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HVFX com 18 novos Médicos Especialistas 

 
 
O Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, recebeu 18 novos Médicos Especialistas desde o passado 
mês de julho.  
Os médicos especialistas recém-contratados são das Especialidades de Pediatria, de Patologia 
Clínica,  de Pneumologia, de Cirurgia Geral, de Oncologia, de Nefrologia, de Ortopedia e de 
Medicina Interna.  
 
A chegada dos novos médicos representa, para os diferentes Serviços, "uma mais-valia que reforça 
as equipas e que constitui um fator de motivação e diferenciação do HVFX,EPE." 
Os diretores dos diferentes Serviços que puderam estar presentes na sessão de acolhimento a 
estes novos médicos foram unânimes na "satisfação de verem as suas equipas reforçadas", 
destacando "a motivação e diferenciação acrescidas" que estes novos profissionais trazem ao dia a 
dia dos Serviços que dirigem. 
 
Sofia Loureiro dos Santos, Diretora Clínica do Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, destacou "a 
alegria de ter estes 18 novos profissionais pois não nos podemos esquecer que o Hospital existe 
porque existem doentes para tratar. E para estudar as patologias, inovar e prevenir, mas para isso 
é preciso profissionais empenhados, satisfeitos e com condições de trabalho e é para isso que nós 
estamos cá".  
 
Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do HVFX,EPE, afirmou que a 
chegada destes novos médicos é mais um passo para "concretizar o objetivo de termos, cada vez 
mais, um corpo de profissionais mais robusto e diversificado para dar a melhor resposta aos 
nossos utentes". 
Carlos Andrade Costa, salientou ainda que a escolha que estes novos profissionais fizeram pelo 
HVFX,EPE, representa a "demonstração de confiança no presente e no futuro do Hospital de Vila 
Franca de Xira, EPE," . 
 
Fica o registo da sessão de acolhimento aos novos Médicos Especialistas que decorreu no dia 23 
de setembro. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tpTg2OSfJxk 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtpTg2OSfJxk&data=05%7C01%7CMariana.Vieira%40hvfx.min-saude.pt%7Caeda636f32e8485855a608daa0c5fbb3%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637999069458080130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NPIqfsPXxsvPR78cv4QKzA%2Ff85FWwFcSa4rKn3WPKUk%3D&reserved=0

