Bloco de Esquerda
Grupo Municiiva!

MOÇÃO
PELA RECONVERSÃO DO HOSPITAL MILITAR DE BELÉM AO SERVIÇO
DA POPULAÇÃO DAAJUDA
Considerando que:
1. O HMB está instalado no Convento dos Agostinhos Descalços de Nossa
Senhora da Boa-Hora de Belém do sítio d’Ajuda, edificado após o
terramoto de 1755.
2. Em 1972 foi inaugurado nos terrenos anexos um novo Edifício Hospitalar
com capacidade para 250 camas, que veio substituir as velhas enfermarias
instaladas no edifício conventual.
3. O Hospital Militar de Belém (HMB) localizado no Largo da Boa Hora na
Ajuda foi desativado enquanto infraestrutura de saúde em 2013;
4. Quando encerrou, o HMB dispunha de 95 camas, 11 gabinetes de consulta
externa,

equipamentos

de endoscopia e

imagiologia,

serviços de

reabilitação cardíaca, serviços de reabilitação respiratória,

serviços

farmacêuticos e laboratório de patologia clínica;
5. As instalações do HMB constituem um valioso património arquitetónico,
histórico, científico e cultural que se encontra na posse do Estado;
6. A zona da freguesia da Ajuda é deficitária em alguns equipamentos sociais
nomeadamente em espaços dedicados à terceira idade, infância e saúde;
7. O centro de saúde está a funcionar num conjunto de edifícios originalmente
destinado

a

habitação,

cujas

deficiências

de

funcionamento

são

conhecidas;
8. A zona da cidade em causa beneficiaria com a disponibilização de um
edifício onde se pudessem instalar um conjunto de equipamentos
destinados ao lazer, desporto, educação, cultura e saúde;
ASSEMBLE!A MUN!C~PAL DE LISBOA
Proc.____________________

ENT~M9SG/DAOSM/GAAM/ 1

II.

9. Um edifício como o do [-1MB teria condições para acomodar vários
equipamentos como uma creche e ATL, o centro de saúde, unidade de
cuidados continuados e paliativos, casa de repouso e centro de dia;
Assim, o Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa,
na sua Sessão Ordinária de 26 de Novembro de 2013, delibere:
Instar a Câmara Municipal de Lisboa a encetar um processo de
negociação com Governo com o objetivo de assumir a utilização do
edifício do HMB para instalação de equipamentos sociais para usufruto da
população
O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda

Ana Drago
Lisboa, 26 de novembro de 2013
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MOÇÃO N°6
PELA RECONVERSÃO DO HOSPITAL MILITAR DE BELÉM AO SERVIÇO
DA POPULAÇÃO DA AJUDA
Considerando que:
1. O HMB está instalado no Convento dos Agostinhos Descalços de Nossa
Senhora da Boa-Hora de Belém do sítio d’Ajuda, edificado após o
terramoto de 1755.
2. Em 1972 foi inaugurado nos terrenos anexos um novo Edifício Hospitalar
com capacidade para 250 camas, que veio substituir as velhas enfermarias
instaladas no edifício conventual.
3. O Hospital Militar de Belém (HMB) localizado no Largo da Boa Hora na
Ajuda foi desativado enquanto infraestrutura de saúde em 2013;
4. Quando encerrou, o HMB dispunha de 95 camas, ‘11 gabinetes de consulta
externa,

equipamentos

reabilitação cardíaca,

de endoscopia e

imagiologia,

serviços de

serviços de reabilitação respiratória, serviços

farmacêuticos e laboratório de patologia clínica;
5. As instalações do HMB constituem um valioso património arquitetónico,
histórico, científico e cultural que se encontra na posse do Estado;
6. A zona da freguesia da Ajuda é deficitária em alguns equipamentos sociais
nomeadamente em espaços dedicados à terceira idade, infância e saúde;
7. O centro de saúde está a funcionar num conjunto de edifícios originalmente
destinado

a

habitação,

cujas

deficiências

de

funcionamento

são

conhecidas;
8. A zona da cidade em causa beneficiaria com a disponibilização de um
edifício onde se pudessem instalar um conjunto de equipamentos
destinados ao lazer, desporto, educação, cultura e saúde;
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9. Um edifício como o do HMB teria condições para acomodar vários
equipamentos como uma creche e ATL, o centro de saúde, unidade de
cuidados continuados e paliativos, casa de repouso e centro de dia;
Assim, o Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa,
na sua Sessão Ordinária de 26 de Novembro de 2013, delibere:
Instar a Câmara Municipal de Lisboa a encetar um processo de
negociação com Governo com o objetivo de assumir a utilização do
edifício do HMB para instalação de equipamentos sociais para usufruto da
população
O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda

