
 

 

Casas para ferias no Alentejo, Portugal 

dum português jovem que sem mais podia ter 
saído duma série na televisão. Quando viu o 
meu nome perguntou-me se eu era alemã. 
Quando eu disse que vinha de Holanda ele con-
tou que trabalhou no Radboud Hospital em Nij-
megen. Ficamos na conversa e na despedida ele 
chamou: “Doeeeiii!” Tão engraçado! 
 
 
MIGRANTES E REFUGIADOS 
 
Portugal está no bom caminho. No final de feve-
reiro, em plena crise de covid-19, o governo 
decidiu tratar até 1 de junho migrantes e refugi-
ados que estão a aguardar uma autorização de 
residência como habitantes permanentes, deste 
modo entre outras coisas tem direito a cuidados 
médicos. Requerentes só têm de provar que 
está em curso um pedido de residência ou asilo 
para ter acesso ao serviço de saúde e subsídio; 
também podem abrir contas bancárias e negoci-
ar contractos de arrendamento. `Nestes tempos 
extraordinários os direitos dos migrantes têm de 
ser garantidos´, segundo a Administração Inter-
na. `Humanos não podem ser prevenidos dos 
seus direitos a saúde e a serviço público, só 
porque os seus pedidos ainda não foram proces-
sados.´ 
A comissão dos direitos humanos do Concelho 
da Europa jubila a abordagem humana de Portu-
gal e considerá-la como um exemplo para o res-
to da Europa. Quem segue? 
 
 
CERCA SANITÁRIA 
 
Naturalmente todo o mundo ainda está no aper-
to do coronavírus. Tivemos finalmente outra vez 
desde novembro do ano passado hóspedes. To-
dos os filhos e netos estiveram cá com a família 
da minha nora. Dentro de alguns dias vem uma 
senhora francesa que vem por bastante tempo. 
E depois começamos pouco a pouco a ter um 
bom movimento. 
No início deste mês houve um surto de covid-19 
em São Teotónio entre os trabalhadores migran-
tes. Há muitos, principalmente nepaleses. Tra-
balham todos na apanha de fruta. E como é o 
caso em todo o lado com os trabalhadores mi-
grantes, o alojamento não é satisfatório e estão 
todos uns em cima dos outros nas suas casas. 
Não é possível manter a distância e a higiene é 
difícil de manter. Portanto foi preciso selar São 
Teotónio.  
A cerca sanitária esteve em vigor: não se podia 
entrar ou sair da junta de freguesia. Ruas eram 
barricadas e nas poucas travessias que havia 
estava a polícia militar e era obrigatório de mos-
trar os papéis necessários. Só viagens necessá-
rias eram permitidas.  

No 11 de maio tudo foi libertado. Durante a cer-
ca sentimos quase desconforto nenhum. Nós 
todos simplesmente podíamos fazer as nossas 
coisas. E estava outra vez muito animado. 
 
 
 
 
 

O SERVIÇO DE SAÚDE 
 
Recebi a primeira vacina. Bem no dia em que 
estava combinado. Agora ainda tenho de espe-
rar 12 semanas para a segunda dose da  Astra 
Zeneca. Ou seja, a vacina do pobre como cos-

tumam dizer aqui. 
Portugal tem um excelente serviço de saúde. 
Está no 12º segundo lugar no ranking mundial 
e 9º na classificação europeia. O serviço de 
saúde em Portugal é grátis. Por lei está defini-
do que todas as pessoas têm o direito a cuida-
dos médicos. Só se paga uma pequena contri-
buição para consultas, exames e medicamen-
tos. 
Além do Serviço Nacional de Saúde, Portugal 
conhece ainda dois outros sistemas: um tem a 
ver com disciplinas específicas de especializa-
ção e o outro são os cuidados médicos priva-
dos. Os médicos trabalham em todos os três 
sistemas. Há, porém, grande falta de médicos. 
Que é a causa de, certamente no Serviço Naci-
onal de Saúde, as listas de espera serem tão 
extensas. 
 
O que é uma mais-valia é que se leva logo os 
resultados dos exames para casa. Fotos, CDs, 
conclusões: são tua propriedade e você própria 
decide qual medico ou que entidade vai utilizar. 
Também se trabalha com um sistema de dados 
a que todos os médicos têm acesso e em que 
preenchem os seus dados. Também incluí o seu 
uso de medicamentos e os resultados dos exa-
mes. Tudo parte de cuidados de saúde à dis-
tância. Portugal está em primeiro lugar mundial 
com o, em 2019 introduzido,  plano nacional de 
telessáude, PENTS. 
Se tiver interesse, vale a pena fazer uma vez 
uma pesquisa no Google. 
 
 
EUTHANÁSIA  
 
Obviamente não são tudo só rosas. No 29 de 
janeiro foi apresentada a proposta de lei para 
legalizar eutanásia ao parlamento português 
pela ala de esquerda. Marcelo Rebelo de Sousa, 
o presidente, conservador e muito religioso, 
porém, submeteu o caso ao Supremo Tribunal 
para investigar se a lei está de acordo com a 
Constituição. O Tribunal Constitucional julgou e 
concluiu que isto não era o caso e, entao , de-
clarou a lei sem efeito. 
Uma das passagens era que um medico que 
não quer praticar eutanásia tinha a obrigação 
de indicar um medico ou entidade que a prati-
ca. Isto me parece de facto não tão aceitável. A 
bola está outra vez no parlamento. Este pode 
retirar a proposta de lei ou modificar as cláusu-
las em questão. 
 
Só voltar ainda à vacina: recebi a vacinação 
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http://youtu.be/mDmTpv6euYQ  

16 de maio de 2021, sol 26° 

Sorteio do Ano Novo 
  

Evidentemente realizamos no 
início de janeiro o nosso sorteio 

anual do Ano Novo. 
Os vencedores são a Maurien, a 

Vibeke, o Mats e o Lars de  
Utrecht. 

Muitos parabéns! E se o corona 
não coloca paus nas rodas, ve-
mos-vos novamente este ano. 

Pintar em outubro?  
   

 5 até 12 de outubro 
 


