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É possível fazer mais, é possível
fazer melhor!

Faz parte da natureza humana ser capaz
de se superar, fazer cada vez melhor. Basta
para tal ter vontade, o “engenho e a arte”
transformarão o esforço em sucesso e a
ambição em realização.
Ao nosso Hospital foi pedido pela Senhora
Ministra da Saúde um esforço acrescido
de melhoria da eficiência, para que fosse
feito tudo o que tem de ser feito em prol
da saúde das populações que servimos
mas, se possível, com dispêndio de menos
recursos, diga-se com redução de custos
e de despesas.
Para um hospital onde há muito tempo
está fortemente enraizada a cultura da
economia e de um esforço permanente
de contenção de custos, sem qualquer
compromisso dos elevados níveis de
actividade assegurados, é certamente um
desafio e um desiderato de muito difícil
alcance, por se considerarem sobejamente
esgotadas as margens desse rio.
Mas o pedido da Senhora Ministra tem para
nós um significado mais profundo. É o apelo
do nosso Serviço Nacional de Saúde pela
sua sustentabil idade. Poderá ser o
contributo do Ministério da Saúde para a
redução do deficit que acorrenta o país,
mas todo o resultado que for alcançado,
por mais pequeno que seja, será sempre
muito mais um contributo para o respeito
pelo Serviço Nacional de Saúde.
Tem o Conselho de Administração a
consciência por muito pequeno que seja
o pedido, grande será o esforço e o
sacrifício para o alcançar, mas foi também
pela confiança em todos que nos
comprometemos com a Senhora Ministra
da Saúde em pedir um esforço
suplementar, certos de que as causas são
nobres e que todos seremos capazes de
unir as nossas forças em torno de um
objectivo que é de todos e de cada um
contribuindo para alcançar um
desempenho ainda mais eficiente, sem
qualquer comprometimento da Missão, da

Visão e dos Valores que nos norteiam.
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Agradecimentos dos doentes do HDSAgradecimentos dos doentes do HDSAgradecimentos dos doentes do HDSAgradecimentos dos doentes do HDSAgradecimentos dos doentes do HDS

Foi no Dia da Mulher
Que essa prenda recebi
Era como se já esperasse
E não esmoreci

Fiz as minhas consultas
Com uma equipa maravilhosa
São como uma família
Não me deixaram medrosa

Nem tudo é mau na vida
Descobri isso um dia
Ao entrar num Hospital
Para fazer uma mastectomia

Chegou o dia da operação
Entre susto e contentamento
Não hesitei um instante
Estava ali meu salvamento

Fiquei com uma maminha
Não havia outra solução
Para cortar o mal pela raíz
Sujeitei-me à operação

Correu o melhor possível
Agora é só esperar
Que o próximo tratamento
Ajude a me salvar

Fiquei no piso três
Hospital de Santarém
Médicos, enfermeiras, auxiliares
Todos me trataram bem

As enfermeiras que me trataram
Agradeço de todo o meu coração
E também às auxiliares
Um abraço da Maria João

A Deus muito agradeço
Que foi por mim olhando
Ele dá-me sempre a mão
Quando estou precisando

Hoje estou saindo
Com alguma nostalgia
Quem sabe o que Deus me reserva
Se para cá volto algum dia

Felicidades para todos
E os meus agradecimentos
Bem hajam por serem humanos
e aliviarem o nosso sofrimento

