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Espinho, 8 de Novembro de 2007 

 

 

 

Antes de mais, o sincero e profundo agradecimento a todos os que nos honraram, participando neste 

jantar. Interpretamos esta adesão ao nosso convite, como um desejo de partilha de preocupações, de 

objectivos e de caminhos que podemos percorrer juntos. Nada é mais reconfortante para quem quer, do 

que sentir o querer dos outros. 

 

Mas, antes de outras considerações e antes de tudo eu devo e quero agradecer, sem colocar nas palavras o 

acento daquilo que sentimos – há actos cuja grandeza não cabe em palavras – a generosa oferta deste 

jantar-convívio à ilustre família Violas, que personifico na muito estimada anfitriã desta noite, a Senhora 

D. Celeste.  

Num obrigado simples quero dar todo o sentido à nossa mais profunda gratidão.   

 

A Liga dos Amigos do Hospital de S. João nasceu em Dezembro de 2006 e foi registada em Março de 

2007. Tem, portanto, 10 meses de idade e 8 de existência civil, pelo que está, ainda, parcialmente 

indocumentada!  

 

Ora, todos nós sabemos que ao ano andar e aos dois falar. Estou, portanto, dispensado de falar muito, 

porque nem sequer um ano temos. 

 

Estamos a ensaiar os primeiros passos. 

 

De qualquer forma, e partindo do princípio de que somos uma criança precoce, sempre vou tentar 

balbuciar algumas palavras que nos apresentem e possam criar no site da generosidade dos queridos 

amigos, aqui presentes, o desejo de colaborarem na missão humanitária em que estamos empenhados. 

 

O que é que nós somos? Creio que se adivinha. Somos, antes de mais, um desejo incarnado, firme no 

propósito de se transformar numa presença activa, atenta, disponível e solícita, que actue como uma seiva 

de humanidade que contribua para dar esperança e secar lágrimas. 

 

Queremos com simplicidade, mas com muito empenho, interpretar o ideal ético do humanismo como um 

processo histórico, que não passa de moda, e não como uma realidade abstrata, longínqua, uma promessa 

de céus que não se atingem; como um dinamismo sempre crescente e jubiloso e não como uma realidade 

penosa, um esforço de pessoas cansadas; como uma procura honrada por um compromisso e não como 

uma aventura diletante disfarçada. 

 

 

 

Como em outras instituições regulamentadas, a menção concreta dos nossos objectivos aparece 

consignada nos estatutos.  É uma lista longa, completa, direi barroca de intenções, de boas intenções e que 

nós, natural e necessariamente vamos tomar como guia. 

 

Mas é claro que tudo vai parar à prática do bem, do bem dos outros, dos mais outros, daqueles que, a 

olhos humanos, parecem ser vítimas do sofrimento mais injusto: as crianças doentes mais desamparadas e 

os idosos, mais ou menos postos de lado, que andam por aí e adoecem sòzinhos e esquecidos.  

 

Esse bem que não tem limites nem fôrma e, por isso, não se pode rever na letra de quaisquer estatutos: as 

carências, a doença, o infortúnio, a solidão, o abandono, não cabem em letras, quaisquer que sejam os 

seus arranjos ou combinações. 

 

E não se espere que esse vasto campo de desventura que mora naqueles cujo infortúnio mais vezes obriga 

ao recurso aos hospitais vá diminuir, ou vá, alguma vez ser resolvido por decretos ou por orçamentos. A 

necessidade de lhes acudir há-de conviver sempre connosco!  

 

Os governos por mais atentos, os profissionais de saúde por mais competentes e dedicados, as 

capacidades técnicas por mais ajustadas e evoluídas deixarão sempre intervalos onde se esconde a 

infelicidade e o sofrimento. 
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Não é para substituirmos o Estado, porque não podemos; 

Não é para completar a acção assistencial porque não sabemos; 

Não é para intervir na gestão administrativa hospitalar, porque nem podemos nem sabemos 

 

No organigrama que nos acolhe situamo-nos na periferia e nos interstícios desse poder, desse saber, desse 

gerir, para ajudar a atenuar os efeitos da doença, aliviar o sofrimento e dar corda à esperança, na 

belíssima expressão de António Lobo Antunes. 

