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A Assembleia Municipal de Lagos, representada pelo 2.° Secretário da Mesa, José Jácome,

acompanhado por demais Deputados Municipais desta Assembleia, vem em nome de todos os

peticionários, proceder à entrega das 4 580 (quatro mil e quinhentas e oitenta) assinaturas da

Petição Pública Pelo Direito à Saúde nas Terras do Infante, Petição Pública à Assembleia da

República Pela Construção do Novo Hospital de Lagos.

O Hospital de Lagos tem uma história secular de prestação de serviços de caracter público de

saúde às populações dos Concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo e os muitos turistas que

nos visitam.

No ano de 1412, por doação de paroquianos, foi instituído um hospital em Lagos e

posteriormente, a Santa Casa da Misericórdia de Lagos, fundada em 1498, dispunha de hospital

e de igreja.

Nos finais do século XV, a Câmara de Lagos lançou imposto para construção de uma Gafaria,

hospital para leprosos, administrada pela Câmara.

A~SEM~EIA DA REP~BI.lCA avia ainda em Lagos o hospital de São Pedro dos Mareantes e há notícia de também ter havido
AHP,/EX EDIENTE m hospital do Compromisso Marítimo.

N.PLL~ ~J3
Entrada ~~1iq lém destes hospitais civis, existiam em Lagos:

Proc~ t~

1 ASS No século XVII, o Hospital Militar de S. João de Deus, na Ribeira dos Touros, atual Praça do
Gabinete do Presiden fante. Após o terramoto de 1755, passou para o sítio conhecido por Hospital Velho, transitando

.° de Entrada~~~&d pois para onde é atualmente a Messe Militar. Foi extinto em 1960, com a saída de Lagos do

classifica ~ egimento de Infantaria n.° 4;
~
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LAGOS
Crr~oFDIscovER’Es - Durante o século XIX o hospital da Marinha, no antigo Convento da Trindade.

O hospital da Misericórdia de Lagos teve ampliação em 1565, por aquisição de casas na Ribeira

dos Touros, e em 1850, em terrenos anexos cedidos pela rainha D. Maria II. Sofreu grandes

obras de beneficiação em 1910.

Praça Gil Eanes
8600-668 LAGOS . . - . . -

PORTUGAL Este hospital funcionava entao como o Hospital de Lagos, reduzido a prestaçao de um minimo
T (+351) 282 780 078 . . . .

www.am-iagos.pt de serviços hospitalares. Apos o 25 de Abril de 1974, foi arrendado a Misericordia de Lagos como
geral@am-Iagos.com Hospital Concelhio Público, depois integrado no Serviço Nacional de Saúde.

Foi então o Hospital Concelhio de Lagos equipado para a prestação de completos serviços

hospitalares, com maternidade, urgências, serviço de diagnóstico e análises, bloco operatório,

melhoria das condições do internamento, etc.

Passou a Hospital Distrital em 1983, em 2004 foi integrado no Centro Hospitalar do Barlavento

Algarvio, que em 2013 passou a Centro Hospitalar do Algarve e em 2017 passou à situação atual

de Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

No entanto, neste percurso histórico, desde há cerca de 20 anos que o Hospital de Lagos tem

vindo a ser prejudicado na capacidade de prestação de serviços a uma população que abrange

os 3 Concelhos das Terras do Infante em progressivo e significativo aumento, seja de residentes,

seja principalmente de turistas.

Apesar dos insistentes e repetidos protestos públicos e tomadas de posição quer por parte da

população e pelos trabalhadores da saúde, quer pelos órgãos das autarquias locais das Terras

do Infante, foram retiradas ao Hospital de Lagos valências, serviços e recursos humanos e

materiais, nomeadamente serviços de diagnóstico e foram encerrados a maternidade e o bloco

operatório, referindo-se que este último tinha tido um muito significativo papel na redução das

listas de espera, uma vez que a ele recorriam populações de outros Concelhos do Algarve e

Alentejo.

Por sua vez, em 2000, a Comissão Municipal de Saúde de Lagos deliberou considerar urgente

a adequação do Hospital de Lagos à completa prestação de serviços, o que exigia a sua

relocalização, dada a inviabilidade de ampliação das instalações existentes, não só pela

exiguidade dos terrenos, como pelo facto de estarem adossadas às muralhas da cidade,
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classificadas de Monumento Nacional, que havia que libertar e valorizar.

