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Um quarto de século ao serviço dos doentes e dos pro-
fissionais do Hospital Pulido Valente. Foi este o verda-
deiro motivo para a Liga de Amigos do Hospital Pulido 
Valente (LAHPV) celebrar e enaltecer o papel do vo-

luntariado ao serviço da Saúde e em prol da humanização.

A cerimónia, que decorreu nos jardins do Hospital Pulido Valen-
te, no dia 27 de setembro, começou com a “Sessão de Homena-
gem ao Voluntariado” e contou com a presença do Ministro da 
Saúde, Prof. Doutor Adalberto Campos Fernandes, do Presiden-
te do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, Dr. Carlos das Neves Martins, do Coordenador da Co-
missão Nacional da Pastoral da Saúde, Monsenhor Vítor Feytor 
Pinto, e dos anfitriões da LAHPV, o Presidente da Assembleia 
Geral, Dr. Francisco de Oliveira Dias, e a Presidente da LAHP 
Dr.ª Maria Jorge Nogueira da Rocha.

Num misto de gratidão e alegria, a Dr.ª Maria Jorge Nogueira 

da Rocha, foi a primeira a falar sobre os 25 anos de atividade 
da Liga, salientando que as expetativas da mesma para o fu-
turo passam pelo apoio a todas as Unidades de Saúde que                    
integrarão o novo Parque de Saúde Pulido Valente (PSPV).

A LAHPV é uma Instituição Pública de Solidariedade Social,    
criada em 1992 e que desde o início centra as suas atividades 
em prol do doente e do profissional do HPV, bem como na hu-
manização da própria instituição. Tem receitas próprias, atra-
vés das quais concede apoios diversos e dispõe de um corpo de 
voluntariado vocacionado para apoiar também a comunidade 
abrangente, referente à freguesia do Lumiar.

Seguiu-se a intervenção do Dr. Carlos das Neves Martins, que 
felicitou publicamente a LAHPV, recordando as excelentes rela-
ções de parceria, bem ilustradas na realização partilhada destas 
comemorações. O Presidente do Conselho de Administração do 
CHLN recordou os contributos mais importantes feitos pela



LAHPV como a renovação da Capela de Santo António que, nas suas palavras, devolveu a dignidade a um espaço de oração e re-
colhimento espiritual.
À Dr.ª Maria Jorge Nogueira da Rocha dirigiu publicamente um elogio, dizendo-lhe que personifica «o exemplo de generosidade 
e empenho. Permita-me considerá-la como uma grande voluntária deste Hospital e uma referência para as próximas de gerações 
de voluntários». 

Nesse sentido, o Conselho de Administração decidiu assinalar estes 25 anos da LAHPV com uma placa de homenagem na alameda 
principal, que se passou a designar como “Alameda do Voluntariado”.

O Presidente do Conselho de Administração do CHLN terminou o seu discurso, anunciando que ia propor a atribuição de uma    
medalha à Liga do HPV nas próximas comemorações do Dia Mundial da Saúde, que decorrerão em abril do próximo ano.

A esta comunicação seguiu-se a do Monsenhor Feytor Pinto, que salientou a beleza intrínseca da missão do voluntariado.                    
enaltecendo, em particular, o trabalho desempenhado até agora, pela LAHPV.

O Ministro da Saúde, Prof. Doutor Adalberto Campos Fernandes felicitou com emoção a LAHPV, assim como a sua presidente, 
que definiu como «uma mulher cheia de coragem, determinação e persistência». Expressou ainda que «fazer saúde é muito mais 
que uma relação de natureza material», enaltecendo a importância da sua dimensão humana, e disse que “o futuro passa pela 
renovação e adaptação das instituições às necessidades dos tempos”. Uma realidade que trará muitos desafios à Liga. 

Após estas intervenções, decorreu a inauguração da “Alameda do Voluntariado”, pr esi di da pe lo Mini stro da Saúde ,                                 
acompanhado pelo Presidente do Conselho de Administração e pelos Dirigentes da LAHPV.  A cerimónia prosseguiu com a entrega 
de medalhas de homenagem aos respetivos Corpos Sociais da Liga e Voluntariado e com um momento musical de elevada 
qualidade, protagonizado pelo barítono João Merino.

Seguiu-se o descerramento de uma placa de homenagem nas instalações da Liga e a celebração de missa na Capela de Santo         
António, presidida pelo Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, D. Joaquim Augusto da Silva Mendes. A cerimónia terminou com 
um almoço convívio entre voluntários, convidados, profissionais e doentes, nos jardins da instituição.
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Dra. Maria Jorge Nogueira Rocha,
Presidente da Liga dos Amigos do HPV

«Foi há 25 anos! O tempo passou muito depressa desde o dia 
em que recebi o convite do Professor Doutor Ramiro Ávila, então 
Presidente do Conselho de Administração do HPV».