 

É nesse espaço, nem sempre fácil de balisar, entre a justiça e a caridade que haverá sempre que fazer e 

lugar para nós, para a dádiva do nosso tempo, para o exercício da nossa bondade, para a sublimação do 

nosso empenhamento!   

  

Lembro-me sempre de uma velhinha que vivia só e era doente. Num dos últimos invernos o seu estado 

agravou-se e ela recorreu à urgência do nosso Hospital com uma pneumonia e com a sua solidão. Foi 

tratada, melhorou e teve alta. Passados poucos dias reapareceu doente e queimada.  

 

Vencida pela doença e pelo isolamento, regou-se com gazolina e pegou o fogo a si própria: assim 

reapareceu no serviços de urgência, só, doente e queimada! 

 

Só outro exemplo: há uns meses veio ao Mundo, no hospital de S. João, um bébé, normalmente nascido 

de sua mãe. Ao fim de dois dias, no turbilhão dos visitantes e sem se saber porquê, essa mãe desapareceu 

sem deixar rasto. E a criança, deserdada de tudo, ficou, alí, linda e fisicamente saudável, à espera da mãe 

que nunca mais voltou.   

 

Nos dois casos, o hospital cumpriu, correctamente, a sua função, os meios técnicos foram usados com 

eficácia e o poder administrativo fez o que devia. Mas a situação surgiu, apesar de tudo, apesar da 

perfeição de todos os esquemas.   

 

São esses intervalos que nos esforçaremos por ajudar a preencher. 

 

 

 

O que é que fizemos até aqui que mereça ser contado? 

 

Bastante e nada. 

 

O bastante diz respeito àquilo que parece que se não fez, porque se não vê. Reuniões, pedidos, 

entrevistas, papeladas, cartas, e-mails, que já nos permitiram ultrapassar bastantes obstáculos 

burocráticos, mas ainda não todos! Não é fácil andar depressa num tempo de vagares e de desconfianças.  

 

Só a título de exemplo, devo dizer que o estatuto de utilidade pública que vai permitir que os donativos 

entregues à Liga possam ser considerados para efeitos de IRS e que foi requerido há cinco meses, ainda 

não foi concedido! Só por isso é que os recibos referentes às quantias já recebidas não foram ainda 

enviados aos associados.   

A nossa pressa não chegou à caneta de quem despacha!  

 

 O nada diz respeito àquilo que se vê e que nada é, mas que, com a vossa ajuda, vai passar a ver-se. 

 

Esta reunião assume a grande importância que, desde início lhe atribuímos, porque é com as pessoas e 

com as suas boas-vontades que se fazem as obras. E nós precisamos de ser conhecidos, para ser estimados 

e ajudados. 

 

Este jantar-convívio é o primeiro passo dado para fora das quatro paredes de uma sala pequena, situada 

no 9º andar do Hospital de S. João, paredes que confinam um espaço reduzido, mas onde cabem todas as 

pessoas que nos quizerem visitar e tudo o que para lá nos quizerem enviar: sugestões, críticas, apoios, 

ofertas, que serão sempre benvindas e desde já, sinceramente agradecidas. 

Com o optimismo que nos dá a alegria desta festa, queremos sair do adro a passos largos e queremos que 

o cortejo seja grande. 
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É este o credo que inspira o nosso propósito e vai animar a nossa conduta. Não temos dúvidas de que o 

projecto merece a vossa simpatia e de que vamos ter em cada um dos amigos aqui presentes um agente 

difusor da mensagem e um multiplicador do número de associados e das ajudas de que necessitamos, em 

nome de uma solidariedade sem interrogações nem reticências.  

 

Vamos começar a fazer coisas. O Natal está aí! O nosso entusiasmo é do tamanho da vossa expectativa! 

 

Termino com mais uma palavra que é, ainda, de agradecimento e é dirigida a todos os que, pertencendo à 

Comissão Instaladora desta Liga, lançaram a iniciativa e a encaminharam por uma via de crédito. 

 

 

 

 

  