No evoluir desta situação, foi em novembro de 2002 organizado pela Assembleia Municipal de

Lagos, Comissão Municipal de Saúde e Associações Sindicais, um Debate Público sob o título

“Hospital de Lagos, Que Futuro?”, em que participaram autarcas das Terras do Infante e outras

entidades e onde foram apresentadas valiosas comunicações, advogando a urgência do novo

hospital para Lagos.

Posteriormente, em março de 2004 a Assembleia Municipal de Lagos promoveu, entre a

população das Terras do Infante, um Abaixo Assinado, exigindo a “relocalização em instalações

condignas” do então Hospital Distrital de Lagos.

Também os presidentes das Câmaras Municipais das Terras do Infante e a Comissão Municipal

de Saúde de Lagos publicaram em maio de 2004 uma Carta Aberta dirigida ao Ministro da Saúde,

exigindo a “reabertura do bloco operatório”, o que não foi atendido.

Perante estes factos, o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve

aprovou em 2009 o Programa Funcional do novo Hospital de Lagos e a Câmara Municipal de

Lagos garantiu a cedência de um terreno na zona de desenvolvimento urbano da cidade. O

investimento para construção e equipamento do novo Hospital foi à data calculado em 27 milhões

de euros.

Passaram quase 10 anos sem evolução na postura das entidades responsáveis, embora tenham

prosseguido as iniciativas locais, com manifestações públicas da população em que participaram

autarcas das autarquias locais das Terras do Infante, que igualmente aprovaram e divulgaram

• .~. firmes tomadas de posição na exigência da urgente construção do novo Hospital de Lagos.

~~
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Em 26 de junho de 2017, a Assembleia Municipal de Lagos aprovou, por unanimidade, uma

moção exigindo “a inclusão no DE de 2018 a construção do novo Hospital de Lagos”,

recomendando “às Câmaras Municipais das Terras do Infante, às Assembleias Municipais de

Aljezur e da Vila do Bispo e demais autarquias dos 3 Concelhos a solidariedade com esta tomada

de posição”, de que foi dado conhecimento à Assembleia da República e ao Governo.

Em 27 de novembro de 2017 foi aprovado o DE para 2018, sem contemplar a construção do

novo Hospital de Lagos e esta mesma situação se repetiu em 2018, em relação ao DE para
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Crri’oFDlscovEREs 2019, que também não o contemplou, o que provocou novo protesto da Assembleia Municipal

de Lagos.

Considerando que por este historial se demonstra, desde há muito tempo, ser indispensável e

urgente a construção do novo Hospital de Lagos servindo os residentes e o grande aumento

Praça Gil Eanes populacional nas épocas turísticas nos Concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo.
8600-668 LAGOS

PORTUGAL
T(+35i)282178OO7~ Considerando ainda que em 20 de dezembro de 2017, foi aprovado por unanimidade na

geral@am-Iagos.com Assembleia Municipal de Lagos o lançamento da Petição Pública que ora se entrega, solicitamos

que, nos termos da Constituição da República e demais legislação, seja promovido na

Assembleia da República um debate sobre a urgente construção do novo Hospital de Lagos,

dando assim resposta a uma provadamente justa contribuição para a maior eficiência e qualidade

do Serviço Nacional de Saúde em Portugal.

om os melhores cumprimentos,

O 2.° Secretário da Mesa da Assembleia Municipal,

José Manuel da Silva Jácome
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PELO DIREITO À SAÚDE NAS TERRAS DO INFANTE

PETIÇÃO PÚBLICA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA PELA CONSTRUÇÃO DO NOVO
HOSPITAL DE LAGOS

A secular e notável tradição hospitalar de Lagos remonta ao Século XV, pois que a primeira
notícia sobre um Hospital em Lagos se reporta ao ano de 1412.

Desde então e até hoje, Lagos tem ininterruptamente disposto de instalações hospitalares, quer
civis quer militares, desempenhando um papel indispensável às populações dos Concelhos de
Lagos, Aljezur e Vila do Bispo.

