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OS 25 ANOS

No dia 16 de Dezembro desceu o
pano sobre a Comemoração dos 25
anos  do  nosso  Hosp i ta l .  Uma
cer imón ia  b reve ,  che ia  de
simbolismo onde, na presença da
Senhora  M in i s t ra  da  Saúde ,  o
Hospital de Santarém reafirmou-se
como um Hospital de referência e
mais do que relembrar o passado,
se projectou para o futuro, com
uma missão, visão e valores bem
definidos e totalmente empenhados
na defesa do Serviço Nacional de
Saúde.
Durante trinta dias, tiveram lugar
muitos eventos e realizações que
testemunharam a vi ta l idade do
Hospital e a sua capacidade de
a l cançar  sucessos  com o  en-
volvimento de todos os seus colabo-
radores.
Seria injusto dar destaque a esta ou
àquela iniciativa, porque todas, ao
seu nível e ao seu jeito foram o re-
sultado do empenhamento e traba-
lho voluntarioso de muitos colabo-
radores.
Por mera razão institucional, realças-
se a inauguração do novo edifício das
Consultas Externas e a inauguração
da Unidade de Radioterapia, não só
pela grande importância para o Hos-
pital, mas também por poderem re-
presentar a melhor oferta de Aniver-
sário para as populações que servi-
mos.
Em termos gerais, vem o Conselho
de Administração agradecer a todos
os que ajudaram nesta efeméride,
inc lu indo pessoas  e  ent idades
externas.
Que os próximos 25 anos mantenham
bem alta a chama que motivou todos
quantos se reviram nos 25 anos pas-
sados.
Um Feliz Ano de 2011 para todos!

Dr. José Rianço Josué
Presidente do CA
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Início da Comemoração dos 25 anos
do Hospital de Santarém

Exposição Fotográfica “Momentos das nossas vidas...”

No dia 22 de Novembro, às 11 horas,
foi inaugurada a exposição foto-
gráfica, intitulada “Momentos das

nossas vidas…”, construída através
de fotografias e depoimentos cedidos

pelos colaboradores do Hospital.
As etapas de uma Comemoração não
se compõem apenas de actos
solenes, com datas definidas. “É
sempre importante ter uma face

visível que teste-
munhe perante
aqueles que servi-
mos, que existe um
percurso, que existe
uma história, história
essa construída de
Momentos”.
Por isso, nesta
exposição foram
a p r e s e n t a d o s
ALGUNS dos Momen-
tos vividos neste Hos-
pital, durante os 25
anos. Não são todos,

A sessão de Inauguração da
Comemoração dos 25 anos do Hos-
pital de Santarém realizou-se  na
entrada principal do Hospital, na
manhã do dia 15 de Novembro.
Após o hastear da bandeira, o
Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Hospital, Dr. José Rianço
Josué, proferiu um discurso de
homenagem e agradecimento “a
todos os que ao longo dos últimos
25 anos deram de si ao outro e aos
outros, o melhor que souberam e
puderam, cumprindo a sua missão
de construir um Hospital que se dá
com generosidade a uma população
de forma muito expressiva”.
No final do discurso, foi descerrada
uma placa de homenagem e
agradecimento a todos os que nos
25 anos contribuíram e honraram o

Hospital de San-
tarém, com o seu
trabalho e dedi-
cação.
Pelas 11 horas,
decorreu na Capela
do Hospital uma
Missa de Acção de
Graças, presidida
pelo Capelão do Hos-
pital, Padre João
Borga, acompanhado
pelo Padre Bento que
foi Capelão do Hospital nestes 25
anos.  Nesta celebração, o Padre
Bento recordou alguns momentos
que testemunhou ao longo deste
quarto de século. O actual Capelão,
também falou para todos os
presentes, esperando que, apesar
de não ter feito parte desta história,

poder contribuir e fazer parte dela
nos próximos 25. O Coro da Capelania
do Hospital “Vozes de Esperança”,
marcou presença com os seus
cânticos, tornando a cerimónia mais
harmoniosa, alegre e permitindo a
todos os presentes uma partici-pação
mais activa.

