
A LIGA DOS AMIGOS DO

HOSPITAL DE PULIDO VALENTE

História e Atividades

A  Liga  dos  Amigos  do  Hospital  de  Pulido  Valente  é  uma
Instituição Particular de Solidariedade Social.

A Liga é gerida pelos seus Corpos Sociais que são:

- Assembleia-Geral;

- Direção;

- Conselho Fiscal

O  Senhor  Prof.  Doutor  Martins  Correia,  aqui  presente,  é  o
Presidente da Assembleia-Geral o que muito nos honra.

Maria Jorge Nogueira da Rocha, fundadora da Liga, é Presidente
da Direção há 30 anos.

A  Liga  integra  ainda  os  seus  Associados  e  um  grupo  de
Voluntários que, diariamente, apoiam e acarinham o Doente de
uma forma totalmente desinteressada.

Dispõe ainda a Liga de quatro colaboradores contratados.

Como atrás se referiu, a Liga foi  fundada há 30 anos após um
convite  feito,  à  data,  pelo  Conselho  de  Administração  do
Hospital.

O convite foi aceite, mas com uma condição:



A  Liga  para  desenvolver  a  sua  atividade  autonomamente
necessitava de algum apoio e de liberdade no sentido do alcance
de  receitas  próprias.  No  seu  ADN  não  existia  a  subsidio-
dependência.

De imediato e a seu pedido foi-lhe facultada a possibilidade de
ocupar  um  terreno  para  a  construção  de  uma
Cafetaria/Bar/Restaurante.  Não  houve  encargos.  O
concessionário  selecionado,  a  troco  de  ficar  cinco  anos  na
exploração  da  Unidade,  suportou  todas  as  despesas  de
implantação e equipamento.

Com  o  rendimento  mensal  da  Cafetaria  conseguiu  a  Liga
construir, também em terreno cedido pelo Hospital, um Centro
Comercial  e  as  suas  próprias  instalações  administrativas.
Conseguiu  assim  aumentar  as  suas  receitas  próprias
concessionando pequenas lojas aqui instaladas.

Adquiriu ainda a Liga uma viatura de nove lugares que, durante o
dia,  circula  no  extenso  Parque  de  Saúde  Pulido  Valente,
transportando gratuitamente todos os que necessitam.

As  verbas  alcançadas  pela  Liga  têm  também  suportado  os
encargos com pessoal, impostos e outras despesas correntes.

Além disto tem a Liga, no sentido da Humanização do Hospital,
adquirido para oferta equipamentos que pelos serviços lhe têm
vindo a ser solicitados.

Também  no  sentido  da  mesma  Humanização,  e  sempre  que
solicitado pelos serviços tem a Liga adquirido objetos e artigos de
decoração  e  de  conforto,  nomeadamente,  televisores,  micro-
ondas, etc., …

No que se refere ao apoio direto ao Doente foi pela Liga criado
um Banco de Ajudas Técnicas. Este Banco ocupa-se da aquisição
de artigos vários que poderão ser entregues ao Doente a título



precário  ou  a  fundo  perdido  e  é  composto  por:  camas
articuladas, colchões anti escara, cadeiras de rodas, andarilhos,
canadianas,  cadeiras  sanitárias,  meias-elásticas,  suplementos
alimentares,  medicação  e  ainda  roupa,  no  momento  da  alta,
quando o Doente não a possui por dificuldades financeiras.

Podemos dar  ainda alguns exemplos de boa prática de gestão
que é exercida, ao proceder-se ao aproveitamento das facilidades
oferecidas pela legislação que rege a Liga e que a torna menos
burocrática e mais eficiente.

Assim,  no  ano  2021,  foram  pela  Liga,  em  consequência  de
donativos alcançados, adquiridas duas viaturas. Uma foi posta ao
serviço da Unidade de Hospitalização Domiciliária e a outra ao
serviço  da  Unidade  Mais  Sentido.  Estas  Unidades  apoiam
doentes no seu domicílio.

Com  a  chegada  do  Covid19  a  Liga  não  poupou  esforços,  no
sentido da rápida aquisição de ventiladores  e  monitores  cujas
verbas resultaram da generosidade de Entidades e de pessoas de
Bem, tal como, por exemplo, o CR7 – Cristiano Ronaldo.

Outro exemplo da colaboração da Liga que podemos apresentar
é o apoio ao Hospital no transporte de medicamentos para casa
do  doente  a  nível  nacional.  Evitam-se  assim  infeções  que
resultariam da vinda do Doente à farmácia do Hospital.  A Liga
está  a  colaborar  procedendo  ao  pagamento  deste  transporte,
através de donativos que tem vindo a alcançar para o efeito.

Voluntariado

É através de um setor de Voluntariado que a Liga colabora na
Humanização do Hospital e no apoio ao Doente.

Desde a sua fundação, sempre a Liga se preocupou com o apelo à
Sociedade Civil para vir, voluntariamente, dar apoio ao Doente e
ajudar na Humanização do Hospital.



As respostas têm chegado.

Deliberou a Direção da Liga recrutar uma Técnica para coordenar
o sector e dar  formação em sala e no terreno aos formandos
Voluntários  ensinando-lhes  as  regras  e  os  princípios
fundamentais para exercerem Voluntariado dentro do Hospital e
junto ao Doente.

Em conjunto com o Voluntariado a Liga celebra para o Doente
várias efemérides, tais como: o Dia do Doente, o Dia da Liga, a
Páscoa e o Natal. Visitam-se as enfermarias e as salas de espera
para consulta externa e oferecem-se prendas aos Doentes.

Conclusão

Em síntese, é o que nos ocorre dizer sobre a atividade que a Liga
desenvolve em apoio ao Hospital e ao Doente, contando sempre
com o apoio de todos os que desta Instituição fazem parte.

Agora convido todos a uma visita à sala do Voluntariado onde
alguns  Voluntários  nos  esperam  para  nos  transmitirem  a
mensagem do seu trabalho no Hospital.


