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Provedoria 

COMUNICADO 

ESCLARECIMENTO/PEDIDO DE DESCULPAS 

 No enquadramento das preocupações que se vivem em Montalegre e para justificar 

a iniciativa da Misericórdia de testar alguns utentes e funcionários, o que se revelou oportuno 

e decisivo, dizia-se logo no início do primeiro comunicado sobre o assunto que "Depois de 

termos conhecimento que havia dois médicos infetados por COVID-19 no Centro de 

Saúde de Montalegre..." 

 Esta frase é simples e linear mas, para que não seja mal interpretada ou cause algum 

melindre, ou admitindo mesmo que poderia ou devia ser omissa, considero a expressão 

inadequada pela confiança que devemos manter no Serviço Nacional de Saúde e por isso 

apresento as minhas desculpas e, porque também, se há alguém por quem temos a 

merecida consideração e de quem temos sempre o melhor apoio, é dos profissionais de 

saúde locais e do Hospital de Chaves. 

 O Provedor é o responsável por tudo o que se passa na Misericórdia e a última coisa 

que poderia fazer, que podemos fazer com as questões da pandemia, é deixar dúvidas e 

procurar atribuir culpas, muito menos aos profissionais de saúde. 

 E, para correção e cabal informação se esclarece que a utente do lar S. José que veio 

a testar positivo para a COVID-19 foi ao Centro de Saúde mas foi vista na ambulância não 

havendo contacto próximo com o médico, seguindo depois para Chaves. 

 Feito isto, deve também registar-se que a iniciativa da Misericórdia evitou o que 

poderia ser um grande surto, e não é. E, pelo menos para já, nem surto é porque o único 

caso positivo até agora veio de fora. Dos 27 testes imediatamente realizados pela 

Misericórdia, 26 foram negativos e 1 inconclusivo, aguardando-se o resultado dos restantes 

posteriormente levados a cabo pela Entidade De Saúde Local. 

Montalegre, 9 de outubro de 2020 

O Provedor 

Fernando Rodrigues 


