MOÇÃO
EM DEFESA DA COLINA DE SANTANA E DOS SEUS HOSPITAIS
Durante o governo Sócrates, o estado vendeu por 120 milhões de euros à Estamo, SA, empresa
imobiliária de capitais exclusivamente públicos, os hospitais de S. José, Sta. Marta, Capuchos,
Miguel Bombarda e Desterro.
A Câmara Municipal de Lisboa ajustou o Plano Director Municipal, aprovado pelo PS, PSD e
CDS, aos projectos previstos para a zona da Colina de Santana.
Projectos que visam encerrar todas aquelas unidades hospitalares, convertendo-as em hotéis e
condomínios de luxo.
Prevê-se ainda a demolição de todos os edifícios que não estão classificados, apesar do seu
valor patrimonial, constituindo um atentado ao conjunto edificado e à memória histórica.
Esta intervenção vai significar menos serviços de saúde no centro da cidade, fechando mais
três hospitais ainda em funcionamento e vai afectar, pelo número de pessoas que dependem
deles, económica e socialmente a área onde estão inseridos, prejudicando utentes e
comunidade hospitalar, os moradores e os comerciantes.
Esta intervenção vem também na sequência de uma chamada política de saúde que pretende
encerrar a generalidade dos hospitais de Lisboa, como a Maternidade Alfredo da Costa, o
Curry Cabral, o Polido Valente, o D. Estefânia e o Instituto Gama Pinto, tendo já encerrado os
hospitais de Arroios, Desterro e S. Lázaro.
A construção, não se sabe para quando, do novo hospital de Lisboa Oriental ou de Todos-osSantos, apesar da sua importância, não poderá substituir a oferta dos cuidados de saúde
existentes.
Tem sido inúmeras as vozes de diversos sectores do nossa sociedade a criticarem o
encerramento daquelas unidades hospitalares e a intervenção imobiliária especulativa
prevista.
As eleitas do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia de Arroios,
reunida em 29 de Abril de 2014, delibere:
 Rejeitar o encerramento das unidades hospitalares que se encontram em funcionamento
na Colina de Santana;
 Não aceitar os projectos de especulação imobiliária que pretendem transformar os
hospitais em condomínios e hotéis de luxo;
 Defender a criação de condições para a instalação de cuidados continuados de saúde;
 Defender uma reabilitação da Colina de Santana que, mantendo unidades hospitalares,
melhor as condições de prestação dos cuidados de saúde, salvaguarde o Património,
qualifique o espaço público, dinamize o tecido económico existente e contribua para uma
melhoria da qualidade de vida e habitacional da população.
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