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COMUNICADO 
Tendo o executivo da Junta de Freguesia de Asseiceira tomado conhecimento que o médico de 

família do Centro de Saúde de Asseiceira irá ser substituído na próxima segunda-feira, dia 9 de março, 

pela Dra. Manuela Norte, vem desta forma manifestar publicamente o total desagrado pela medida 

em causa, uma vez que o Contrato Assistencial por parte do estado estava a ser integralmente 

cumprido, sendo uma realidade pacífica, exemplo raro de satisfação por parte da comunidade, 

funcionários administrativos, enfermeiros e obviamente a própria autarquia que percebia que a sua 

população tinha, como nunca antes, os seus interesses salvaguardados. 

 Este executivo tomou posição formal junto do ACES Médio Tejo, entidade sob a qual os Centros 

de Saúde se encontram dependentes hierarquicamente, manifestando a sua total discordância e 

desagrado pelo medida adotada, pedindo reunião com carácter de urgência com a sua diretora, 

reunião essa que ocorreu ontem sexta feira na sua sede em Riachos, conjuntamente com 

representantes da Junta de Freguesia de Paialvo, também eles afetados com alterações semelhantes. 

Expostos os argumentos por ambas as partes, mostrou-se o ACES Médio Tejo indisponível para 

qualquer alteração, motivo pelo qual esta autarquia toma as seguintes posições públicas, a saber: 

1º -  A substituição do médico em causa não defende os interesses dos utentes, uma vez que o 

argumento principal pelo facto da Dra Manuela Norte ser médica especialista, na prática não 

representa melhoria assistencial uma vez que à semelhança do que aconteceu noutros Centro de 

Saúde, baixou claramente a qualidade no serviço prestado até então. 

2º -    Exemplo justificativo do ponto anterior é o facto de o novo horário ser de apenas 5 horas semanais, 

3 de manhã e 2 à tarde, às segundas feiras, o que significa uma redução de horário superior a 50 

%.  

3º - Ao contrário do argumentado pelo ACES Médio Tejo, esta medida visa apenas salvaguardar os 

interesses particulares dos médicos aposentados, pois não irão preencher vagas em locais com 

dificuldade em ter médico de família, mas sim em locais onde existe satisfação pelos cuidados 

médicos por parte de todos os interessados. 

4º- Salvaguardando a honorabilidade da pessoa e cidadã, Manuela Norte, vem este executivo relembrar 

a posição da mesma enquanto diretora da USF de Marmelais (Tomar) de menorização e desprezo 

pelo modelo dos Centros de Saúde existentes na Freguesia de Asseiceira em detrimento das USF´s, 

sendo agora, precisamente e em concreto, locais “apetecíveis” para desempenhar o seu Part-time 

enquanto médica aposentada do SNS.  

5º - Pelo exposto, apelamos ao bom senso por parte do ACES Médio Tejo na revogação da medida 

adotada e apelamos à população que se manifeste em sede própria, fazendo chegar junto do ACES 

Médio Tejo a sua insatisfação, limitativa dos seus direitos e interesses. 

P’lo Executivo da Junta de Freguesia 

         Carlos Rodrigues 

     (Presidente de Junta) 


