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Dois anos é muito tempo. Pode não 
parecer depois de o tempo passar, 
mas principalmente quando se vivem 
os dias em situações muito difíceis, 

dois anos quase uma eternidade. 
O tempo vai passando, as dificuldades vão 

surgindo, os desafios são encarados, e as coi-
sas vão-se controlando na medida do possível. 
Desde que se não desista, os resultados vão 
surgindo. A diferença entre quem faz bem e se 
empenha, é sempre notória.

Nos dois anos que levamos na luta contra o 
vírus, neste momento e sem ponta de soberba, 
podemos dizer que o nosso barco está a ir rumo 
a bom porto. Não regateamos nem esforços 
nem recursos. Por isso podemos realçar o facto 
simples, mas de inequívoca importância que 
nos revela que entre os nossos (as) utentes 
e as nossas funcionárias (os) se não verificou 
qualquer óbito devido à COVID 19. 

Foram necessários uma ímpar capacidade 
de entrega e um enorme sentido de ética e de 
responsabilidade para se atingir este ponto de 
situação. Ninguém se negou a servir. Custou 
deixar familiares em casa e amigos por visitar, 
mas quando foi preciso confinámos.      

Estivemos isolados vivendo quotidianamen-
te por períodos de duas semanas entre portas. 
Fomos companheiros e companheiras daque-
les a quem temos por missão o dever de servir. 

Enquanto Instituição, soubemos agir.  Pla-
neamos, antecipamos, executamos e partici-
pamos. 

Mas estamos cientes que a luta ainda não 
acabou. A pandemia pode voltar exigindo no-
vas e mais medidas, trabalhos redobrados e 
esforços de novo repetidos. 

Em nome da Mesa Administrativa, não 
posso deixar de agradecer a todos e a todas. 
Como partes de um todo, temos conseguido 
distinção para a Santa Casa da Misericórdia do 
Peso da Régua.

Vamos continuar.

Entrevista com o 
Sr. Provedor, Professor 
Manuel José Mesquita

Nesta nossa edição, fazemos um balanço dois anos após o surgimento da pandemia da COVID 19. 
Pretendemos realçar o esforço e a dedicação de todas as pessoas que souberam ser profissionais, 
que estiveram presentes, que não regatearam esforços e que não hesitaram em confinar para apoio 
de quem temos a nosso cuidado. 

Conseguimos chegar a este ponto sem registo de óbitos na nossa Instituição apesar da sua enor-
me abrangência e da sua grande exposição por via das diversas Valências.  
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A Santa Casa da Misericórdia 
do Peso da Régua, devido às 
suas valências, esteve e está 
ainda, diga-se de passagem, 
muito exposta à situação de 
pandemia da COVID. Passaram 
dois anos desde o início da cri-
se. Qual é o estado de espírito 
atual dentro da instituição nesse 
contexto?

Efetivamente estivemos e estamos 
muito expostos. Temos valências como o 
Lar de Idosos, o Lar de Infância e Juventu-
de, A Unidade de Cuidados Continuados 
e o Centro Infantil, que dada a sua natu-
reza levam a que e entrecruzem muitas 
pessoas. 

Passados estes dois anos, posso afir-
mar que sentimos um espírito de missão 
cumprida no que se refere ao até agora, 
mas ao mesmo temos tenhamos a noção 
de que a “guerra” ainda não acabou. Con-
tinuamos atentos, ainda que um pouco 
mais relaxados, mais não seja porque 
já não estamos perante algo totalmente 
desconhecido como no início. 

No entanto, ainda recentemente, tive-
mos um surto no lar, numa situação que 
envolveu o falecimento de um utente, que 
não faleceu por causa do vírus, morreu 
devida a uma bactéria, mas como estava 
infetado o óbito foi associado à COVID. 

Tivemos quarenta cinco pessoas infe-
tadas com o vírus com sintomas ligeiros, 
alguns mesmo, assintomáticos, o que 
quer dizer que o grau de perigosidade 
desta variante não é tão grande com as 
de antes e que as vacinas estão a fazer 
bom efeito.

Todas as pessoas foram vacinadas, e 
aqui temos de dar os parabéns à Saúde 
Pública, devido à prioridade que deram á 
Terceira Idade, evitando assim situações 
complicadas. Com é lógico as pessoas 
com mais idade têm problemas de saúde 
associadas a outras patologias e são por 
isso muito mais vulneráveis.   

A nossa principal missão é prolongar 
a vida dos nossos utentes cuidando de-
les o melhor possível. O grande inimigo 
durante meses foi e é este vírus, pelo que 
tudo fizemos para evitar que alguém fale-
cesse e conseguimos isso até agora.