nem se pretende que sejam vistos
como os mais importantes e
decisivos, porque cada momento é
parte do somatório do que tornou
este Hospital importante para a sua
população…
Esta exposição esteve patente na
entrada principal até ao final do ano,
e a partir do início do ano ficará na
Sala Polivalente e outros espaços.
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Nova Edifício da Consulta Externa

Consulta Externa -Consulta Externa -Consulta Externa -Consulta Externa -Consulta Externa -
Ambulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta ResoluçãoAmbulatório Programado de Alta Resolução

A Ministra da Saúde, Ana Jorge, inaugurou no dia 16
de Dezembro, duas novas instalações do Hospital de
Santarém. A Consulta Externa, designada
Ambulatório Programado de Alta Resolução, um novo
conceito de atendimento dos utentes: consulta de

acto único, que consiste em que no mesmo dia, o
utente seja observado pelo médico, sejam realizados
os exames complementares de diagnóstico
necessários à obtenção de um diagnóstico, após os
quais regressará a casa já com uma proposta de
tratamento e/ou tratamentos realizados nesse dia.
Daqui resulta uma redução significativa de tempo
relativa à estadia no hospital, reduzindo o tempo de
espera para o seu diagnóstico e tratamento.
Inaugurou ainda, a Unidade de Radioterapia.
Estas iniciativas culminaram com encerramento da
Comemoração dos 25 anos do Hospital de Santarém.
Após a recepção pelo Presidente do Hospital de
Santarém e respectiva comitiva, foi à Tuna da Escola
de Enfermagem quem coube a difícil tarefa de acolher
a Ministra da Saúde, com muita alegria e boa
disposição, mesmo à entrada do novo edifício da
Consulta Externa.
Após o descerrar das placas de inauguração e
reconhecimento à empresa Quadrantes, responsável
pela sua construção, seguiu-se uma visita às novas
instalações, liderada pela Ministra e acompanhada
por toda a comitiva.
Como contrapartida da cedência de espaço para
instalar a Unidade de Radioterapia, a empresa
Quadrantes construiu o novo edifício da Consulta
Externa, maioritariamente afecto ao Departamento
de Cirurgia. Efectivamente, há largos anos que o Hos-
pital tinha necessidade de responder a cerca de 400
consultas/dia desta área, que eram asseguradas em
instalações precárias e em áreas dispersas pelos
diversos pisos do Hospital. Com este entendimento,
foi possível obter uma infra-estrutura orçamentada
em cerca de dois milhões de euros e solucionar a
questão de acolhimento e atendimento de doentes
do foro cirúrgico.

Recepção à Ministra da Saúde pela Tuna da
Escola de Enfermagem de Santarém

Descerrar da placa de Inauguração das novas
Instalações da Consulta Externa

Consulta de PediatriaIN
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Visita às novas Instalações da Consulta Externa

