
COMUNICADO 

PONTO DE SITUAÇÃO COVID-19 NO CONCELHO DE BELMONTE 

Caros Munícipes, 

No seguimento da situação que se verificou no último fim-de-semana, 
no Lar Dona Maria José Soares Mendes, da Santa Casa da Misericórdia de 
Belmonte, reuni, no dia 19 de outubro de 2020, a Comissão Municipal de 
Proteção Civil, com vista a fazer o balanço das medidas tomadas. 

Nesta reunião, para além do Presidente da Câmara, estiveram presentes, 
a convite da Câmara Municipal, a Delegada de Saúde da Cova da Beira, Drª 
Henriqueta Fortes, o Senhor Dr. Nuno Maia (por vídeo conferência), Diretor do 
Instituto de Segurança Social de Castelo Branco, os responsáveis pelos Lares 
existentes no nosso Município e os Senhores Presidentes da União de 
Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre e da Junta de Freguesia de Caria. 

Das informações prestadas pelas diversas entidades presentes, 
constatou-se o seguinte: 

- Existem 14 casos ativos no Concelho de Belmonte;

- Existem 7 casos ativos Santa Casa da Misericórdia de Belmonte (Lar
Dona Maria José Soares Mendes), sendo 1 funcionário e 6 utentes. Destes
casos, 3 encontram-se assintomáticos e 4 com sintomas ligeiros;

- Irão ser feitos testes, durante o dia de hoje, aos funcionários do Lar Dona
Maria José Soares Mendes (Santa Casa da Misericórdia de Belmonte);

- Por indicação do Presidente da Câmara Municipal, irão ser testados os
utentes de todos os Lares de Idosos do Concelho, a expensas do
Município;

- A Segurança Social, irá iniciar uma campanha de testes aos
funcionários dos Lares de maior dimensão, em que se insere o Lar D.
Maria José Soares Mendes, que se estenderá até março do próximo ano;

- A situação epidemiológica, no Agrupamento de Escolas Pedro Álvares
Cabral, encontra-se sob controlo;



- O Município de Belmonte irá proceder ao reforço de EPI’s, a distribuir
pelas instituições sociais, de segurança, de socorro e de proteção civil
em todo o Concelho.

Considerando, a situação epidemiológica verificada no Concelho de 
Belmonte, foi decidido o seguinte: 

- Dar parecer negativo, à realização da Feira dos Santos de Caria, que se
realiza habitualmente, no dia 1 de novembro, por não estarem reunidas
as condições de segurança necessárias, em termos de saúde pública.

- Dar parecer negativo, à realização da MonteFest, organizada pela
Associação InMonte, na localidade de Monte do Bispo, uma vez que
também não se encontram reunidas as condições de segurança
necessárias, em termos de saúde pública, para a realização do evento;

- Manter os horários de abertura e encerramento dos estabelecimentos
de acordo com o anteriormente decidido, sendo que, poderão ser
alterados, de acordo com o evoluir da situação epidemiológica.

Aconselhamos a população a seguir rigorosamente as recomendações 
da Direção-Geral de Saúde, relativamente às medidas de distanciamento social, 
a assídua lavagem ou desinfeção das mãos e o uso de máscara. 

Continuaremos a acompanhar a situação, a cada momento, em 
coordenação com a autoridade de saúde competente e com a proteção civil, 
apelando à calma e tranquilidade da população do nosso Município, voltando 
ao vosso contato sempre se mostre necessário. 

Contem connosco. Nós contamos com todos. 

Belmonte e Paços do Concelho, 20 de outubro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

Dr. António Pinto Dias Rocha