Maria João Simplício  26/05/2010

No dia 8 de Maio do corrente ano, foi
feita referenciação de um potencial
dador de órgãos, na Unidade de
Cuidados Intensivos. Após realização
de todos os procedimentos prévios à
colheita, a equipa do Gabinete
Coordenador de Colheita e
Transplantação do Hospital de S. José
(GCCT) realizou a colheita de órgãos.
Salientamos a actuação da equipa da
Unidade que a Senhora Enf.ª dirige
na monitorização do potencial dador,
contribuindo para a qualidade dos
órgãos colhidos.
Face ao empenhamento e dinamismo
de todos os profissionais afectos ao
Serviço supracitado na manutenção do
dador, os órgãos colhidos foram
transplantados em doentes que
aguardavam em lista de espera e que
assim beneficiaram de uma melhoria na
sua qualidade de vida.
Informamos, ainda, que os órgãos
colhidos foram alocados a quatro
doentes, internados em quatro
hospitais diferentes (Centro de
Histocompatibilidade do Sul, Hospital
Curry Cabral, Hospital de Stª Cruz e
Hospital Garcia da Horta).
As informações transmitidas pelas
equipas de transplante evidenciam que
os doentes transplantados se
encontram em franca recuperação.
Assim, queremos agradecer a todos os
profissionais envolvidos o empenho e
os cuidados prestados, bem como o
apoio que sempre demonstraram e
disponibilizaram para a concretização
desta colheita.

Os meus cumprimentos pessoais,
Enf.ª Maria da Cruz Palma
Directora do GCCT

Venho por este meio junto de V. Exas.,
juntamente com a minha mulher, Olívia
Martins, manifestar o quanto nos
sentimos gratos, pela maneira como a
minha mulher foi tratada pela Dr.ª
Leonor Paulo, pelo Dr. Francisco
Infante e por toda a equipa de
Médicos e Enfermeiros que assistiram
a minha mulher, por ocasião da ciurgia
que teve lugar em Ortopedia, no dia 6

de Abril de 2010.
Desejo salientar a forma competente,
ateciosa e humana como a minha
mulher foi tratada, o que resultou no
sucesso dos procedimentos que
aceleraram a sua alta, possibilitando
assim o seu regresso à vida normal.
Reiterando os nossos agradecimentos
pelo empenho, pela dedicação e pelo
carinho de todos os que operaram em
favor da minha mulher, durante as sua
estadia nessa Unidade Hospitalar, e
desejando a todos as maiores bençãos
de Deus, apresento a V. Exas. os meus
melhores cumprimentos.

Daniel Correia Martins

No passado dia 15 de Março, senti-me
abalado por doença coronária, tendo
sido assistido pela Dr.ª Maria da Luz Pita.
De imediato fui enviado para o Serviço
de Urgência do Hospital de Santarém.
Logo que lá cheguei fui prontamente
assistido por duas médicas que
ordenaram que fosse radiografado,
tendo-me feito análises e outros
exames. Fui encaminhado para os
Serviços Intensivos Coronários
onde fui profissionalmente atendido
pelas enfermeiras que ali prestam
serviço. Além do profissionalismo, tenho
a destacar o grande carinho, a
amabilidade e afecto. Deixei os Serviços
Intensivos mas logo à minha espera
estava uma ambulância que me
transportou para o Hospital Santa Maria
em Lisboa. De regresso a Santarém fui
internado numa enfermaria e enquanto
aí estive fui tratado de forma atenta e
competente. Apenas quero
testemunhar o meu reconhecimento
por todos quanto me atenderam,
merecem, sem favor, um louvor por
todo o profissionalismo , simpatia que
me dedicaram.

António Nascimento Almeida Baptista
In “O Mirante”.
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A pensar no Presente...A pensar no Presente...A pensar no Presente...A pensar no Presente...A pensar no Presente...
Hospital de Santarém, E.P.E. está a investir em
diversos Projectos de Melhoria e Requalificação das
instalações actuais. Estes Projectos têm como

