P, 
capitaneada pelo colega Dr. Dourado, também ele 
sócio da SOPEAM.
Quem não sabia ainda do que é capaz este nosso 
companheiro em entusiasmo, poder mobilizador 
e arte futebolística (nós já o conhecíamos bem), 
passou a sabê-lo.
Ficou-nos ainda uma certeza. A de que, se Deus se 
lembrasse de acabar com todas as enfermidades 
deste Mundo, as colegas que no campo actuaram 
com tanto entusiasmo, tanta alegria, tanta disci-
plina e com tamanha garra, não ficariam no desem-
prego!...
Como Presidente da Direcção da SOPEAM, apro-
veito para agradecer à Organização e a todos os que 
contribuíram com a sua dedicação, o seu trabalho, o 
seu entusiasmo e o seu sacrifício, para que o nosso 
encontro se revestisse de tamanho êxito. n

JORNaDaS Da pRIMaVERa 
Da SOpEaM,  EM VIaNa 
DO CaSTELO

apELO aOS COLEGaS 
ESCRITORES E aRTISTaS

apelamos aos colegas que escrevem, em litera-
tura, ensaio, poesia e teatro ou que pratiquem 
outras actividades artísticas, para que adiram à 
SOpEaM e, por extensão, à uMEaL (união de 
Médicos Escritores e artistas Lusófonos).
para tal, basta que nos contactem para SOpEaM, 
ORDEM DOS MÉDICOS, avenida almirante 
Gago Coutinho, 151, 1749-084 Lisboa e nos en-
viem, para apreciação, obra ou obras publicadas 
ou prontas para publicação e fotografias de Obras 
de arte e, se possível, um pequeno currículo.
De volta, enviaremos uma proposta para ser pre-
enchida.

Contamos com os estimados Colegas para en-
grandecerem a SOPEAM!