Tivemos situações de infeção em 
todas as valências. Logo no início e ainda 
com tudo por saber acerca do que se fazer 
e do como se agir, na Unidade de Cuidados 
Continuados. Depois tivemos no Centro 
Infantil e no Lar de Infância e Juventude, 
sendo que neste até se repetiu. 

Houve um primeiro surto no ano 
passado, e este ano já houve mais alguns, 
havendo também no Centro Infantil que 

esteve fechado durante alguns dias. No 
Lar, que era e é a nossa grande preocu-
pação devido à quantidade de idosos e 
ao risco obviamente associado, conse-
guimos trabalhar jogando na antecipação 
implementando as medidas certas.

Não nos podemos esquecer, e muitas 
vezes quando se diz que na Santa Casa 
houve alguns casos, que nós somos o 
reflexo da sociedade. Temos crianças que 
andam na escola e que circulam da casa 
para aqui, temos idosos, temos visitas aos 
hospitais e ao Centro de Saúde. Há, pois, 
uma série de dinâmicas sociais que fazem 
de nós um conjunto com uma enorme 
exposição. 

Mas mesmo comparando com o resto 
do país, termos chegado aqui sem faleci-
mentos diretamente provocados pela CO-
VID, é algo digno de realce, pois aconteceu 
assim, graças a um trabalho eficaz. 

Deixe que refira que fomos agracia-
dos, fomos a única Misericórdia a o ser, 
pelo Ministério da Segurança Social. 
Como não pode deixar de ser, há que dizer 
que tal se deve ao trabalho dos nossos 
funcionários e das nossas funcionárias, 
sendo que justamente se diga e realce, 
que houve quem se voluntariasse para 
ficar junto dos nossos utentes mesmo 
quando se estava perante algo ainda 
desconhecido e quando ainda estávamos 
todos a aprender. 

No Lar, e ninguém acredita nisto 
quando em reuniões com outras Mise-
ricórdias, que estiveram quatro meses 
confinadas com turnos de quinze dias. 
No Lar de Infância e Juventude, também 
as nossas funcionárias o fizeram, sendo 
que as crianças frequentando a escola nos 
diversos escalões e nos diversos agrupa-

mentos escolares, na Secundária, na EB 
2.3., no Centro Escolar da Alameda e no 
das Alagoas, estiveram em exposição de 
risco de contágio. 

Esta capacidade de entrega dos 
nossos funcionários e das nossas funcio-
nárias, merece todos os nossos agrade-
cimentos e os nossos parabéns. Funcio-
nando em pirâmide com a Mesa Adminis-
trativa a decidir e coordenar, elaborando 
as estratégias que as Diretoras Técnicas 
implementam, conseguimos criar a base 
do sucesso que sem falsa modéstia nos 
pode orgulhar, pois evitamos que alguém 
morresse devido à COVID.

Por parte da Mesa Administrativa 
existiu sempre a preocupação de se 
apoiar as funcionárias, mesmo quando 
alguma ou alguém da respetiva família es-
tava positiva. Daí que passados estes dois 
anos, quando fazemos a retrospetiva, con-
cluímos que foi duro, mas valeu a pena. 
Não faleceu ninguém neste combate. 

Mas além do mais, bem se 
pode dizer que também foi ne-
cessária muita coragem, pois 
se hoje podemos olhar para o 
vírus com uma doença mais 
ligeira, quase normal enquanto 
tal, o certo é que no princípio 
estávamos todos perante algo 
desconhecido nomeadamente 
em termos de consequências?

Sim. Foi necessária muita coragem, 
principalmente por parte de quem es-
tava na linha da frente. Não foi fácil logo 
em abril de 2020 quando tudo começou, 
quando surgiu o vírus, a nossa Unidade 
de Cuidados Continuados, sofreu logo um 
surto. Repare-se que é uma valência com 

utentes muito frágeis num ponto da situa-
ção em que andávamos todos a aprender, 
desde os altos responsáveis pela Saúde, 
até ao mais em baixo na escala, mas que 
estava no terreno a enfrentar a situação. 

Claro que ouve medo e todos o sen-
timos. Por isso, nunca é de mais referir a 
grande coragem que fez com que todos e 
todas dessem o peito às balas. Estiveram 
confinados e confinadas juntamente com 
os nossos utentes que estando nos Cui-
dados Continuados, apresentam sempre 
situação clínicas muito complicadas. Foi 
algo extraordinário.  