Visita às novas Instalações da
Consulta Externa
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Unidade de RadioterapiaUnidade de RadioterapiaUnidade de RadioterapiaUnidade de RadioterapiaUnidade de Radioterapia
A Unidade de Radioterapia resulta de uma parceria com
a empresa Quadrantes, de acordo com uma orientação
do Ministro da Saúde de então, Dr. Correia de Campos,
entendido na altura que o Hospital de Santarém poderia
ser um ponto da rede do Plano Oncológico Nacional.
Este é um investimento totalmente privado, desenvolvido
num espaço cedido pelo Hospital de Santarém, sendo a
gestão operacional da exclusiva responsabilidade da
referida empresa. No entanto, a gestão clínica terá a
participação dos profissionais de saúde do Serviço de
Oncologia do Hospital.
O Hospital passará a referenciar para esta Unidade
todos os doentes do Serviço Nacional de
Saúde, os quais eram enviados para
tratamento nos Hospitais do Barreiro e
Setúbal, no total de cerca de 200 doentes/
ano e 4.684 Sessões de de Hospital Dia de
Radioterapia (dados de 2009). Estima-se
que o número de doentes que realizam
tratamentos de Radioterapia do Distrito de
Santarém e Concelhos adjacentes, poderá
ultrapassar os 400, totalizando aproxima-
damente 10.000 Sessões de Hospital Dia
de Radioterapia.
Após a visita às duas novas Unidades, os
convidados assistiram na Sala Polivalente
aos discursos do Presidente do Conselho
de Administração do Hospital e da Ministra da
Saúde
O Presidente do Hospital realçou que “teremos
sempre um orientação muito clara para o
doente, respondendo às suas necessidades, de
acordo com as melhores práticas disponíveis e
nunca descurando o maior rigor da economia e
da eficiência, pedras basilares da gestão, hoje
e sempre em saúde”.
A Ministra salientou que “temos um espaço novo,
arquitectonicamente bonito e com grandes
condições, quer para os profissionais poderem
trabalhar e para os utentes poderem ter um
melhor atendimento.”
A Nova Unidade de Radioterapia é “um bom
exemplo de uma parceria público-privada.
Pretende-se que seja não só para os doentes
da área de referência do Hospital, mas para
uma área ainda mais abrangente, pretendendo-
se que estes equipamentos sejam bem
rentabilizados.”
Considerou ainda que ao nível da população
alvo, “temos cada vez que tratar pessoas mais
idosas. Felizmente por um lado, pois significa
que se consegue viver mais anos, fruto do
desenvolvimento e investigação na área da
saúde.”
Após o discurso, foi entregue à Ministra da Saúde pelo Presidente do Conselho de Administração, um ramo
de flores e um cesto com produtos das actividades terapêuticas dinamizadas pelo Hospital de Dia de Psiquiatria.
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Descerrar da placa de Inauguração da
nova Unidade de Radioterapia

Acelerador Linear

Presidente do Conselho de Administração do
Hospital de Santarém e Ministra da Saúde

Convidados assistem na sala polivalente aos
discursos do Presidente do Hospital e da Ministra
da Saúde



6  HDSInForma

Dia dos Filhos dosDia dos Filhos dosDia dos Filhos dosDia dos Filhos dosDia dos Filhos dos
ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores

Agindo no âmbito da humanização e na ajuda à melhoria da prestação de
cuidados em complemento à actuação dos profissionais, o Hospital de
Santarém promoveu no passado dia 23 de Novembro, uma mesa redonda
intitulada “O Hospital e o Voluntariado”, destinada a profissionais, utentes e
seus familiares.
Neste momento de divulgação, estiveram representadas a Liga de Amigos

do  Hospital de Santarém, a Liga Portuguesa contra o Cancro e a A
Farpa - Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico.
O Voluntariado, causa assente num forte e elevado espírito de humanismo,
apresenta-se actualmente como um domínio em evolução e formação
constante, tendo sido descritas neste encontro algumas das especificidades
e condições necessárias para o desenvolvimento de uma prática de
voluntariado de qualidade e verdadeiramente adequada às necessidades
dos utentes.

Na tarde de 16 de Novembro, foram vários os momentos de boa disposição e alegria
vividos pelos filhos dos colaboradores do Hospital de Santarém que estiveram
presentes neste evento. A tarde iniciou-se com a apresentação da atleta de alta
competição de skiff, Sara Rebelo Silva, que explicou como concilia a sua vida de
médica com um desporto tão competitivo. Projectou fotografias, respondeu a
questões e por fim, as crianças tiveram oportunidade  de apreciar as suas medalhas
e taças que ganhou até à data, símbolo máximo dos seus esforços e vitórias.
O  momento seguinte, protagonizado pelo mágico Edi Marques Charana (enfermeiro
do Hospital), empolgou todos os presentes com as suas artes mágicas, tendo solicitado
ajuda a uma das crianças, interagindo com outras e para encerrar a sua prestação,
permitiu que estas ao rodeá-lo, descobrissem um dos seus truques.
Entretanto, anunciado pela Drª Sheila Sousa, entrou o esperado Pedro Mantorras.
Às intermináveis perguntas das crianças, o jogador respondeu com toda a calma e abertura. E foi numa resposta a
uma das questões, que fez saber que iria deixar de jogar pelo Benfica, notícia que saiu em diversas edições de
jornais nacionais. Para finalizar o entretenimento, actuou o Coro Infantil da Escola S. João de Deus, que também
teve oportunidade de assistir a todos os momentos de diversão.
Desde já, o Hospital de Santarém agradece a todos os participantes que tornaram possível este dia memorável para
as nossas crianças.

