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A ULSM somos todos nós!

A encerrar as comemorações dos 20 anos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o Conselho de Administração quis distinguir 
as colaboradoras e colaboradores que já completaram 20 ou mais anos de serviço na instituição e que não tiveram oportunidade 
de participar no evento de homenagem que se realizou em maio último, um sunset na Piscina das Marés, em Leça da Palmeira.

Desta vez, a sessão de homenagem decorreu em “casa”, no auditório da ULSM, na manhã de 13 de dezembro, com uma conferência 
sobre “Liderança, Qualidade e Humanização” proferida pelo Presidente do Conselho de Administração, António Taveira Gomes, à 
qual assistiram mais de uma centena de profissionais.

Recordando alguns dos momentos marcantes da comemoração dos 20 anos da ULSM que assinalamos ao longo de 2019, Taveira 
Gomes agradeceu a dedicação, o esforço e colaboração de todos, lembrando que a vida das instituições depende do papel de cada 
um, na sua relação com os outros, em equipa. Oportunidade também para homenagear os anteriores Conselhos de Administração, 
que passaram a ter lugar numa galeria de fotos dos seus presidentes: Artur Osório (1989 a 2000), tantas vezes apelidado como o 
“pai da ULSM”, Luísa Neiva (1999 a 2000), Nuno Morujão (2002 a 2008), Torcato Santos (2008 a 2010) e Victor Herdeiro (2010 a 
2018).

ULSM faz rastreios de tuberculose pulmonar
em Matosinhos

O Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) da Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos realizou, nos dias 16, 18 e 19 de 
dezembro, uma ação de rastreio de tuberculose pulmonar, indo 
ao encontro da população do concelho de Matosinhos. Desta 
vez, o rastreio decorreu nas instalações dos Bombeiros Voluntários 
de Leça do Balio, Junta de Freguesia de Lavra e Mercado Municipal 
de Angeiras.       

Esta iniciativa enquadra-se na estratégia e dinâmica do CDP e 
justifica-se pelo facto de Matosinhos ser o concelho, a nível 
nacional, que apresenta uma das taxas de prevalência de 
tuberculose mais elevada.    

O Centro de Diagnóstico Pneumológico é o serviço responsável 
pela prevenção e tratamento da tuberculose, nas suas múltiplas 
formas. O seu âmbito de atuação estende-se a toda a população 
do concelho de Matosinhos.

Conhecer para intervir em meio escolar

Ainda em Dezembro, o Serviço de Gestão do Conhecimento inaugurou o “Lugar do Conhecimento - Galeria”, transformando as 
áreas adjacentes ao Auditório/Centro de Formação num espaço de arte, de reflexão e de bem-estar. Para a inauguração desta 
galeria foi escolhida a exposição de fotografia “ A ULSM com o meu Olhar”, que reúne os trabalhos realizados pelos profissionais 
da instituição que participaram no concurso, desafiados a fotografar sobre os dias, as estórias, as emoções que aqui se vivem, a 
cada momento.

Homenagem aos colaboradores.

A Unidade de Saúde Pública organizou a 21 de dezembro um encontro para apresentação dos resultados do Diagnóstico de 
Saúde Escolar, anunciando a publicação de um relatório no primeiro trimestre deste ano.  

Esta ação surge no âmbito das atividades previstas no Programa Nacional de Saúde Escolar e o diagnóstico visa conhecer os hábitos 
e comportamentos relacionados com a saúde dos alunos que frequentam as escolas públicas do concelho de Matosinhos, 
nomeadamente os hábitos alimentares, de higiene oral, prática de exercício físico, utilização de novas tecnologias e redes sociais, 
consumo e experimentação de álcool, tabaco e substâncias estupefacientes, comportamentos de bullying e comportamentos sexuais 
de risco.

Esta análise tem por base um questionário aplicado a 1136 alunos do 6º, 8º e 10º anos de escolaridade, tendo como suporte o estudo 
da Aventura Social da Health Behaviour in School-aged Children, que vai permitir identificar prioridades de intervenção em Saúde 
Escolar.

