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Gaia será o terceiro no país.
A responsável pela pasta da
saúde destacou a importân-
cia destes Centros “ajudam
o indivíduo a voltar à vida
do dia-adia, são uma
grande mais valia na
área da deficiência, na
medida em que, se não
conseguirem recuperar
um indivíduo a 100% con-
segue criar melhores con-
dições de adaptação à
vida”.

A Ministra estabelecia
assim uma comparação

com os serviços de interna-
mento dos hospitais para
reabilitação “têm alguma
capacidade”, mas os CRF
“fazem muito mais sen-
tido na área da reabilita-
ção física.”

Sem por em causa a im-
portância da assinatura des-
tes acordos, sem esconder
a satisfação por este grande
passo na construção do no-
vo hospital, o presidente da
Câmara não deixou de la-
mentar “o atraso de duas
décadas quando outros

O encontro anual da As-
sociação Europeia de Cirur-
giões Plásticos foi, este ano,
organizado pelo Serviço de
Cirurgia Plástica, Reconstru-
tiva e Maxilofacial do Centro
Hospitalar de Gaia/Espinhoe
decorreu no Funchal, entre
os dias 29 e 30 de Maio.

Neste congresso, foi
apresentada a Bioremodela-
ção 3D, uma técnica desen-
volvida no âmbito de uma
parceria entre o C.H. e Fa-
culdade de Engenharia da
Universidade do Porto e a
Medmat Innovation.

A Bioremodelação 3D
permite a reprodução, com

elevada precisão, dos de-
talhes internos e externos
dos tecidos humanos, as-
sumindo-se como uma tec-
nologia que faz das inter-
venções reconstrutivas rea-
lizadas no Centro Hospitalar
de Gaia/Espinho, muitas ve-
zes em casos de tumores
faciais, únicas no país e uma
referência a nível internacio-
nal.

O serviço de Cirurgia
Plástica, Reconstrutiva e
Maxilofacial deste Centro
Hospitalar é, hoje, pioneiro
em Portugal na formação eu-
ropeia de futuros cirurgiões
na especialidade.

Tal como outras hortali-
ças de folha verde escura,
os espinafres têm proprie-
dades que protegem e re-
gulam o metabolismo.

A Organização Mundial
de Saúde recomenda um
consumo mínimo de 400
gramas destes hortículas por
dia para se usufruir dos seus
efeitos terapêuticos.

Não é exagero dizer que
os espinafres têm mais be-
nefícios que muitos medica-
mentos.

Contudo, este alimento
não pesa no estômago, já
que em cada 100 gramas
existem apenas 16 calo-
rias, sendo deste modo, um
grande aliado das dietas de
emagrecimento.

As folhas macias do es-
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pinafre são também fontes
importantes de sais mine-
rais. O ferro, o potássio, o
enxofre, o arsénico, o cobre
e o iodo actuam na formação
e constituição do sangue. O
magnésio, o cálcio e o fós-
foro são imprescindíveis na
aquisição de massa óssea
e no desenvolvimento da
dentição.

Contêm ainda luteína,
um antioxidante da família
dos carotenóides, que me-
lhora a visão e funciona co-
mo uma arma potente con-
tra o risco de cancro do có-
lon. Um dos principais res-
ponsáveis pelo verde das fo-
lhas é a clorofila, um pig-
mento capaz de oxigenar as
células e melhorar o meta-
bolismo da energia.

projectos foram avançan-
do, não tão urgentes e
prioritários como o de
Gaia.” Uma injustiça, é cer-
to, mas espera agora com o
empenho de todos “recu-
perar o tempo perdido.”

O presidente da Câmara
já havia visitado as obras de
remodelação do Santos Sil-
va “uma solução transitó-
ria, mas digna”, que afinal
pode ajudar a percorrer o
tempo de espera até á cons-
trução do novo Hospital de
Gaia/Espinho.

D. Duarte Pio de Bragan-
ça esteve no Centro Hospi-
talar de Gaia/Espinho, na ur-
gência pediátrica, onde dis-
tribuiu presentes, autógra-
fos, sorrisos e muita simpa-
tia às crianças e adultos que
o cumprimentavam curiosos
pela sua presença neste
Hospital.

O dia da criança come-
morado no dia 1 de Junho
“estava em Munique num
casamento de um fami-
liar”, explicou a sua presen-
ça que assinalou, de al-
guma forma, o Dia da

Criança no dia seguinte “to-
dos os dias são dias da
criança”, e D. Duarte mos-
trou que está habituado a li-
dar com elas ou não tives-
se três filhos com quem par-
tilha muito do seu tempo.

O hospital Eduardo San-
tos Silva, agora denominado
Centro Hospitalar Gaia/
Espinho, “tem uma história
muito bonita, foi cons-
truído por uma subscrição
pública da rainha D.
Amélia”. A história, consi-
derou, “tem sido esqueci-
da”, por isso gostou muito

de ver um quadro a óleo, um
retrato de D. Manuel II do
pintor Veloso Salgado, como
parte da preservação da
história.

D. Duarte que viveu em
Gaia, mais precisamente na
Quinta da Bela Vista, em
Coimbrões, até aos oito anos
diz-se “contente por o
novo hospital ficar neste
local, seria uma pena
transformar esta área
numa outra coisa qual-
quer”, admirando a mancha
verde que envolve o Centro
Hospitalar.

... a visita às novas instalações, com Filipe Menezes e Presidente do CA do Hospital

D. Duarte depois de oferecer lembranças, autografou livros...