grande objectivo colmatar as actuais necessidades.
A candidatura do Serviço de UrgênciaServiço de UrgênciaServiço de UrgênciaServiço de UrgênciaServiço de Urgência  submetida
ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) teve
como propósito oferecer uma resposta adequada às
exigências de uma procura que vem crescendo nos últimos
anos, passando a apresentar condições de acesso,
admissão, atendimento, espera e tratamento adequadas.
Este Projecto representa um significativo esforço financeiro,
quer por parte do QREN, quer por parte do Hospital. O
investimento total é de €6.168.610, 27 o que se
traduz numa participação do nosso Hospital de
€1.850.583,08, sendo os restantes 70% assumidos
pelo QREN. Prevê-se que a obra esteja concluída até
ao final de 2010.
Simultaneamente, decorrem as obras para construção de
uma nova Unidade de RadioterapiaUnidade de RadioterapiaUnidade de RadioterapiaUnidade de RadioterapiaUnidade de Radioterapia, que teve como
propósito oferecer uma resposta adequada às necessidades
actuais. Reconhecendo-se o interesse para a região, o Hos-
pital celebrou com a empresa Quadrantes um protocolo
em  2009 para a construção e exploração de uma unidade
de radioterapia, reconhecendo-se que a área de influência
do Hospital justifica a instalação de uma unidade de saúde
deste género, “indo de encontro da política de proximidade
e descentralização defendida pelas autoridades de saúde.”

Decorrente da implementação da Unidade de Radioterapia
atrás descrita, o Hospital decidiu encontrar um novo espaço
para as consultas e outros Serviços, a que designará
Ambulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta Resolução
e que integrará a consulta do Departamento de Cirurgia,
Serviço de Pediatria, Unidade da Dor, com novas salas de
pequena cirurgia e exames especiais.
Com a concentração do ambulatório do Departamento de
Cirurgia neste novo edifício, são libertados espaços no edifício
principal do Hospital e permitir retirar os Serviços de
Ambulatório dos Serviços de Internamento.

A qualificação das consultas das especialidades acima
descritas permitirá a melhoria da acessibilidade, qualidade
dos cuidados prestados, aumentando os ganhos em saúde
de uma forma geral. Permitirá, também, a satisfação de
profissionais e utentes.
O Conselho de Administração, ciente dos incómodos
provenientes das várias obras que decorrem actualmente
e em simultâneo, pede compreensão de todos os que
directamente são mais afectados por esta situação, na
certeza, porém, de que os sacrifícios de hoje, representam
no futuro melhorias inegáveis na qualidade da prestação
de cuidados de saúde aos utentes e nas condições de
trabalho dos nossos profissionais. Nova Edifício da Consulta Externa

Serviço de Urgência - área expandida (interior)

Serviço de Urgência - preparação da área a expandir

Serviço de Urgência - construção de estruturas



Sempre consigo a cuidar de si  5

Projectamos o Futuro...Projectamos o Futuro...Projectamos o Futuro...Projectamos o Futuro...Projectamos o Futuro...
Em Novembro do ano transacto, foi
submetida ao Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN) uma
candidatura para aquisição de
equipamento médico (equipamento de
ecografia e de mamografia digital) para
o Serviço de Imagiologia, elaborada pelo
Director do Serviço de Imagiologia, Dr.
Salvação Esteve, pelo Gabinete de
Gestão de Projectos, com o contributo
do Director do Serviço de Ginecologia
e Obstetrícia, Dr. José Teixeira.
A candidatura foi aprovada pelo QREN
em Maio de 2010, com o valor total
de €486.000,00 tendo o QREN
suportado €340.200,00 (70%) e o
Hospital assumido  o remanescente.
Apenas com o apoio do QREN é possível
a aquisição destes equipamentos,
prevendo-se um salto qualitativo face
à situação actual e que possibilitará uma
mais rápida satisfação da procura, com
mais qualidade e acuidade, com
menores custos a longo prazo e com
impacto positivo para os profissionais.
Estabelecendo um enquandramento do
actual Projecto, é necessário salientar
que o Hospital de Santarém é desde
1993, a Unidade de Referência do
Distrito de Santarém no estudo e
tratamento dos casos de cancro da
mama detectados.
Assim, a modernização dos equipa-
mentos existentes permitirá situar o

