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DiáriodeCoimbra
Marinho Pinto lança hoje novo partido
A assembleia de fundadores do novo Partido Democrático Republicano (PDR), liderado pelo advogado e eurodeputado António Marinho e Pinto, realiza-se hoje, às
15h00, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra.

Coimbra

Centro de referência veterinária
aberto desde ontem em Coimbra
Inauguração Primeira unidade construída de raiz pelo OneVet, Hospital Veterinário e Universitário
de Coimbra é “diferenciador” por colocar futuros profissionais em contacto com casos concretos
PEDRO RAMOS

Ana Margalho
«Um projecto inovador e ambicioso» por articular, pela primeira vez, em Coimbra, a clínica, a cirurgia e o ensino das
ciências veterinárias, com base
na evidência, ou seja, em casos
concretos.
É assim, com um «carácter
completamente diferenciador»
que o Hospital Veterinário e Universitário de Coimbra (HVUC)
se apresenta à cidade, prometendo transformar-se «numa
unidade de referência e da especialidade única em Coimbra
e na região».
Depois de um «processo longo de negociações» entre o
Grupo OneVet e a Escola Universitária Vasco da Gama, o
HVUC abriu ontem as portas
a animais de pequeno porte
(cães, gatos, aves, répteis e pequenos mamíferos) sendo a
18.ª unidade do grupo e a primeira completamente cons-

Isabel Coelho, Luís Vilar e os vereadores Jorge Alves e Carlos Cidade inauguraram nova unidade

truída de raíz.
«É a primeira experiência e
estamos confiantes que será de
sucesso», afirmou Isabel Coelho, presidente do Conselho de
Administração da OneVet, durante a sessão de inauguração
do HVUC, sublinhando a im-

portância da «ligação ao ensino
universitário».
A começar pelo director clínico do HVUC, Pedro Olivério,
que é docente da Vasco da
Gama. «É esse o seu carácter
mais diferenciador. O facto de
ser uma unidade que é uma es-

cola, um sítio partilhado por
profissionais, docentes e alunos», sublinhou, recordando
que, por ser uma unidade fruto
de «um investimento completamente privado», tem agora
como «grande desafio a viabilização financeira».

“Saúde em Coimbra atravessa
um momento muito importante”
PRÉMIO O Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra
(CHUC), a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e a Administração
Regional de Saúde do Centro
(ARSC), proponentes do vencedor do Prémio Nacional de
Saúde 2014, destacaram ontem
o momento «muito importante» que o sector atravessa
na cidade.
Em nota de imprensa conjunta, os médicos José Martins
Nunes, presidente do Conselho
de Administração dos CHUC,
Joaquim Murta, director da
FMUC e José Tereso, presidente da ARSC, manifestam
«enorme regozijo» pela atribuição do prémio ao oftalmolo-

José Cunha Vaz distinguido
com Prémio Nacional de Saúde

gista José Cunha Vaz, que dirigiu o Serviço de Oftalmologia
dos Hospitais da Universidade
de Coimbra «durante mais de

30 anos e relançou a oftalmologia de Coimbra ao nível da
excelência mundial».
«A saúde em Coimbra atravessa um momento muito importante com o lançamento de
inúmeros projectos internacionais da maior relevância», frisam
os signatários, aludindo, entre
outros, à internacionalização dos
cuidados de saúde, investigação
ou ao Instituto Multidisciplinar
do Envelhecimento.
Conforme noticiámos ontem,
a Direcção-Geral de Saúde anunciou a atribuição do Prémio Nacional de Saúde 2014 ao médico
José da Cunha Vaz, investigador
principal do estudo que levou à
introdução do laser no tratamento das doenças da retina.

Na nota, Martins Nunes, Joaquim Murta e José Tereso sustentam que a distinção seguese à recente atribuição das medalhas de ouro de Mérito Distintivo do Ministério da Saúde
a Paulo Mendo e António Arnaut, ambos membros do Conselho Consultivo do CHUC,
unidade de saúde que recebeu,
ela própria, este ano, a medalha
de ouro do Ministério da
Saúde.
Em 2011, o Prémio Nacional
de Saúde galardoou o médico
Linhares Furtado, autor do primeiro transplante em Portugal,
realizado em 1969 no antigo
edifício dos Hospitais da Universidade de Coimbra, no Colégio de São Jerónimo.|

«É preciso garantir um bom
ensino na componente científica, mas que seja bem estruturado na componente financeira», afirmou. «A saúde não
tem preço, mas custa dinheiro»,
rematou.
Para a Escola Universitária
Vasco da Gama, «as vantagens
são óbvias», especialmente por
permitir aos alunos terem contacto com a casuística da unidade e, portanto, terem acesso
a «um ensino cientifico baseado na evidência», afirmou
Humberto Rocha, presidente
do Conselho de Administração.
Já Luís Vilar, presidente da Associação Cognitária S. Jorge de
Milreu, não tem dúvidas de que
«Coimbra está melhor na área
da Saúde Pública com esta unidade» que, como sublinhou, é
«pioneira» e o primeiro hospital
veterinário universitário de
Coimbra e da região Centro.
Também presente na cerimónia, Carlos Cidade, vereador

Unidade aberta
desde ontem
e 24h por dia
O HVUC está de portas
abertas desde ontem e
funcionará 24 horas por
dia, todos os dias do ano,
em instalações da Escola
Universitária Vasco da
Gama, em Lordemão. Há
ainda serviços a implementar, mas a ideia é que
responda a necessidades
nas áreas de Artroscopia,
Banco de Sangue e de Sémen, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Ortopédica, Comportamento,
Consulta Geral, Cuidados
Intensivos, Dematologia,
Despiste de Displasia, Diálise Peritoneal, Ecografia,
Endoscopia, Estomatologia, Fisioterapia, Gastroenterologia, Oftalmologia, Oncologia, Neurologia, Reprodução ou Maternidade, entre outras.|

da Câmara de Coimbra, congratulou-se com a instalação
do HVUC na cidade, garantindo que a autarquia assumirá
sempre o papel de «facilitador
e cooperante» na implementação deste tipo de projectos em
Coimbra.|

