Aniversário da Clínica da Maia
Caros Colegas e amigos,
Tenho ainda o privilégio de ser o Diretor Clínico da NephroCare Maia quando esta instituição comemora um quarto
de século de existência. E as primeiras palavras que me ocorrem para dar inicio a esta cerimónia não são apenas
palavras de recordação da história da Dinefro, mas são especialmente as memórias que guardo da lição de esforço, de
dedicação e de trabalho DE TODOS para chegar ao que somos hoje, lutando para institucionalizar o debate e a
discussão interna das questões do quotidiano, com coragem de preferir sempre fazer em conjunto, construindo
diariamente uma união, uma equipa. Hoje, 25 anos depois, o que começou como um sonho de alguns é agora uma
instituição de excelência - “NÓS SOMOS OS MELHORES”.
Todos nós, os mais novos e os menos novos, os que aqui e agora somos a NephroCare Maia – enfermeiros médicos,
assistente social, nutricionista, técnicos, dirigentes, funcionários – experimentamos, nesta circunstância e
quotidianamente, um misto de orgulho e de responsabilidade no cumprimento do serviço a que nos devotámos –
“tiveram inicio tantas coisas que ainda hoje mal acabaram de começar” (Thomas Mann).
A minha homenagem à NephroCare Maia dirige-se às pessoas concretas que ao longo destes 25 anos deram vida à
clínica e hoje são o rosto e a voz nesta reconstrução da memória desta maravilhosa instituição. Quero exaltar a
participação de todos os que contribuíram para que este momento venha a ser lembrado como a inauguração do
arco do tempo a que a história pertence.
Ser colaborador da NephroCare Maia é um exercício simultaneamente de humildade e respeito por tudo o que
herdamos e ter a coragem de sonhar fazer mais e todos os dias trabalhar por isso. Deste modo, apelo a todos para
participar nesta missão de “ser-com-os-outros” e “ser-para-os-outros” numa dimensão do que cada um “deve” fazer
e não o que pode “fazer”.
Hoje é o tempo e aqui é o lugar para retomar a reflexão, crítica exigente, e reatar a obra iniciada há um quarto de
século. Uma certeza nos une: não se pode querer uma clínica de topo, eficaz, rigorosa, responsável, humanizada sem
uma formação de excelência e uma atualização permanente.
É essa a nossa matriz. Foi assim que chegamos aos 25 anos e é assim que pretendemos continuar.

Maia, 25 de Novembro de 2014

Vasco Miranda
"Do better if possible and that is always possible" (François Constantin)
“Fazer melhor, se possível, e fazer melhor é sempre possível”

