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Inauguração do Hospital Vila Franca de Xira 

22 de Maio de 2013 

 

 

Exmo. Sr. Ministro da Saúde 

Exmo. Sr. Secretário Adjunto do Ministro da Saúde 

Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde 

Exmos. Senhores Presidentes das Câmaras Municipais e demais autarcas de 

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira 

Exmas. Entidades  

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Permitam-me que inicie estas breves palavras com uma frase de meu bisavô, 

Alfredo da Silva, fundador do Grupo CUF: 

 

 O que tivemos que lutar... Foi muito, não é ocasião para se 

enumerar. Conseguiu-se, é o principal. 

 

Compreenderão os presentes – profissionais deste Hospital, representantes da 

população, autoridades de saúde, demais entidades envolvidas na concretização 

deste projecto – a actualidade e a pertinência desta evocação. 

 

Se a frase sintetiza o empenho e a vontade de fazer bem que – nós os 

sucessores de Alfredo da Silva - colocamos em tudo o que fazemos, aplica-se, 

também, com toda a razão, a este Hospital que agora inauguramos. Está 

finalmente concretizado um sonho de décadas da população destes cinco 
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concelhos: um hospital moderno, bem equipado, com todas as condições para 

prestar cuidados de saúde, afinal, o nosso mais precioso bem.  

 

Participamos com muito orgulho e empenho nesta última etapa, mas estamos 

conscientes de que é a muitos dos aqui presentes que se deve a persistência 

pela concretização deste importante projecto. 

 

E é para a população destes cinco concelhos a minha primeira palavra.  

 

Caros utentes, este Hospital é vosso. Nós - que o estamos a gerir, o Estado, os 

seus profissionais - estamos aqui para vos servir. É esse o nosso compromisso, 

tudo fazer para que tenham ao vosso dispor cuidados de saúde de qualidade e 

com toda a segurança. 

 

O Hospital tem uma longa história, a que nos viemos associar, em Junho de 

2011, e algum caminho já foi feito. Ainda no antigo hospital – onde fomos bem 

recebidos por uma equipa de profissionais motivados e empenhados em fazer 

melhor – reduzimos as listas de espera para consultas e cirurgias, pusemos à 

disposição novas especialidades clínicas, introduzimos meios de diagnóstico 

modernos. 

 

Prestes a terminar o nosso segundo ano de gestão, muito mudou. 

 

Hoje, apenas estamos a transferir para os hospitais de Lisboa 40 por cento dos 

doentes que eram transferidos há dois anos. Porque o Hospital tem mais 



3 
 

especialidades e mais condições para um atendimento eficaz e de qualidade em 

todas as áreas. 

 

Outro exemplo. Até ao final deste ano, serão realizadas cerca de 30 mil 

consultas nas especialidades até há pouco inexistentes no Hospital, sejam elas 

de oftalmologia, otorrino, pneumologia, neurologia… só para referir algumas. Ou 

seja, muitos milhares de habitantes destes concelhos deixaram de se deslocar 

dezenas de quilómetros para acederem a serviços de saúde. Assim se concretiza 

a nossa aposta num Hospital de proximidade, de serviço às populações. 

 

Agora, que se concretiza o sonho do novo Hospital, queremos e vamos fazer 

ainda melhor. 

 

A minha segunda palavra é para os contribuintes. 

 

Poucos investimentos haverá com mais retorno para a população que aqueles 

que são feitos em Saúde. 

 

Quero dar-vos a garantia de que, também em Vila Franca de Xira, podem contar 

com as mais experimentadas equipas, com a experiência reconhecida da José de 

Mello Saúde, para realizar uma gestão criteriosa do dinheiro dos portugueses.  

 

Temos pela frente um desafio muito exigente, um projecto que reclama de nós 

todas as nossas forças e todo o nosso saber. 
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Abraçámo-lo com entusiasmo. Assumimo-nos claramente como parceiros activos 

para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.  

 

Gostaria de me dirigir agora a todos os profissionais do Hospital – médicos, 

enfermeiros, auxiliares, técnicos, administrativos, gestores... – que desde a 

primeira hora têm demonstrado um entusiasmo exemplar. 

 

Um agradecimento, em particular, por todo o esforço realizado na complexa 

operação de transferência, concretizada com sucesso total. 

 

Esta excelente infra-estrutura que hoje inauguramos pouco valerá sem a vossa 

dedicação, o vosso empenho, o vosso profissionalismo. São os profissionais que 

fazem o Hospital. Contamos convosco. 

 

E ainda uma palavra também para o Conselho Directivo da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e para a equipa de gestão das 

parcerias público-privadas, pelo espírito de diálogo construtivo com que 

abraçaram este projecto. Estamos de mãos dadas neste projecto. O sucesso 

desta parceria será também o vosso sucesso. 

 

Embora existam frequentemente críticas ao modelo, com pouco fundamento, 

acredito sinceramente que as parcerias público-privadas na Saúde já provaram 

que são um contributo importante para o fortalecimento do Serviço Nacional de 

Saúde. 
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Por último, na pessoa da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca 

de Xira, quero agradecer aos autarcas destes cinco concelhos, pela sua 

disponibilidade e colaboração permanente. Esperamos poder continuar a 

trabalhar convosco, num espírito franco e de cooperação, para o bem-estar de 

todos aqueles que servimos.  

 

Antes de terminar quero ainda sublinhar e agradecer a competência e 

capacidade de trabalho em equipa dos nossos parceiros Somague e Edifer que 

construíram esta magnífica infra-estrutura hospitalar. 

 

Termino com um apelo renovado para que, em nome dos utentes e contribuintes 

que depositaram em nós a sua confiança, mantenhamos, todos, o entusiasmo 

neste projecto. Por um futuro melhor. 

 

Salvador de Mello 

Presidente do Conselho de Administração da José de Mello Saúde 