Serviço de Imagiologia num patamar
de modernidade que o habilite a
enfrentar os desafios emergentes de
qualidade, eficiência e satisfação das
necessidades de saúde.
Considerando que de acordo com a
Sociedade Portuguesa de Senologia,
surgem em Portugal quatro mil novos
casos de cancro da mama por ano, dos
quais mil e quinhentos resultam em
óbito, torna-se necessário intervir a
jusante.
Em termos de prevalência, os cancros
mais frequentes após o cancro do
pulmão e do cólon são os cancros da
mama e da próstata. Estes quatro
cancros são responsáveis por 56% do
número total de cancros e 55% das
mortes por cancro. Nas mulheres, a
taxa de mortalidade é maior para os
cancros do pulmão e mama, seguidos
pelo cancro do cólon. A maioria dos
cancros são mais frequentes no
homem, com excepção dos cancros da
mama, vesícula biliar e glândula tiróide,
que são mais frequentes nas mulheres
- Antonio Fontelonga, MD.
É necessário e fundamental o
diagnóstico atempado, bem como o
tratamento adequado e acompanha-
mento à medida das necessidades de
cada utente. Neste sentido, os
equipamentos que se pretendem
adquirir possibilitarão a prestação de um
serviço de excelência aos utentes,
assegurando nomeadamente:

- Maior rapidez na resposta às
solicitações, pela possibilidade
de realização de maior número

  de exames;
- Encurtamento do tempo de
exame;

- Aumento significativo da
qualidade diagnóstica quando
comparada com a situação
actual;

- Diminuição do número de
repetições de incidências a

  realizar;
- Redução do número de

deslocações de utentes para
   outras Instituições;
- Redução dos custos, com mais
qualidade do serviço prestado:

• Inerentes ao envio dos
utentes para realizarem

os exames no exterior;
•    Eliminação das películas,

sendo as imagens visua-
lizadas em qualquer ponto
do Hospital ou enviadas
para qualquer instituição
que as solicite (após

implementação do PACS).
A aquisição destes equipamentos
enquadra-se num projecto de
Modernização do Serviço de Imagio-
logia, com o objectivo de assegurar a
sua capacidade técnica, permitindo-lhe
enfrentar os grandes progressos
tecnológicos verificados nos últimos
anos.
Actualmente, verifica-se um aumento
na detecção de cancro da mama em
estadios precoces, sendo as lesões
detectadas de dimensões cada vez
menores e mais subtis. A aquisição
destes equipamentos com alto poder
de resolução permitirá  assegurar a
qualidade do diagnóstico imagiológico
e os procedimentos de intervenção /
terapêuticos das doentes rastreadas.
A execução desta candidatura já
aprovada e das restantes submetidas
ao QREN no Aviso n.º 5 são fundamen-
tais para a prossecução dos objectivos
do Hospital de criação de melhores
condições e padrões de conforto,
qualidade e segurança, quer para os
utentes, quer para os profissionais.Equipamento de ecografia

Equipamento de mamografia
digital
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Terminou mais um ano lectivo e com ele terminou também
o 5º Intercâmbio Pediatria/Escola com a convicção de
realizaremos o 6º Intercâmbio Pediatria no próximo ano
lectivo 2010/2011. O principal objectivo deste projecto é
contribuír para a construção de uma sociedade informada
e com competências para agir consciente e activamente
sobre a saúde. A última sessão realizada no âmbito deste
Projecto teve como temática “A Protecção Solar”, cujas
responsáveis pela organização foram as enfermeiras Sandra
Ferreira e Teresa Conceição, ambas pertencentes ao Serviço
de Pediatria do Hospital de Santarém.
Agradeço toda a dedicação da equipa multidisciplinar que
esteve envolvida neste projecto “Educar para a Saúde um
projecto de todos”, constituída pelos Enfermeiros Carla
Nogueira, Cláudia Lourenço, João Paulo Rodrigues, Paula
Botelho, Sandra Ferreira, Teresa Conceição, Dr.ª Maria
Duarte e as Fisioterapeutas Maria João Mendes e Cristina
Stattmiller.

