
Irmãos: A presença da Ordem Hospitaleira de São João de Deus 
no Benim e no Togo remonta aos anos sessenta do séc. XX, atra-
vés dos seus dois hospitais de Afagnan e Tanguiéta. Posterior-
mente, o apostolado estendeu-se a Porga, no Benim, e a Agoè-
-Nyive, no Togo, onde já funcionava o Noviciado para a formação 
de todos os Irmãos da África.

No Benim, entre outras razões, a insatisfação dos doentes com 
as estruturas públicas do país torna fortemente atrativo para os 
doentes o Hospital de São João de Deus de Tanguiéta. Assim, 
centenas de doentes veem-se obrigados a abandonar as regiões 
do Sul do país, incluindo a capital, Cotonou, deslocando até Tan-
guiéta, no norte do país, a mais de 600 quilómetros enfrentan-
do uma viagem de 10 horas, dado o estado das estradas e dos 
meios de transporte existentes.

Neste contexto, desde a ereção da Vice-província do Togo-Be-
nim, em 2010, a necessidade de construção de uma Cúria vi-
ce-provincial e a preocupação de aproximar o carisma de São 
João de Deus o mais possível das populações do Sul do Benim 
justifi caram a decisão de construir a Casa São João de Deus de 
Cotonou, que abriu as suas portas em abril de 2014, graças à 
generosidade de benfeitores locais.

Nesta Casa, o carisma da hospitalidade é exercido através de um 
centro para consultas diurnas, com oferta de cuidados de Medici-
na geral e uma opção em ozonoterapia.

Após quatro anos de funcionamento, perante a crescente e inces-
sante procura, o piso térreo destinado à prestação de cuidados 
tornou-se de tal forma inadequado que foi necessário transformar 
algumas salas da casa reservadas aos Irmãos e aos Colaborado-
res para garantir o serviço de atendimento.

O PROJETO:
Hospital policlínico e centro 
de reabilitação com ozono terapia 

Considerando a exiguidade do espaço e a impossibilidade de 
ampliação das infraestruturas do centro de saúde de Cotonou, 
pareceu-nos apropriada a aquisição de um terreno de 2 (dois) 
hectares à saída de Cotonou, especifi camente em Akassato, para 
aí localizar um hospital policlínico e centro de reabilitação com 
ozonoterapia. Este projeto visa:

• Construir um novo hospital policlínico moderno, dispondo de mais 
espaço, de modo ao garantir o respeito pela dignidade humana.

• Oferecer à população benefi ciária o acesso facilitado a cuidados 
de saúde de qualidade.

Para este projeto, a Ordem Hospitaleira propõe-se melhorar a 
qualidade do atendimento, através de uma infraestrutura de saú-
de que irá responder mais efi cazmente às necessidades dos uten-
tes. Desta forma, a Ordem pretende contribuir para a difusão da 
hospitalidade de São João de Deus nesta região de África.
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