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Nota de Imprensa 
 
Hospital de Évora recebe iniciativa “Música com Esperança” da fadista Cuca Roseta 

  
Nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, o Hospital de Évora recebeu a fadista Cuca Roseta com a 
iniciativa “Música com Esperança”, um projeto que passou por hospitais de Norte a Sul do país 
que visou homenagear todos os profissionais de saúde e dar, de alguma forma, ânimo, conforto e 
força a todos aqueles que lutam contra a pandemia.  
 
O local escolhido para a atuação foi a entrada dos Serviços Farmacêuticos e pelas 10h30 começou o 
concerto que durou cerca de 20 minutos, começou. Rapidamente a entrada da cave do HESE-EPE se 
tornou pequena, tal como os espaços laterais, para que os profissionais dos vários Serviços, que 
tiraram uns minutos do seu dia para estarem presentes neste pudessem partilhar momentos de 
felicidade e emoção.   
 
Cuca Roseta não deixou este concerto passar despercebido e publicou nas suas redes sociais uma 
mensagem sobre o que sentiu naquela manhã, “Hoje no Hospital de Évora, foi mais uma vez 
impossível de conter a emoção. É realmente incrível ouvir os testemunhos dos profissionais de 
saúde e o quanto esta música lhes traz ânimo, alegria e motivação, o quanto lhes chega como 
alívio, numa altura em que lutam incessantemente, com milhares e milhares de horas extras para 
salvar os nossos portugueses, coisa que muitas vezes não conseguem. Foi das experiências mais 
bonitas da minha vida.”  
 
Também no dia 11 de fevereiro se assinalou o Dia Mundial do Doente, tornando este momento 
ainda mais especial e simbólico para todos os funcionários e doentes do HESE-EPE.  
 
Foram dezenas os profissionais de saúde que assistiram a este momento de inspiração e alegria que 
permitiu amenizar os tempos difíceis que atravessamos e ganhar ânimo para continuar. Do local 
onde decorreu a homenagem foi igualmente possível a alguns doentes internados ouvirem a fadista 
e vivenciar também momentos de alegria e esperança através da música e da voz de Cuca Roseta.  
 
Maria Filomena Mendes, Presidente do Conselho de Administração do HESE EEPE, reconheceu, 
emocionada, " que estes momentos são muito importantes para quem está a a vivenciar no seu dia-
a-dia o drama da pandemia já quase há um ano, por vezes basta algo de diferente e uma pausa de 
15 minutos com algo bom e inspirador para ganharmos forças para continuar. A Cuca Roseta trouxe 
na sua voz e na sua presença uma generosidade e um carinho que a todos fez bem. Em nome de 
todos os Profissionais de saúde do HESE quero agradecer o gesto da Cuca Roseta e de toda a sua 
equipa e realçar que cada um pode contribuir, à sua maneira, para o combate a esta pandemia e 
isso, muitas vezes, também passa pelo apoio e pelo reconhecimento do esforço e trabalho dos 
outros." 
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mailto:gcm@hevora.min-saude.pt