Coordenadora do Projecto
Liliana Gabriel

Terminou mais umTerminou mais umTerminou mais umTerminou mais umTerminou mais um
ano lectivo...ano lectivo...ano lectivo...ano lectivo...ano lectivo...

Dia MundialDia MundialDia MundialDia MundialDia Mundial
da Criançada Criançada Criançada Criançada Criança

DIA deDIA deDIA deDIA deDIA de
ÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICAÁFRICA

Dia 25 de Maio comemorou-se o Dia de África e o
Serviço de Pediatria convidou uma professora de 1º
Ciclo do Ensino Básico, que viveu em Moçambique
durante catorze anos, a partilhar algumas histórias
tradicionais de África. Na sala de actividades, ouviram-
se várias histórias: 1. Porque esgravatam as galinhas
a terra? 2. Porque é que o cão abana o rabo? 3. As
minhocas 4. O leão vegetariano.
Todas as histórias começaram assim: Karingana na
Karingana…que significa Era uma vez…
Foi enriquecedora esta partilha de saberes culturais,
tendo todos “aprendido a sonhar em Africano”...

Educadora de Infância
Liliana Gabriel

No dia 1 de Junho o Serviço de Pediatria celebrou
mais um Dia da Criança. Começámos o dia com Música
na Sala de espera da Urgência Pediátrica. As
professoras de música tocaram diversos instrumentos,
cantaram e encantaram todas as crianças, todos os
acompanhantes e toda a equipa do Serviço. Enquanto
a música contemplou a sala de espera, as crianças
mostraram-se serenas, alegres e descontraídas.   Os
pais sorriam ao presenciarem o contentamento dos
seus filhos.”

No final da manhã, o Serviço de Internamento de
Pediatria foi visitado pelo Hospital de Dia do Serviço
de Psiquiatria, o qual apresentou uma simples mas
digníssima peça de teatro, que mostrou que um
processo que aparentemente é externo, torna-se
interno devido à partilha de valores e saberes.
Ao grupo de teatro do Hospital de Dia do Serviço de
Psiquiatria, é de louvar a pedagogia criativa e formativa
deste grupo por conseguirem representar uma história,
de forma encantadora e relevante.
Obrigado a toda a equipa por estar presente neste
Dia Mundial da Criança, conquistando as crianças do
Serviço de Pediatria com sorrisos, alegria e muita fan-
tasia.
Durante a tarde, ocorreu na sala de espera das
Consultas Externas de Pediatria um momento colorido.
Com a ajuda e colaboração de duas voluntárias, Milly e
Fernanda, foi possível proporcionar cor e fantasia aos
rostos delicados das crianças, que participaram na
actividade das pinturas faciais.

Organização do Dia Mundial da Criança

Liliana Gabriel

Música nos Hospitais - Urgência Pediátrica

Teatro

Escola de S. Bento - 4º ano
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Rastreio no Dia do AVC

Concurso de FotografiaConcurso de FotografiaConcurso de FotografiaConcurso de FotografiaConcurso de Fotografia
“Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”

Com o intuito de fomentar e difundir
a criatividade dos colaboradores do
Hospital, actuais e aposentados, e com
o objectivo de motivá-los a partici-
parem numa actividade em que possam
apresentar as suas competências
artísticas, o Hospital de Santarém
lança o presente concurso de
fotografia.
O regulamento deste concurso
encontra-se disponível na página da
Intranet e no site da Internet do Hos-
pital (www.hds.pt).
Pretende-se com este concurso
despertar a criatividade de todos os
que, encontrando na arte da fotografia

um modo admirável de expressão, se
queiram aproximar da realidade
Hospitalar. Pretende-se ainda sensibilizar
para a vivência da actividade hospitalar
e estimular a descoberta de momentos
únicos dentro destas paredes, onde os
profissionais passam mais de metade do
seu tempo.
Cada elemento do Júri pontuará, de
um a dez, as fotografias submetidas a
concurso, atribuindo as pontuações por
ordem crescente de valorização. As três
fotografias vencedoras serão as que
apresentarem a pontuação mais

elevada.
A todos os premiados e às menções

honrosas, caso sejam atribuídas,
será entregue um diploma.
Será atribuído um prémio  ao
1º vencedor.
O concurso inicia-se com a
publicação da presente edição.
Os candidatos podem apresentar as
suas fotografias até ao dia 31 de
Agosto, sendo que o júri deverá
pronunciar-se durante a primeira
semana de Setembro.
As fotografias premiadas serão
divulgadas na próxima edição, na
intranet e do site da internet e
expostas na entrada principal do
Hospital.

