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Carta aberta aos Senhores Ministros da Saúde e de E stado e Finanças 
 
 
 
Drs. Paulo Macedo e Vítor Gaspar 
 
 
A data de 10 de Março de 2012 devia ser sinónimo de grande satisfação para os 
eleitos autárquicos e para todos os habitantes do concelho de Loures. 
 
Infelizmente não é. 
 
Como é sabido, a construção de um Hospital público em Loures mereceu o 
empenhamento e dedicação de muitos milhares de pessoas, ao longo do último 
século, com particular incidência, nas últimas décadas. 
 
O Município de Loures, ciente desta necessidade disponibilizou meios, muito para 
além das suas competências e responsabilidades, de forma a poder garantir que o 
Hospital fosse, finalmente, uma realidade. 
 
Em tempo, perante um quadro de novos investimentos em equipamentos de saúde, 
foram criadas expectativas, pelos governos, de que cerca de cem mil habitantes da 
zona oriental de Loures, à data atendidos no Hospital Curry Cabral, viriam a ser 
utentes do novo Hospital a construir em Lisboa, o Hospital de Todos-os-Santos. 
 
No entanto, agora, o Governo de que os Senhores Ministros fazem parte, considera 
não existirem condições de avançar, no imediato, para a construção do novo Hospital 
de Todos-os-Santos.  
 
Contudo, decidiu encerrar, no final do ano passado, as urgências do Hospital Curry 
Cabral e condenar os utentes da zona oriental de Loures a utilizar as urgências do 
Hospital de S. José. 
 
Segundo afirmações dos seus responsáveis, o Hospital Beatriz Ângelo, que hoje 
temos o prazer e o orgulho de inaugurar, tem condições para albergar os utentes de 
todo o concelho de Loures.  
 
No entanto o Governo recusa-se a encarar esta possibilidade. 
 
As razões invocadas são financeiras.  
 
A isso não sabemos contrapor razões e argumentos, porque não sabemos, e 
recusamo-nos a saber, quantos euros vale uma vida humana. 
 
Senhor Ministro da Saúde, 
 
a população de Loures oriental merece um pouco mais de respeito pela sua vida e 
saúde e se o Senhor e o Governo a que pertence, forem capazes de pensar em vidas 
humanas e na qualidade dos serviços prestados aos utentes de Loures, ser-lhes-á 
possível, com toda a certeza, tomar uma de duas decisões sensatas e urgentes que 
se impõem: 
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ou reabrem as urgências do Hospital Curry Cabral ou, em alternativa, garantem o 
acesso dos habitantes de todo o concelho ao serviço de urgência do Hospital Beatriz 
Ângelo, até à construção do Hospital Todos-os-Santos. 
 
Estas decisões são da mais elementar justiça para quase 100 000 munícipes que 
participaram, através dos seus impostos, no vultuoso esforço financeiro que permitiu  
disponibilizar ao Ministério da Saúde o terreno e as acessibilidades que garantiram a 
execução, em melhores condições, do Hospital Carolina Beatriz Ângelo em Loures. 
 
Senhores Ministros da Saúde e das Finanças, 
 
por tudo o que afirmámos de forma muito sucinta nesta carta, só nos resta exigir que 
seja feita justiça a todos os habitantes do concelho de Loures, nomeadamente aos da 
zona oriental do nosso território. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Loures, 10 de Março de 2012 
 
 

Os Vereadores da CDU na Câmara Municipal de Loures 
 

 
Paulo Piteira 

 
António Pombinho 

 
Maria Eugénia Coelho 
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