No final do Século XV a Santa Casa da Misericórdia de Lagos já dispunha de Hospital, localizado
na zona onde hoje se encontra, após ter beneficiado de sucessivas alterações e ampliações.

No entanto, esta localização é insatisfatória desde há muito tempo, servida por estreitos
arruamentos medievais e sem possibilidade de ampliação por estar ligada à Muralha de Lagos,
classificada de Monumento Nacional.

~ Por outro lado, é imperiosa a necessidade de que o Hospital de Lagos adquira condições para

proporcionar aos seus utentes, nacionais e estrangeiros, os níveis de qualidade de conforto e de
~ atendimento exigíveis ao Serviço Nacional de Saúde.

~ É neste sentido que nos Concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo, as populações, os autarcas
e os trabalhadores do Hospital têm mantido uma persistente e justa luta, com manifestações

•:.~ públicas, tomadas de posição e deliberações, pugnando pela relocalização do Hospital em
~ Lagos, em terrenos já garantidos pela Câmara Municipal e com as instalações, equipamentos e

valências adequadas as reais necessidades das populações

.:~

Como resultado, nos anos de 2008/2009, decorreu um processo que levou a aprovação pela
• Ministra da Saude do projeto, estudo e concretização do novo Hospital para Lagos

Sem qualquer evolução deste processo por parte do Governo, a Assembleia Municipal de Lagos
deliberou, em 26 de junho de 2017, por unanimidade, exigir a inclusão do Hospital de Lagos no
Orçamento de Estado para 2018, o que não se verificou

Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Lagos promove esta Petição Publica, subscrita pelas
.~i populações dos Concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo, exigindo do Governo a construção

do novo Hospital de Lagos ____
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Apoie esta Petição. Assine e divutgue. O seu apoio é muito importante.

Petição Pública pela Construção do Novo Hospital da Lagos
Para: Exmo. Sr. Presidente da Ass~nbIea da República

rITAL

PELO DIREITO A SAÚDE NAS TERRAS DO INFANTE

PETIÇÃO PUBL CÁ À ASSEMBLEIA DA REPÚBL CAPELA CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE LAGOS

A secular e notáve tradição hospitalar de Lagos remonta ao Século )CV, pois que a primeira noticia sobre um
Hospita em Lagos se reporta ao ano de 1412

Desde então e até hoje, Lagos tem ininterruptamente disposto de instalações hospitalares, quer civis quer
militares, desempenhando um papel indispensável às populações dos Concelhos de Lagos Aije.zur e Vila do
Bispo.

No final do Século XV a Santa Casa da Misericórdia de Lagos já d spunha de Hospital localizado na zona onde
hoje se encontra, após ter beneficiado de sucessivas alterações e ampliações.

No entanto, esta localização é nsatisfatória desde Iiâ muito tempo servida por estreitos arruamentos
med avais e sem possibilidade de ampl ação por estar ligada à Muralha de Lagos, classificada de Monumento
Naciona *

Por outro lado é mperiosa a necessidade de que o liospita de Lagos adquira condições para proporcionar
aos seus utentes nacionais e estrangeiros, os níveis de qualidade de conforto e de atendimento exigiveis ao
Serviço Nacional da Saúde.

È neste sentido que nos Concelhos de Lagos, Aljezur e Via do Bispo, as populações, os autarcas e os
trabalhadores do Hospital tém mantido uma persistente e justa luta, com manifestações públicas,, tomadas de
posição e deliberações, pugnando pela reloca izeção do Hospital em Lagos em terrenos já garantidos pela
Câmara Munidpal e corri as nstalações, equipamentos e va éncias adequadas às reais necessidades das
populações.

Como resultadô, rios anos de 200812009, decorreu um processo que levou à aprovação pela Ministra da Saúde
do projeto,. estudo e concretização do novo Hospital para Lagos.

Sem qualquer evolução deste processo por parte do Governo, a Assembleia Municipal de Lagos deliberou em
26 de junho de 2017, por unanimidade, exigir a Inclusão do Hospital de Lagos no Orçamento de Estado para
2018, o que não se verificou.

Por tudo isto, a Assemble a Mun*cipal de Lagos promove esta Petição Pública, subscrIta pelas popu ações dos
Conoelhos de Lagos, Aljezur e Via do Bispo, exigindo do Governo a construção do novo Hospita de Lagos
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