O Hospital e o VoluntariadoO Hospital e o VoluntariadoO Hospital e o VoluntariadoO Hospital e o VoluntariadoO Hospital e o Voluntariado
Inseridas na Comemoração dos 25
anos do Hospital,  A FARPA –

Associação de Familiares e

Amigos do Doente Psicótico,
promoveu as IV Jornadas, que se
realizaram no dia 26 de Novembro,
na Escola Superior Agrária de
Santarém, com o tema “Respostas
Integradas em Saúde Mental”. Face
à recente aprovação de legislação
sobre os Cuidados Continuados em
Saúde Mental, foi importante o
debate entre os
agentes nele
implicados e
trouxe à luz
esclarecimentos
essenciais para
esta nova etapa
na rea-bilitação
em Saúde Men-
tal.

IV Jornadas de
“A FARPA”

Dia dos Filhos dosDia dos Filhos dosDia dos Filhos dosDia dos Filhos dosDia dos Filhos dos
ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores

Atleta de alta competição
Sara Rebelo Silva

Mágico
Edi Marques Charana

Coro Infantil
Escola S. João de Deus

Utentes e colaboradores
assistem à mesa redonda

Mesa de honra
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Projecto “Música nosProjecto “Música nosProjecto “Música nosProjecto “Música nosProjecto “Música nos
Hospitais”Hospitais”Hospitais”Hospitais”Hospitais”

Concerto de CantoConcerto de CantoConcerto de CantoConcerto de CantoConcerto de Canto
LíricoLíricoLíricoLíricoLírico

Soprano: Hélia CastroSoprano: Hélia CastroSoprano: Hélia CastroSoprano: Hélia CastroSoprano: Hélia Castro

O Projecto “Música nos Hospitais”, que todas as semanas
percorre o Serviço e Internamento de Pediatria, não podia deixar de
participar na Comemoração dos 25 anos do Hospital.
Foram dois os dias em que os utentes e os colaboradores do Hospi-
tal puderam contactar directamente com estas professoras de música
do Conservatório de Música de Santarém, Sónia Tomás e Marta
Cruz, que cantaram e encantaram todos quantos tiveram
oportunidade de ouvi-las...

A noite estava convida-
tiva... Sem chuva, sem
frio. A Igreja da Graça
repleta...
Aguardando a entrada
da cantora lírica, Hélia
Castro e do pianista que
a acompanha, João
Queirós, foi apresentada
pelo seu amigo e
admirador, Dr. Fausto
Roxo.
A primeira interpretação
“Ária das Jóias”, deixou-
-nos a todos sem
respiração. Após várias
interpretações e uma
breve pausa, o Concerto
continuou com a “Ária da
Boneca”, outro momento
inesquecível, não só
pela vibrante voz da so-
prano, mas também
pela sua actuação
enquanto  “boneca me-
cânica” sendo neces-
sário de tempos a tem-
pos, accionar o mecan-
ismo de corda para esta
continuar a cantar... Foi
um momento inolvidável
para todos aqueles que
tiveram o prazer de
estar presentes... Quão
felizardos fomos, os que
pudemos apreciar tanto talento junto...