Ana Drago
Lisboa, 26 de novembro de 2013
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ASSEMBLEIA MUNiCIPAL
LISBOA

PRESIDENTE

Exrn° Senhor

lJr. Luis Cunha Ribeiro
M.I. Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, IP (ARSLVT)
Av. Estados Unidos da América, ri0 77
1749 096 Lisboa
-

-

Sua referência
Assunto:

Sua data

Nossa referência

Data

OF/1370/AML/13

05-12-2013

Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013

-

Moção n° 6

Levo ao conhecimento de va Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria uma Moção apresentada pelo Grupo Municipal do BE, que abaixo se
transcreve.
“PELA RECONVERSÃO DO HOSPITAL MILITAR DE BELÉM AO SER VIÇO DA
POPULAÇÃO DA AJUDA
Considerando que:
1. O HMB está instalado no Convento dos Agostinhos Descalços de Nossa Senhora da
Boa-Hora de Belém do sítio d ‘Ajuda, ec4ficado após o terramoto de 1755.
2. Em 1972 foi inaugurado nos terrenos anexos uni novo Ed~flcio Hospitalar com
capacidade para 250 camas, que veio substituir as velhas enfermarias instaladas no
edj/ício conventuaL
3. O Hospital Militar de Belém (HMB) localizado no Largo da Boa Hora na Ajuda foi
desativado enquanto infraestrutura de saúde em 2013;
4. Quando encerrou, o HMB dispunha de 95 camas, 11 gabinetes de consulta externa,
equ4,amentos de endoscopia e imagiologia, serviços de reabilitação cardíaca,
serviços de reabilitação respirató ria, serviços farmacêuticos e laboratório de
patologia clínica;
i As instala ções do HMB constituem uni valioso património arquitetónico, histórico,
cient(flco e cultural que se encontra na posse do Estado;
6. A zona da freguesia da Ajuda é deficitária em alguns equipamentos sociais
nomeadamente em espaços dedicados à terceira idade, infância e saúde;
7. O centro de saúde está a funcionar num conjunto de edWcios originaimente destinado
a habitação, cujas deficiências de funcionamento são conhecidas;
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8. A zona da cidade em causa beneficiaria com a disponibilização de um ed~flcio onde se
pudessem instalar um conjunto de equz~amentos destinados ao 1azei~ desporto)
educação, cultura e saúde;
9. Um ed(flcio como o do HMB teria condições para acomodar vários equipamentos
como uma creche e ATL, o centro de saúde, unidade de cuidados continuados e
paliativos, casa de repouso e centro de dia;
Assim, o Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Munidpal de Lisboa, na sua Sessão
Ordinária de 26 de Novembro de 2013, delibere:
Instar a Câmara Municipal de Lisboa a encetar um processo de negociação com
Governo com o objetivo de assumir a utilização do edWcio do HMB para instalação
de equipamentos sociais para usufruto da população.”
Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta
Cv
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te!, 218 170 401

1 fax: 218 171 275 1 E-mau: aml@cm-!isboa.pt

1$ ê

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LISBOA

PRESIDENTE

Bxrn° Senhor
Deputado Municipal José António Nunes
do Deserto Videira
M.I. Presidente da Junta de Freguesia da
Ajuda

Sua referência
Assunto:

Sua data

Nassa referência

Data

0F11369/AMLIIS

05-12-2013

Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013

-

Moção n°6

Levo ao conhecimento de V~ Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria uma Moção apresentada pelo Grupo Municipal do BE, que abaixo se
transcreve.

