
Criar um verdadeiro
hospital universitário
I Liaia pereira

000 A continuidade da
excelência do ensino e da

investigação, bem como a

ligação efetivamente con-
cretizada ao agora Centro
Hospitalar e Universitário
de Coimbra (CHUC), man-
têm-se no centro das preo-
cupações de Joaquim Mur-
ta, na altura em que inicia
um segundo mandato na

direção da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Coimbra (FMUC).

Ontem empossado, numa
cerimónia na sala do Sena-
do da UC, presidida pelo
reitor João Gabriel Silva,
Joaquim Murta destacou
o "ciclo iniciado há dois
anos", no qual foi possível
"envolver todos" e "orga-
nizar, redireccionar e di-
namizar as enormes po-
tencialidades" da FMUC.
E esta "união de esforços",

referiu, é fundamental nes-
ta altura de acentuada cri-
se económica e financeira.

Destacando tudo o que
foi feito em prol da aposta
continuada na excelência
do ensino e da investiga-
ção - modelo de desenvol-
vimento científico, início
da reforma do plano cur-
ricular, avaliação rigorosa
das maiores necessidades
da FMUC -, bem como na
"estratégia de articulação
com o CHUC, Joaquim
Murta insistiu na necessi-
dade de "criar no futuro
um verdadeiro hospital
universitário em que ensi-

no, investigação e assistên-
cia estejam intimamente

interligados".

Aumentar receitas é a via
E, neste "ponto funda-

mental e decisivo para a

universidade e para a ci-
dade", o diretor da FMUC
agradeceu o "apoio" de
João Gabriel Silva que, on-
tem mesmo, voltou a apon-
tar a necessidade de criar
"um verdadeiro hospital
universitário", que conte
também com o envolvi-
mento do Ministério da
Educação.

Depois, o reitor da UC
destacou o valor da "so-
lidariedade" entre pares,
numa altura em que já
"não é possível diminuir
mais despesa". Agora, des-
tacou João Gabriel Silva, a
única possibilidade é a de
"aumentar receitas", pro-
curando-as onde elas exis-

tem, "num mundo que é

global" e onde é necessário
afirmar a "excelência" da
Universidade de Coimbra.

? Neste têm lugar muito
mais áreas da universidade

para além da medicina

João Gabriel Silva, reitor da UC

?A criação de um Biobanco

em conjunto com o CHUC,
o IPO de Coimbra e a FMUC
é outra área em evolução

?Esta é uma estrutura de

enorme valor estratégico
para as instituições que
pretendam ser parceiros
relevantes na investigação
das próximas décadas

Joaquim Murta,
diretor da FMUC
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dhem%o direio
? Há uma absoluta necessi-

dade de continuar a traba-
lhar na criação de um verda-
deiro hospital universitário,

com ligação ao Ministério
da Saúde, mas também ao
Ministério da Educação