O Concerto de
JAZZ realizou-se
no Sábado, dia 4
de Dezembro.
Todos estavam
p r e p a r a d o s ,
quando o músico
principal, Iuri
Gaspar apresen-
tou o sexteto e
iniciou o con-
certo. Os músicos
estavam empe-
nhados e conse-
guiram com su-
cesso fazer sair

dos seus instrumentos o som afinado e melódico.
Um dos pontos altos foi a interpretação de “Blues
March” de Art Blakey and the Jazz Messengers. Este
foi mais um exemplo claro de que o Hospital está
repleto de talentos.

Concerto deConcerto deConcerto deConcerto deConcerto de
Música JazzMúsica JazzMúsica JazzMúsica JazzMúsica Jazz

Músico Principal: Iuri GasparMúsico Principal: Iuri GasparMúsico Principal: Iuri GasparMúsico Principal: Iuri GasparMúsico Principal: Iuri Gaspar

,
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A Comemoração dos 25 Anos do Hospital de SantarémA Comemoração dos 25 Anos do Hospital de SantarémA Comemoração dos 25 Anos do Hospital de SantarémA Comemoração dos 25 Anos do Hospital de SantarémA Comemoração dos 25 Anos do Hospital de Santarém
teve APOIO DE:teve APOIO DE:teve APOIO DE:teve APOIO DE:teve APOIO DE: AGRADECIMENTO

ESPECIAL A:
António Calixto, designer
responsável pela concepção de
todos os suportes de  design
subjacentes à Comemoração
dos 25 anos do Hospital de
Santarém.
Obrigada pelo seu profundo
empenho, motivação,  carinho
e acima de tudo, amizade.

A Equipa  Organizadora da
Comemoração

dos 25 anos do Hospital

A feliz contemplada com
um quadro do artista
Alberto Martinis foi a
Assistente Operacional,
Cidália Monsanto, do
Serviço de Oftalmologia.
O sorteio foi realizado no
dia 6 de Dezembro, na
Sala Polivalente, pelo
número mecanográfico
de todos os
colaboradores
do Hospital,
sendo o núme-
ro vencedor o
28626.

NOTA: Informam-se todos aqueles que por alguma razão não puderam estar presentes nos diversos eventos
inerentes à Comemoração dos 25 anos do Hospital, que está disponível na Intranet, na página de abertura, um
link para todos os eventos, com fotografias e filmes.

25 anos depois, o 1º Bebé Hora da Sorte

A Cardiologia nos 25 Anos do Hospital de SantarémA Cardiologia nos 25 Anos do Hospital de SantarémA Cardiologia nos 25 Anos do Hospital de SantarémA Cardiologia nos 25 Anos do Hospital de SantarémA Cardiologia nos 25 Anos do Hospital de Santarém

No passado dia 14 Dezembro, realizou-se o evento “A Cardiologia nos 25 anos do Hospital de Santarém”, promovido
pelo Serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém, que apresentou o Serviço, sob o tema
“Quem Somos, O que somos, O que fazemos”. Este dia iniciou-se cedo, por volta das 10h,

no Largo do Seminário, com um rastreio aos
níveis de colesterol e à tensão arterial, à
população que por ali passou. O evento
continuou durante a tarde, mudando de
cenário, para a sala de exposições do
Convento de S. Francisco, onde a harmonia
arquitectónica abraçou os convidados e
palestrantes, que tiveram o privilégio de
assistir à palestra proferida pelo Prof.  Doutor
Manuel Carrageta, Presidente da Fundação
Portuguesa de Cardiologia.

25 anos depois do nascimento neste Hospital, da primeira
bebé, veio ao mundo no Sábado, dia 11 de Dezembro, um
bebé de nome Francisco. Foi para comemorar esse
momento, que na Segunda-feira seguinte, alguns dos
profissionais que fizeram parte do 1º nascimento, bem
como alguns dos que
estavam presentes 25
anos depois, saudaram
a mãe e o bebé,
oferecendo um ramo de
flores à mãe e uma
pequena lembrança, um
anjo da guarda, com a
inscrição “25 anos de um
testemunho que renova
gerações”.