‘PELA RECONVERSÃO DO HOSPITAL MILITAR DE BELÉM AO SER VIÇO DA
POPULAÇÃO DA AJUDA
Considerando que:
1. O HMB está instalado no Convento dos Agostinhos Descalços de Nossa Senhora da
Boa-Hora de Belém do sítio d’Ajuda, edjficado após o terramoto de 1755.
2. Em 1972 foi inaugurado nos terrenos anexos um novo Ed~flcio Hospitalar com
capacidade para 250 camas, que veio substituir as velhas enfermarias instaladas no
edifício conventuaL
3. O Hospital Militar de Belém (HMB) localizado no Largo da Boa Hora na Ajuda foi
desativado enquanto infraestrutura de saúde em 2013;
4. Quando encerrou, o HMB dispunha de 95 camas, 11 gabinetes de consulta externa,
equz~amentos de endoscopia e imagiologia, serviços de reabilitação cardíaca,
serviços de reabilitação respirató ria, serviços farmacêuticos e laboratório de
patologia clínica;
5. As instalações do HMB constituem um valioso património arquitetónico, histórico,
cient(fico e cultural que se encontra na posse do Estado;
6. A zona da freguesia da Ajuda é deficitária em alguns equipamentos sociais
nomeadamente em espaços dedicados à terceira idade, infância e saúde;
7. O centro de saúde está a funcionar num conjunto de edifícios originalmente destinado
a habitação, cujas deficiências de funcionamento são conhecidas;
8. A zona da cidade em causa beneficiaria com a disponibilização de um edifício onde se
pudessem instalar um conjunto de equz~amentos destinados ao lazer, desporto,
educação, cultura e saúde;
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9. Um ed(ficio como o do HMB teria condições para acomodar vários equipamentos
como uma creche e ATL, o centro de saúde, unidade de cuidados continuados e
paliativos, casa de repouso e centro de dia;
Assim, o Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua Sessão
Ordin ária de 26 de Novembro de 2013, delibere:
Instar a Câmara Municipal de Lisboa a encetar um processo de negociação com
Governo com o objetivo de assumir a utilização do ed~flcio do HMB para instala ção
de equz~amentos sociais para usufruto da população.”
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Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta
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Exn’i° Senhor
Arqt° João Carlos Afonso
M.I. Vereador da Câmara Municipal de
Lisboa

Sua referência
Assunto:

Sua data

Nossa referência

Data

0F11368/AML/1 3
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Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013

-

Moção n° 6

Levo ao conhecimento de va Ex”, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria urna Moção apresentada pelo Grupo Municipal do BE, que abaixo se
transcreve.

‘PELA RECONVERSÃO DO HOSPITAL MILITAR DE BELÉMAO SER VIÇO DA
POPULA ÇÃO DA AJUDA
Considerando que:
1. O HMB está instalado no Convento dos Agostinhos Descalços de Nossa Senhora da
Boa-Hora de Belém do sítio d ‘Ajuda, edjficado após o terramoto de 1755.
2. Em 1972 foi inaugurado nos terrenos anexos um novo Ed~flcio Hospitalar com
capacidade para 250 camas, que veio substituir as velhas enfermarias instaladas no
ed~flcio conventuaL
3. O Hospital Militar de Belém (HMB) localizado no Largo da Boa Hora na Ajuda foi
desativado enquanto infraestrutura de saúde em 2013;
4. Quando encerrou, o HMB dispunha de 95 camas, 11 gabinetes de consulta externa,
equz~amentos de endoscopia e imagiologia, serviços de reabilitação cardíaca,
serviços de reabilitação respirató ria, serviços farmacêuticos e laboratório de
patologia clínica;
5. As instalações do HMB constituem um valioso património arquitetónico, histórico,
cientjfico e cultural que se encontra na posse do Estado;
6. A zona da freguesia da Ajuda é deficitária em alguns equipamentos sociais
nomeadamente em espaços dedicados à terceira idade, infância e saúde;
7. O centro de saúde está a funcionar num conjunto de ed(flcios originalmente destinado
a habitação, cujas deficiências de funcionamento são conhecidas;
8. A zona da cidade em causa beneficiaria com a disponibilização de um edifício onde se
pudessem instalar um conjunto de equipamentos destinados ao lazer, desporto,
educação, cultura e saúde;
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA
Proc.~
FMT~~»3jDAOSM/GMML13
—

Av. de Roma, 14—P, 2° 1000-265 Lisboa

fel. 218 170 401

[

fax: 218 171 275

1 E-mali: ~

ii,

ASSEMBLEiA MUNICIPAL
LISBOA

P E E •S E; E

9.

TE

Um edWcio como o do HMB teria condições para acomodar vários equz~amentos
como uma creche e ATL, o centro de saúde, unidade de cuidados continuados e
paliativos, casa de repouso e centro de dia;

Assim, o Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua Sessão
Ordinária de 26 de Novembro de 2013, delibere:
Instar a Câmara Municipal de Lisboa a encetar um processo de negociação com
Governo com o objetivo de assumir a utilização do edWcio do HMB para instalação
de equipamentos sociais para usufruto da população.”
Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta
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