
Proposta 

O Hospital de Loures foi desde sempre uma das mais importantes e acima de tudo 
justas reivindicações dos cidadãos.

Ao colocar o nome de Beatriz Ângelo ao Hospital  de Loures,  consubstanciou-se a 
homenagem a uma figura ímpar da nossa história. Figura singular na medicina Beatriz 
Ângelo foi também uma mulher comprometida com a cidadania através da sua opção 
política cuja ligação ao ideal republicano e democrático em tudo nos identifica.

O Hospital de Loures é assim, também, uma homenagem à cidadania comprometida.

Mas não seria justo que este equipamento não estivesse também associado a uma 
homenagem a todos quantos através dele lutaram pelo progresso. E nenhum outro 
modelo de cidadania comprometida é mais exemplar  que aquele personificado nos 
autarcas.

Ao longo deste quase século de história, muitos homens e mulheres deram de si o que 
de melhor tinham para dar para que esta fosse a realidade. Homens e Mulheres que 
através da capacidade de gerar consensos e entendimentos, traduziram aquela que é 
a imagem de marca de Loures; Não desistir nunca, trabalhar sempre.

Aos autarcas é neste contexto reconhecido o mérito de não deixar desfalecer uma 
ideia. Os autarcas que colocando as suas capacidades ao serviço da comunidade, 
sempre demonstraram a vontade de colocar esta justíssima medida no topo das suas 
agendas  de  ação.  O  Hospital  de  Loures  é  também  um  feito  de  todos  quantos 
acreditaram.

Neste contexto é da mais elementar justiça que se associe a este equipamento uma 
forma de homenagem a todos quantos ao longo dos últimos anos, sempre fizeram da 
sua  ação  convicta  a  forma  de  lutar  pelo  que  acreditavam,  e  pelo  seu  trabalho 
conseguiram os seus objetivos.

Ao deliberar designar a via de acesso ao Hospital  como  Avenida do Poder Local 
Democrático,  a  Câmara Municipal  de  Loures  decide  assim homenagear  todos os 
autarcas  que  sonharam  ser  possível,  todos  quantos  desejaram,  todos  quantos 
trabalharam para  que  a  história  se  encarregasse  de tornar  real  o  desejo  de  uma 
comunidade.

A  proposta  de  atribuição  e  de  prolongamento  de  topónimos  fica  organizada  da 
seguinte forma: 

Avenida do Poder Local Democrático
Início – Rua Ponta Delgada
Termo – EN 250

Rua Ponta Delgada
Início – Manuel Francisco Soromenho
Termo – Avenida Poder Local Democrático

Loures, 04.Janeiro.2012
Os Vereadores 
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