
 
Lisboa, 4 de Janeiro de 2023 

 
Exmo. senhor 
 
 
Vimos por este meio apresentar-lhe um programa de formação para médicos em 
Moçambique e pedir o seu generoso contributo para este projeto. 
 
Como médicos entregamo-nos de corpo e alma aos cuidados, na saúde e na doença. 
Acreditamos que, com o nosso “saber/fazer”, podemos curar, tratar e confortar os 
outros. Mas também acreditamos que, pela formação, podemos capacitar outros para 
prestar cuidados com qualidade e, assim, ampliar o alcance da nossa missão, 
sobretudo onde pode fazer maior diferença. 
 
Com esta ideia em mente, estamos a criar em Moçambique um programa de 
capacitação de equipas clínicas com meios – equipamentos e conhecimentos – que 
permitem o diagnósPco por ecografia em contexto de trauma, infeção, etc. 
 
Este projeto nasceu de uma viagem emocional que fizemos à região de Vilanculos, rica 
em praias de areia macia, paisagens belíssimas e gente de bom coração. No entanto, os 
meios à disposição dos médicos locais são escassos e foi para nós evidente que com 
um pequeno gesto poderíamos ter um grande impacto na qualidade dos cuidados 
prestados. Desta forma, e com o suporte de uma ONG local e da organização 
humanitária InsPtuto Marquês de Valle Flôr, decidimos oferecer ao Hospital Regional 
de Vilanculos dois aparelhos portáteis de ecografia mulPmodal, assim como um plano 
de suporte técnico e de formação com especialistas portugueses.  
 
Este hospital com 170 camas de internamento serve quatro distritos da região do 
Inhambane, uma população de centenas de milhares de pessoas, e conta apenas 
escassos meios de diagnósPco imagiológico. Contamos que, com este projeto, daremos 
não só um meio que permite melhores diagnósPcos e maior capacidade de decisão, 
mas sobretudo um contributo significaPvo para o aumento da qualidade de vida das 
pessoas da região. 
 
Assim, apelamos ao seu apoio a este projeto, na modalidade de mecenato, bastando 
para tal que contacte os promotores: 

• Carlos Costa: 917569173, carlosbrunotcosta@gmail.com 
• CrisPna João, 914005222, crisPnajoao@yahoo.com 

 
 
Ficamos a aguardar a vossa resposta. 
Gratos, desde já, pela consideração. 
 
Melhores cumprimentos, 