Momentos de Natal

Cinema de Natal

Acabado de estrear, o filme Frozen 2 – O Reino do Gelo foi um sucesso de bilheteira também na ULSM. A maior sala de cinema 
do MarShopping foi pequena para acolher os filhos dos funcionários que a convite do Conselho de Administração, tiveram oportunidade 
de assistir a esta sessão especial de Natal.

Concurso de presépios

Numa iniciativa inédita, o Serviço de Gestão do Conhecimento 
desafiou os diferentes serviços e unidades da ULSM a construir 
um presépio ecológico. A resposta não poderia ser mais 
surpreendente, deslumbrando o júri (constituído por Margarida 
Filipe, Conselho de Administração, Paula Carvalho, Gabinete de 
Comunicação e Elisabete Carvalho, Serviços Hoteleiros) com 
verdadeiras obras de arte, plenas de criatividade, de originalidade, 
de dedicação, onde não faltou sequer o humor.

Dos 18 presépios a concurso, o vencedor foi o da autoria do 
Departamento de Saúde Mental, com o tema “O Amor é uma Luz 
que não deixa a vida escurecer”, mas quase todos tiveram 
pontuação máxima no item (de avaliação) criatividade. Assim, 
aqui fica a devida referência às equipas participantes distinguidas 
com uma menção honrosa:  

Anatomia Patológica - “Casa de Papel”; Bloco Operatório – “Neste 
Natal consuma luvas com Moderação”; Centro de Saúde da 
Senhora da Hora – “ Caminho das Estrelas (representa os 
profissionais)”; Cirurgia B – “Um Caminho para a Esperança”; 
Serviço de Compras – “Do Natural ao Reciclado Encantado”;  
Conselho de Administração/Enfermeiras Supervisoras “As Árvores 
Nunca Morrem”; Consulta Externa – “Natal Natural”; Medicina D 
– “ Presépio Eco Terapêutico”; Medicina E – “Renasce/Revive e 
Recicla”; Medicina M – “Presépio com História”; Neonatologia – 
“Presépio Neonatal”; Pediatria – “Presépio dos Desejos”; SMI – 
“Apontamentos de Natal”; UCC Leça da Palmeira – “A Família 
na Natureza”; Unidade Admissão Doente Cirúrgico –“Como Viver 
o Natal na ULSM”; USF Custóias – “Presépio Imunizado” e USF 
Maresia – “Eco Presépio”.

O Natal no meu Mundo

Inevitavelmente, nesta quadra as  “Conversas antes do almoço” não poderiam passar ao lado do tema “Natal”. Pelo contrário, a 
19 de dezembro, o Natal passou por aqui, nas suas diferentes formas de celebrar e de viver, de acordo com as diferentes religiões, 
povos e culturas. Assim, partilhamos “O Natal no mundo de…” Alexander Piskunov, padre ortodoxo, Adalberto Hiller, pastor da Igreja 
Evangélica Luterana, e José Avelino, padre católico, atual capelão da ULSM.

A alegria de dar

Cumprindo a tradição, os nossos Voluntários levaram alegria, 
música e prendas aos doentes internados nos vários serviços e 
enfermarias do Hospital Pedro Hispano. Para os mais pequeninos 
havia babetes, livros e brinquedos, de acordo com a idade. Para 
os “crescidos”, botinhas de lã para as senhoras, e um par de 
meias para os senhores. Ao som das músicas de Natal por jovens 
das escolas de Matosinhos que acompanharam a equipa de 
Voluntários.

Espalhar sorrisos

A poucos dias do Natal, a equipa Palhaços d´Opital decidiu 
surpreender vários serviços do hospital que não visitam 
habitualmente, despertando sorrisos irresistíveis. Alterando a sua 
atividade quinzenal nos serviços clínicos, desta vez foram os 
profissionais que tiveram direito a um sorriso inesperado que 
animou o dia. O Conselho de Administração, os Serviços 
Financeiros, os Recursos Humanos e a Consulta Externa foram 
alguns dos serviços surpreendidos.

Inauguração do “Lugar do conhecimento Galeria”


