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RESUMO 

No último dia do ano de 1881, reuniram-se numa farmácia na R. do Bonjardim nº 
115, um punhado de home4ns da cidade que decidiram fundar uma instituição 
destinada a recolher, medicar e acarinhar as crianças pobres e doentes de tenra 
idade. Esta instituição foi especialmente protegida pela Rainha D. Maria Pia que, 
além de outras coisas, acedeu à solicitação de dar o seu nome ao novo hospital. 

O Real Hospitalde Creanças Mª Pia viu os seus estatutos aprovados em 1882 e 
começou a funcionar em 1883 num espaço cedido na R. da Carvalhosa. Em 1891 
foi doado um terreno na R. da Boavista onde foi construído o edifício do Actual 
Hospital Maria Pia. A sua construção concluiu-se em 1911. Esteve a funcionar 
durante 6 anos, tendo sido nessa altura mobilizado pelo Ministério da Guerra para 
acolher feridos da I Guerra Mundial. Entre 1924 e 1925 foram efectuadas obras de 
reparação, pois o edifício encontrava-se bastante degradado.  

Durante os primeiros 30 anos foi gerido pelos seus pioneiros e seguidores. Em 1911 
fundou-se a Associação do Hospital que se responsabilizou pela administração do 
mesmo até 1974, altura em que foi nacionalizado e ficou sob a tutela do estado 
passando a chamar-se Hospital Central Especializado de Crianças Mª Pia. 

Em reunião do Conselho de Ministros do dia 19/07/2007 foi tomada a decisão de 
criar o Centro Hospitalar do Porto (CHP) que foi publicada a 28/09/2007 através do 
DL 326/2007. O Hospital Mª Pia, neste momento encontra-se em processo de 
integração no CHP, existindo a promessa de construção de um edifício novo nos 
terrenos anexos à Maternidade Júlio Dinis. 

Actualmente o Hospital Mª Pia disponibiliza cuidados de saúde a crianças/família 
oriundas do norte do país, com idades compreendidas entre os 0 dias de vida e os 
14 anos e 364 dias. Dispõe de 125 camas, distribuídas pelos diversos serviços; 
atende cerca de 5200 doentes; efectua cerca de 80 000 consultas e 4800 cirurgias. 
A filosofia da instituição é a Parceria de Cuidados. Recentemente foi efectuado nas 
suas instalações o 1º transplante renal. A criança transplantada encontra-se bem. 