EEEEExposiçãoxposiçãoxposiçãoxposiçãoxposição
dedededede

PinturaPinturaPinturaPinturaPintura

Nos dias 29 e 30 de Outubro
decorrerão as XVI Jornadas de
Cardiologia de Santarém, na Praia d’El
Rey, Óbidos.
Os temas serão apresentados por
médicos, enfermeiros e técnicos de
cardiopneumologia.
Este ano, incentiva-se a inscrição online
através do site das Jornadas, onde se
encontram todas as informações
relevantes.

SECRETARIADO
Contactos:   219 10 70 46
                918 79 47 97
jornadascardiologiasantarem@hotmail.com
Inscrições e entregas de
comunicações:

www.jornadascardiologia.tecnovisao.com

Actualização em terapêutica
farmacológica

O coração do doente renal
Fibrilhação auricular

Apneia do sono
Monotorização de pacemakers à

distância
Imagem em cardiologia

Workshops:
    - Suporte básico de vida

    - ECG e Holter
    - Testes de isquémia

O artista, cujo pseudónimo
apresentado é S. Ramos,
nasceu na Moldávia em 1964,
Aguarelista por excelência,
possui o curso de Belas Artes.
Reside em Portugal, onde tem
exposto as suas obras com
regularidade. Desde 2000 até
à actualidade, tem exposto em
diversas galerias de arte e  em
várias cidades, com predomi-
nância em Lisboa.

Foto de uma aguarela exposta
recentemente no Hospital, tendo
sido uma oferta do autor ao
Conselho de Administração do
Hospital.
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À conversa com ... Irmã Rita BaptistaÀ conversa com ... Irmã Rita BaptistaÀ conversa com ... Irmã Rita BaptistaÀ conversa com ... Irmã Rita BaptistaÀ conversa com ... Irmã Rita Baptista

“““““

”

... É SABERMOS... É SABERMOS... É SABERMOS... É SABERMOS... É SABERMOS
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Irmã Rita Baptista

A entrevista com a Ir. Rita Baptista
decorreu em ambiente tranquilo e
descontraído.
Não podia deixar de iniciar a conversa
com uma questão que, muitos que
conhecem a Técnica Rita Baptista como
sendo simultaneamente a Irmã Rita
Baptista, colocam:
O que a fez escolher esta
profissão…
Foi durante o período em que
frequentei a Escola Secundária que
pensei em trabalhar em áreas de saúde
para estar mais próxima dos doentes e
poder levar a minha ajuda junto dos
que sofrem. A Radiologia foi escolhida
mais tarde como uma opção profissional
e gosto do que faço.
A opção pela vida religiosa é uma
opção de vida! É uma consequência
de um chamamento, de uma sedução
por Jesus Cristo. Foi durante a
adolescência, através de tempos de
oração, que fui percebendo que Deus
queria algo de mim. Mantive-me
sempre em busca, fui conhecendo
algumas congregações para ver com
qual me identificava, onde Deus me
queria, dado que cada uma tem o seu
carisma próprio. Depois de um caminho
de busca, descobri as Irmãs Francis-
canas Evangelizadoras de Nossa
Senhora da Esperança e Deus fez-me
compreender que era aqui o meu lugar.
Era assim que eu queria viver.
O carisma da nossa Fraternidade
assenta numa espiritualidade Francis-
cana, vivemos ao jeito de Francisco de
Assis, apaixonado por Jesus e num
estilo de vida simples. S. Francisco era
um jovem rico que se fez pobre por
amor a Jesus. Vivia apaixonado por Ele
e desejava fazê-LO amar por todos.
Como Francisco, nós não queremos ter
obras próprias (não temos colégios,
escolas, etc.). Trabalhamos sempre,
cada Irmã na sua profissão, para nos
identif icarmos com os pobres e,
simultaneamente, o exercício da nossa
profissão é uma forma de
evangelização.
Como está organizada a Frater-
nidade das Irmãs Franciscanas
Evangelizadoras de Nossa Senhora
da Esperança?
Esta Fraternidade é recente, nasceu
em 1985 na Diocese de Santarém,