«Tomámos a iniciativa de criar a LAHPV, desde logo consideran-
do que esta deveria, também, integrar membros da sociedade 
civil, numa preocupação conjunta de auxiliar, cada vez, mais o 
próximo. A comunidade do Lumiar respondeu, de imediato, ao 
desafio de apoiar esta causa e iniciou-se a obra que aqui hoje 
celebramos».

«É uma honra estar na presidência desta Associação. Cumpri-
mento e agradeço a todos os Conselhos de Administração que 
por este Hospital passaram no decorrer destes 25 anos e que 
ajudaram a humanizar os seus Serviços, apoiando não somente 
o doente mas igualmente o hospital e os seus colaboradores. 
Agradeço ainda às senhoras e aos senhores voluntários as horas 
de dedicação ao doente.  Muito  obr igada a  todos  os 
associados».

Dr. Carlos das Neves Martins, 
Presidente do Conselho de Administração 

do CHLN

«Celebrar os 25 anos da Liga de Amigos do Hospital                                  
Pulido Valente é um momento de particular felicidade. De forma           
exemplar, esta associação soube construir uma “ponte solidá-
ria” com os doentes, as suas famílias, a comunidade e com esta 
grande e secular instituição hospitalar».

«Desde 2013 que tenho a honra de acompanhar, de forma      
próxima, a importância do trabalho cívico da Liga, junto daque-
les que são a nossa preocupação durante as 24 horas de cada 
dia e os 365 dias do ano». 

«Ao longo destes quase 5 anos de trabalho difícil, alcançámos 
soluções importantes para os voluntários e para os utentes e    
cidadãos. Vamos continuar a construir inovadoras parcerias 
para honrar o passado e o futuro».

«Cara Dr.ª Maria Jorge Nogueira da Rocha: continuamos hoje 
como ontem disponíveis para acompanhar a vossa missão de 
atrair mais cidadãos para esta causa cívica e, sobretudo, de    
envolver as camadas mais jovens neste insubstituível contribu-
to de cidadania. Destaco ainda a transparência que marcou a  
relação entre o Conselho de Administração e a Liga. Transpa-
rência na gestão e transparência na prestação de contas do pa-
trimónio que vos foi confiado».

«Neste momento de renovação do campus do PSPV, não pode-
mos deixar de referir que, desde a primeira hora, envolvemos a 
Liga neste desafio. É um desafio conjunto, no qual a LAHPV tem 
uma palavra e um papel importantes a desempenhar».

«Proponho ainda, que nas próximas comemorações do Dia 
Mundial da Saúde, seja atribuída a Medalha de Ouro à Liga 
dos Amigos. Uma proposta que, acredito, será seguramente 
acolhida com entusiasmo pelo Sr. Ministro da Saúde».



Monsenhor Feytor Pinto, 
Coordenador da Comissão Nacional da 

Pastoral da Saúde

“O Voluntariado é uma pedra no charco da sociedade econo-
micista que, muitas vezes, esquece a dimensão humana. Daí os 
voluntários serem uma presença fabulosa de relação humana, 
que é também curativa e terapêutica».

«O Voluntariado da Liga de Amigos do HPV tem um papel           
insubstituível neste hospital que pode e deve ser replicado por 
outras instituições espalhadas pelo país».

«Uma palavra de parabéns à Liga e ao Voluntariado que                 
celebram agora as Bodas de Prata. Parabéns, pelos anos que 
faz e que conte até 100 para ver se é capaz».

Prof. Doutor Adalberto Campos Fernandes, 
Ministro da Saúde

«É muito importante que não percamos a memória do tempo 
que passa. Dos fracos não reza a História. Por isso, Dra. Maria 
Jorge, Parabéns! Porque durante 25 anos entendeu que a saúde 
era mais do que uma relação de natureza material, que tinha 
uma forte dimensão humana».

«Dar a este espaço cada vez mais revitalizado o nome de “Ala-
meda do Voluntariado” foi um ato de inteligência e de simbo-
lismo afetivo, pelo que felicito o senhor Presidente do CHLN.      
Porque o Hospital Pulido Valente não morre, transforma-se. Nós 
todos nos transformamos e as Instituições renovam-se. Por isso 
é que hoje, o HPV dá nome a um inovador Parque de Saúde, 
com uma resposta integrada e diversificada  à disposição não 
só da população de Lisboa, mas de toda a sua área metropo-
litana».

«Este é um momento feliz. Comemoram-se 25 anos de um 
trabalho notável, como dizia o Monsenhor Feytor Pinto, e por 
isso a Dr.ª Maria Jorge vai, seguramente prosseguir com o seu           
trabalho e ensinamentos».

«Revejo-me nesta missão. Não sei onde estarei daqui a 10 ou 
15 anos (…), mas espero um dia vir para o voluntariado para 
poder dar aos outros aquilo que estes voluntários nos estão a 
dar, agora, a nós».
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