
Secretário de Estado garante que o novo
Hospital de Estarreja fica pronto em 2014
Governante homologou
deliberação da
Administração Regional de
Saúde do Centro Obra do

novo hospital deve arrancar
até Março de 2012

O secretário de Estado da Saúde
Oscar Gaspar disse ontem em Estar
reja que o novo hospital local deve
ficar concluído no início de 2014 e

vai representar um investimento de
cerca de 12 milhões de euros

O governante falava após ter ho
mologado a deliberação da Admi
nistração Regional de Saúde ARS
do Centro de construção do novo
hospital Estarreja merece um no
vo hospital por aquilo que fez por
aquilo que lutou por ele e pela ne
cessidade que existe afirmou Oscar
Gaspar
Relativamente ao futuro hospital

para Aveiro o secretário de Estado
de Saúde referiu que o processo ain
da vai demorar mais algum tempo
adiantando que espera ter no próxi
mo ano uma ideia mais concreta e
acabada daquilo que será o hospi
tal âncora do Centro Hospitalar do
Baixo Vouga Precisamos de pensar

num plano funcional adequado para
Aveiro Queremos que Aveiro seja
um hospital universitário moder
no e de referência Isso exige mais
algum estudo e portanto o hospital
de Aveiro não arrancará de imedia
to explicou

O projecto de execução do novo
Hospital de Estarreja ficará a cargo do
Departamento de Instalações e Equi
pamentos daARS Centro sendo que

as obras devem começar no primeiro
trimestre de 2012 A nova unidade de

saúde vai substituir o Hospital Vis
conde de Salreu da Santa Casa da
Misericórdia que foi construído há
quase 80 anos
Com cerca de 60 camas a futura

unidade vai integrar o Centro Hospi
talar do Baixo Vouga que irá arrancar
em Abril que deve apostar em qua
tro áreas cirurgia de ambulatório

cuidados paliativos consulta externa
e fisiatria

O presidente da Câmara de Es
tarreja José Eduardo Matos PSD
CDS PP disse à agência Lusa que a
nova unidade responde aos anseios
da população e da autarquia Este
hospital tem um programa funcional
muito mais completo e ambicioso
do que o actual e será nessa pers
pectiva uma mais valia para o fu
turo centro hospitalar adiantou o
autarca

O novo hospital será construído
em terrenos cedidos pela Câmara
Municipal de Estarreja na freguesia
de Beduído Segundo José Eduardo
Matos há duas possibilidades de lo
calização que ainda estão a ser estu
dadas mas a autarquiajá tem na sua
posse mais de metade dos terrenos
necessários

Apesar das dificuldades que o país
atravessa o presidente da câmara
acredita que a obra vai mesmo avan
çar Durante estes anos muitas ve
zes foram me dizendo que ninguém
ia fazer um novo hospital em Estar
reja mas temos de fazer o nosso tra
balho e mostrar que as boas opções
devem ser consumadas Se não acre

ditássemos não estávamos aqui
concluiu José Eduardo Matos
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