existindo uma comunidade em
Santarém e outra na Azinhaga. Somos
comunidades pequenas, com o intuito
de criar um profundo espírito de
família. Somos como o “fermento no
meio da massa, evangelizamos no meio
do mundo, trabalhando nas paróquias
mais desfavorecidas de agentes de
pastoral”.

Evangelizamos pela (o):
• Oração
• Estilo de vida
• Serviço (expresso também

numa profissão)
• Anúncio directo de Jesus Cristo

(ex. catequese de crianças e
adultos, animação litúrgica,

etc).
Não usamos hábito, pois entendemos
que aquilo que nos há-de distinguir é
a nossa forma de estar no mundo,
como agimos e somos, e não o que
vestimos.
O que a fez decidir-se pelos votos
religiosos?
O primeiro apelo aconteceu quando
tinha 12 anos, e intensificou-se na
juventude. A partir daí fui caminhando,
descobrindo cada vez mais este Cristo
que me fascinava, e fui tendo contacto
com várias comunidades religiosas.
Mas foi quando já estava a terminar o
curso em Lisboa que conheci as Irmãs
Franciscanas.
A vida consagrada baseia-se essen-
cialmente na sedução por Jesus Cristo.
Primeiro que tudo deixamo-nos amar
por Ele e desejamos corresponder a
este amor. É a Ele que desejamos
seguir e, por isso, queremos imitar o
Seu estilo de vida. É um chamamento
irresistível. É uma felicidade extrema.
É como alguém que descobre um
tesouro e não quer deixá-lo escondido.
Os votos são uma expressão deste
amor, porque amamos Jesus e nos
queremos entregar totalmente a Ele,

procuramos viver como Ele, na
pobreza, na castidade e na obediência.
Como consegue conciliar a vida
Religiosa e a vida profissional?
O exercício de uma profissão expressa
o nosso desejo de estarmos ao serviço
dos outros, em nome de Deus,
procurando levá-LO àqueles a quem
somos enviadas. Por isso procuro
exercê-la de forma disponível, com um
sorriso para o doente, dando-lhe
atenção e transmitindo confiança.
A vida profissional é um prolongamento
da missão que recebo de Jesus, e que
exerço em nome da minha
Fraternidade, pois como já disse, o
exercício da minha profissão com
responsabilidade e humanismo é um
dos meios de evangelização que nos
caracteriza.
Neste contexto, insere-se a
colaboração que tenho dado no
Serviço Religioso, procurando aí, de
forma mais directa, levar Jesus aos
doentes e aos profissionais do nosso
hospital. Há portanto uma unidade de
vida, a Técnica de Radiologia que sou
no hospital é sempre a Irmã Rita. Todo
o meu dia parte da essência, do
encontro com Cristo na oração e com
ela termina, pois é Jesus que dá
sentido a cada acto e gesto do meu
dia.
Quais são os seus objectivos de
vida?
Desejo o que todos os dias peço em
oração: ser cada vez mais a transpa-
rência de Jesus, que quem se encontra
comigo não se afaste de mim sem ter
encontrado Jesus. Que não me vejam
a mim, mas somente a Ele. Quero ser
apenas um instrumento de Deus,
como Maria, quero levar Jesus aos
outros, para que também eles sejam
felizes. Porque eu, já sou!

Nossa Senhora da Esperança


