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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do PCP recebeu, da parte dos utentes do Lar Militar da Cruz Vermelha, a

manifestação de uma enorme preocupação relativamente às suas condições de dignidade e

bem estar naquela instituição.

O Lar Militar da Cruz Vermelha foi criado em 1971 para acolher grandes deficientes militares

dependentes visando o seu tratamento e a minimização das suas deficiências, prestando-lhes o

devido apoio médico-sanitário e psicológico.

O motivo de preocupação exposto resulta do facto de terem sido informados os utentes de que

dois terços do espaço que presentemente ocupam seria cedido à Santa Casa da Misericórdia de

Lisboa limitando gravemente a possibilidade de circulação e acesso dos utentes na instituição.

Por razões que são sobejamente conhecidas, os utentes do Lar Militar da Cruz Vermelha são

merecedores da melhor atenção da parte do Estado, que não se pode eximir de lhes assegurar

as melhores condições possíveis de vida e de assistência.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º

do Regimento da Assembleia da República, perguntamos ao Governo, através do Ministério da

Defesa Nacional, se se confirma a cedência de dois terços das instalações do Lar Militar da

Cruz Vermelha para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, em caso afirmativo, como serão

salvaguardadas as condições de dignidade e bem estar dos utentes daquela instituição.

Palácio de São Bento, 13 de novembro de 2019

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

DIANA FERREIRA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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