Devido ao contrato de trabalho, não se 
podiam impor horários de trabalho fora 
do regulamentado e do normal, mas as 
nossas funcionárias não hesitarem em se 
voluntariar com o mais completo espírito 
de missão se entregarem a uma causa em 
que estavam vidas em risco. 

Esta primeira experiência, deu-nos 
algum conhecimento que nos permitiu 
posteriormente antecipar medidas e 
enfrentar situações com estratégias mais 
afinadas no combate ao vírus e seus 
efeitos. 

A maneira como isolamos o Lar com 
os seus utentes idosos, a forma como ser-
vimos as refeições para o exterior ao nível 
da Cantina Social e do Serviço de Apoio ao 
Domicílio, todo o processo de desinfeção 
no contexto dos produtos alimentares 
e dos medicamentos que recebíamos e 
tudo o resto, ainda que parecendo agora 
algo simples, tipo o ovo do Colombo, foi 
algo que exigiu muita cabeça fria, muita 
eficácia e muito capacidade de entrega. 

Entrevista com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
do Peso da Régua em jeito de balanço acerca do que se fez para 

enfrentar a pandemia da COVID 19 no decurso dos dois últimos anos 
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Quando fala em Lar, fala de 
um mundo muito à parte dado 
os seus utentes serem pessoas 
idosas e sem as pessoas de sua 
proximidade ali à mão. Em sua 
opinião, como encaram eles a 
nova e desconhecia situação? 

No início, sendo algo novo e desco-
nhecido, apesar de lhes entrar a informa-
ção portas adentro como em qualquer 
casa graças aos meios de informação, à 
Comunicação Social, as pessoas foram-
-se apercebendo que alguma coisa não 
estava bem em termos gerais cá fora e no 
mundo, nas aldeias, vilas ou cidades. 

A noção de perigo foi real, pelo que 
quando e decidiu a quarentena e o confi-
namento por necessidade, foi uma situa-
ção pacífica. Mas quando o confinamento 
é prolongado, torna-se duro de aguentar, 
é quase uma prisão sem que se tenha 
cometido qualquer crime. 

Foi, pois, um alívio quando no final 
desse período se começou a permitir o 
acesso por não haver o perigo que havia 
em termos de saúde pública e privada. Os 
familiares também foram compreensivos, 
também entenderam, quando através de 
uma caixa de acrílico se permitiram as vi-
sitas aos utentes sem que houve qualquer 
contacto físico. Somente se podiam ver 
sem se tocarem utentes e seus visitantes. 

Mas o que é certo tempo, ao fim de 
um ano, se começou a verificar alguma 
saturação, algum cansaço, que se foram 
evidenciando quotidianamente. Quando 
começamos a aliviar o confinamento, as 
coisas foram feitas de uma maneira con-
trolada em termos de contactos, sempre 
com uso de máscaras e gel desinfetante.  
As famílias foram sempre associadas ao 
processo. As visitas aconteceram sempre 
com marcação prévia e com duração 
limitada.      

Quando a última vaga se verificou, 
houve necessidade de nova recolha du-
rante cerca de um mês e meio até que 
tudo normalizou. No entanto, e já nesta 
última fase, pode dizer-se que houve uma 
falha, a única nos dois últimos anos. Foi 
quando uma funcionária fez um teste, e 
note-se que todas faziam testes ao logo 
dos meses, porque estava em período de 
incubação, não foi detetada a infeção que 
detinha. A partir daí, num contexto em 
que as pessoas estão fechadas num de-
terminado espaço, o vírus propagou-se. 

No entanto, convém reforçar a men-
sagem de que o principal objetivo de se 
não sofrerem e registarem mortes, con-
tinua a ser concreto e atingido. Devido 
aos indícios de menor perigosidade e 
também graças à elevada percentagem 
de vacinação quer nos utentes, quer nas 
funcionárias, a comunidade da Estrutura 
Residencial para Idosos estava vacinada, 
não se registou qualquer situação gra-
ve devido à COVID. Apesar do enorme 
risco de contexto, felizmente não houve 
qualquer morte. Houve uma pessoa que 

faleceu, mas foi devido a uma bactéria, 
como já referi.      

Podemos, pois, dizer que consegui-
mos levar o barco a bom porto. Os nossos 
idosos já fazem o seu quotidiano normal 
depois de terem como todos nós, o cabo 
das tormentas. Todos eles superaram 
com êxito esta prova que foi este último 
surto que mencionei. 

