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Comunicado aos Utentes do Centro de Saúde de Alhandra 

 

A SAÚDE É UM DIREITO 

SEM MÉDICOS NADA FEITO! 

 

Como é do conhecimento de todos, o funcionamento do Centro de Saúde de Alhandra, que serve 
também a população de São João dos Montes e parte da população do Sobralinho continua a degradar-

se de forma gritante.  

O acesso a consultas médicas é cada vez mais demorado, os tempos de espera para marcação 
continuam a crescer, havendo já quem tenha que ir por volta da meia-noite para conseguir marcar 

consulta na manhã seguinte, e cada vez temos menos médicos ao serviço da população, o que é 
intolerável. 

Relembramos que este Centro de Saúde devia ter 9 médicos ao serviço da população e não os tem! E 
não os tem fruto da política de direita que PSD, CDS-PP e PS ao longo dos anos tem desenvolvido no 
país, e que levou a um desinvestimento brutal no Serviço Nacional de Saúde, em especial nos serviços 

de proximidade como é o caso dos Centros de Saúde! 

A juntar aos problemas já enunciados e que todos temos sentido na pele, acresce que mais de 6000 

utentes deste Centro de Saúde continuam sem médico de família! 

No seguimento destes problemas, as Comissões de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes 

e Sobralinho do Partido Comunista Português decidiram pedir uma reunião à Direcção do 

Centro de Saúde para apurar no concreto as causas destes problemas, conhecer melhor também 

os problemas dos profissionais deste equipamento de saúde público, manifestar, mais uma vez, 

as preocupações desta força política sobre os problemas causados aos utentes e exigir soluções 

para os mesmos. 

No dia 12 de Novembro de 2014, o PCP, através de Carta Registada com Aviso de Recepção solicitou 

a reunião referida, como o documento no verso deste comunicado o comprova.  

Até ao momento, esta força política, não obteve qualquer resposta, o que é inadmissível e inaceitável! 

Perante esta situação, decidimos realizar este Comunicado para denunciar publicamente os problemas 
que se vivem no Centro de Saúde e dar a conhecer a postura da sua Direcção que ignora a solicitação 
feita e tenta assim prolongar e ocultar os problemas existentes! 

Serve também este comunicado para reafirmar que, mesmo sem termos responsabilidade directa na 
resolução do problema, mas no quadro dos órgãos autárquicos onde os eleitos Comunistas participam, 

bem como na Assembleia da República, e acima de tudo, na rua, na luta, porque só essa é 
determinante e transformadora, não deixaremos de lutar, e apelamos a todos para que o façam 
também, continuaremos a exigir que seja garantido a toda a população um acesso digno à saúde e que 

os problemas existentes no nosso Centro de Saúde sejam resolvidos! 

Todos à luta por mais médicos de família e melhores condições de funcionamento do Centro de Saúde 

de Alhandra, São João dos Montes e parte do Sobralinho! 
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