
 Discurso do Presidente da Câmara 

Visita ao Centro Hospitalar V.N.Gaia/Espinho 

 

Sua Excelência Sr. Secretário de Estado da Saúde 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Directivo ARS Norte 

Ex.mo Presidente do Conselho de Administração do CHVNG/E, restantes membros da 

Administração, diretores, funcionários e colaboradores do Centro Hospitalar 

Exmos. Srs. Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Gaia e de Espinho 

Exmos. Senhores Directores Executivos dos ACES de Gaia e de Espinho 

Digníssimos convidados, 

A celebração dos 35 anos do SNS coincide com o ano que vai ficar para a história do Centro 

Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho. 

O ano em que arranca a obra do Plano de Reabilitação deste importante e imprescindível 

Centro Hospitalar. 

Professor Silvério Cordeiro e restantes membros do Conselho de Administração, valeu a pena 

o seu esforço, a sua persistência, os fundamentos técnico-financeiros invocados para pôr em 

marcha o Plano de Reabilitação do CHVNG/E. 

Em nome da população do concelho de Espinho que tanto tem beneficiado dos excelentes 

serviços clínicos prestados quer em Gaia, quer na Unidade 3 em Espinho, através de todos os 

seus profissionais quero aqui manifestar a minha gratidão e o meu reconhecimento. 

A actual Administração revelou sabedoria, bom senso, avaliou bem no contexto das 

prioridades e dificuldades do país, qual seria a melhor opção para responder às exigências e 

requisitos de mais de 300 mil habitantes de V.N. de Gaia e Espinho servidos por este Hospital. 

(atende mais de 700 mil utentes). 

O Tribunal de Contas e o Ministério da Saúde, representado aqui pelo Sr. Secretário de Estado, 

validaram a proposta e o estudo que a sustentou para dar luz verde ao plano de reabilitação. 

Celebramos hoje 35 anos do Serviço Nacional de Saúde… talvez a maior e melhor obra lançada 

pelo 25 de Abril. 

O CHVNG/E tem um papel relevante na rede de cuidados de saúde em que o SNS assenta. O 

SNS é hoje um serviço público indispensável para o país.  

Mas, num tempo de meios escassos o caminho para a sua manutenção com os níveis de 

qualidade e eficiência passa por uma criteriosa e adequada aplicação e rentabilização de 

recursos financeiros, humanos e técnicos. 
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É uma tarefa que não compete só ao Estado. Temos todos de fazer a pedagogia da boa 

utilização deste serviço e cada um contribuir com a sua parte: utentes, profissionais, 

autarquias, gestores dos dinheiros públicos. 

O Estado não pode dar e garantir tudo. Todos temos um contributo a dar para garantir a 

manutenção do SNS. A experiência do Município de Espinho ao assegurar diariamente o 

transporte gratuito de utentes que acorrem aos serviços deste Centro Hospitalar é um 

exemplo desse contributo. 

Não podem esperar que o Estado faça tudo, que o Estado dê tudo a todos, sem uma 

hierarquização de prioridades e de necessidades. 

Podem contar com o apoio da autarquia de Espinho para apoiar, manter e melhorar a Unidade 

3 deste Centro Hospitalar, notável pela excelência dos serviços clínicos que presta no âmbito 

do Serviço Nacional de Saúde. 

Bem hajam. 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