Preferia chegar a este ponto do cami-
nho sem qualquer caso no Lar, mas aten-
dendo a que houve um, não nos podemos 
esquecer que sucedeu numa situação já 
de maior descontração e de maior conhe-
cimento sobre as coisas da pandemia e 
dos tratamentos mais adequados. Con-
seguimos chegar e estar com zero óbitos.

Como facilmente se depreen-
de, toda esta luta, todo este 
contexto, acarretam encargos 
acrescidos em termos finan-
ceiros. Como se resolveu essa 
questão?

A minha ideia é que de um modo geral, 
todo o setor social está descapitalizado e 
logo com muitos problemas. Os Acordos 
de Cooperação com o Estado foram dimi-
nuindo em termos de atualizações anuais 
desde o ano de 2009, contrariando o que 
havia desde o governo de António Guter-
res, que previa que o Estado financiasse 
metade dos gastos de cada Valência. 

Fomos perdendo capacidade financei-
ra. Acredito que haja Instituições que não 
fizeram mais porque não puderam por 
causa das limitações financeiras próprias. 
Nós, felizmente, tivemos uma situação 
que foi um verdeiro milagre. Refiro-me a 
uma herança que recebemos há três anos 
vinda de uma senhora de Santa Marta de 
Penaguião que viveu na Inglaterra, graças 
á qual obtivemos cerca de 250 mil euros. 

Esse dinheiro foi todo utilizado no 
combate à pandemia. Tivemos essa sorte 
divina, pois graças a ela, pura e simples-
mente veio no tempo certo e permitiu 
salvar vidas. As vidas que salvamos, terão 
no céu uma protetora, chamada Adelaide 
Mesquita….. Paz à sua alma e o nosso 
eterno agradecimento. 

Só para se ter uma noção das coisas, 
nos dois anos que passaram, foram des-
pendidos cerca de 40 mil euros só em 
testes. Tivemos sempre material disponí-
vel mesmo quando ele era escasso. Passei 
muitos fins de semana a pesquisar em 
todo o país, onde o havia para se comprar 
todo o tipo de material.

Repare que uma máscara que custava 
9 cêntimos, de um momento para o ou-
tro, passou a custar 90 e por vezes mais. 
Mesmo agora, custam 3 cêntimos e meio. 
Não havia fatos completos ainda recen-
temente. Estava tudo esgotado. Tivemos 
de fazer muita ginástica financeira. Não 
nos podemos esquecer que entre utentes 
e colaboradoras e colaboras, falamos de 
material na ordem das centenas de pes-
soas. Nunca faltou qualquer tipo de equi-
pamento. Mas isto custa muito dinheiro.

Como disse a Santa Casa 
tem uma Unidade de Cuidados, 
estando em curso o seu alarga-
mento. Pode por favor falar um 
pouco disso?

Temos previsto um alargamento 
de sete camas que já está aprovado e 
orçamento por parte do Estado. Nós já 
fizemos o projeto que já teve o aval da 
ARS Norte, na Câmara Municipal já foi 
apresentado o projeto de arquitetura, já 
foi à CCDR Norte.

Iremos fazer o concurso para avan-
çar com as obras. São quatro quartos 
com sete camas. É uma ala nova que va-
mos criar acoplada à estrutura atual que 
permitirá uma rentabilidade de 15 mil 
euros mensais, o que é ótimo, pois vai 
colocar a Unidade com saldo positivo, 
contrariamente ao que tem acontecido 
até agora. 

O Apoio ao Domicílio que não tem 
apresentado o crescimento desejado 
em termos de adesão, em termos gerais 
surge como uma aposta no futuro. Qual é 
o ponto da situação? Acha que é o futuro?

Há países onde já não existem Lares 
como os conhecemos agora. Praticamen-
te no interior do país, as estruturas atuais 
já não são a prioridade, e por isso têm 
dificuldade de financiamento a fundos 
perdidos.

No PRR – Plano de Recuperação e Re-
siliência, no que se refere ao Setor Social, 
só se apoia a criação de estruturas novas 
com financiamento de cerca de 10 mil 
euros, mas se for remodelação o apoio 
ronda os 2 mil euros. 

Isto é uma tragédia pois não permite a 
remodelação das estruturas atuais a não 
ser com fundos próprios ou empréstimos 
bancários. Estando o interior do país 
num processo de desertificação como 
está é um enorme problema. Todos nós 
devíamos unir-se para pedir tratamento 
de igualdade com o litoral.

O Serviço de Apoio do Domicílio é 
efetivamente o futuro com os utentes 
quotidianamente em sua casa. As outras 
estruturas ficarão para utentes sem au-
tonomia.
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