
 

XXX COMUNICADO – COVID-19 

04 de fevereiro de 2021 

 

No seguimento dos últimos acontecimentos, venho por este meio dar conhecimento dos 

mesmos, e fazer um ponto de situação relativamente à situação COVID-19 no Concelho 

de Almeida, 

 

1. As informações que dispomos, como já havia sido comunicado 

anteriormente são as mesmas que a comunicação social regional e local, publica, e 

muitas vezes de forma antecipada à nossa receção, todavia dada a insistência e reparos 

efetuados e para não existir nenhuma dúvida de transparência no processo, replicaremos 

a informação na página da Câmara Municipal de Almeida e Redes sociais embora 

continuarmos a pensar que ela é escassa para podermos ser mais úteis neste combate. 

 

2. A situação pandémica é muito grave e verifica-se uma disseminação 

acentuada em todas a camadas da população, como se pode verificar nos números 

catastróficos que temos em comparação com os números de início de janeiro ou mesmo 

em dezembro ou novembro. 

A estes números temos que ter em consideração as infeções generalizadas em quatro 

IPSS’s com um número muito elevado de positivos entre utentes e funcionários. 

A própria Câmara Municipal registou entre os seus colaboradores um número muito 

elevado de contágios, que foram possíveis detetar com a colaboração do Centro de 

Saúde de Almeida e da Proteção Civil Municipal com a realização de testes PCR e com 

a campanha de testes antigénio realizados pela Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação 

de Vilar Formoso. Até ao dia de hoje temos registados 21 casos positivos e estão em 

isolamento profilático de prevenção mais 5 colaboradores onde se inclui o Presidente de 

Câmara, dado que contactou com 18 dos casos dos 21 registados. 

Sobre esta questão é importante registar e recordar que o cumprimento estrito das regras 

da DGS e do plano de contingência da Autarquia permite evitar contágios como foi este 

caso. 



 

3. Temos ainda a lamentar os óbitos que se registaram nos utentes das 

IPSS’s e aqueles que se verificaram na comunidade com idades muito jovens e que nos 

deixaram de forma tão trágica. Dirijo a todos os familiares os sentidos pêsames pelas 

perdas nestas circunstâncias tão difíceis, sem poderem contar com o conforto dos 

amigos. 

 

4. Dada a situação muito grave que atravessamos apelo a uma conduta 

cívica de isolamento social restrito, limitando as saídas de casa para compras de 

primeira necessidade e para a atividade profissional. Os passeios higiénicos devem ser 

feitos sozinhos ou com coabitantes. Lembre-se que a situação nos hospitais está 

totalmente condicionada, com tempos de espera muito acentuados e sem camas 

disponíveis, temos todos que colaborar, evitando ficar doentes. 

 

5. Todos os serviços municipais estão a funcionar, embora condicionados, 

mas conseguindo dar resposta a todas as solicitações, como à solicitação por parte das 

autoridades policiais do Destacamentos Territorial da GNR, impostas pelo fecho das 

fronteiras, mesmo não concordando com a medida, que consideramos que não tem 

efeito aparente para a diminuição dos casos Covid no país, foi dada a colaboração 

institucional. 

 

6. Todos os funcionários estão em situações estáveis de saúde e a recuperar, 

as situações nas IPSS’s estão muito mais estáveis, tendo a informação de mais duas 

entidades, que tendo feito testes aos utentes e funcionários, deram todos negativos. 

Acrescentamos que iniciou hoje a aplicação da 2ª dose da vacinação nas IPSS’s, e que a 

Câmara Municipal está a trabalhar com o Centro de Saúde de Almeida, Juntas de 

Freguesias e Proteção Civil Distrital na organização e preparação da vacinação da 

população do Concelho de Almeida. 

 

7. Temos conseguido acompanhar as situações que as IPSS’s estão a passar, 

reforçando a capacidade de apoio logístico e social disponível, reforçando também o 

voluntariado, que para todos os inscritos e para aqueles que voltaram a mostrar 

disponibilidade o nosso reconhecimento por este ato tão altruísta com o qual nos 

revemos. 



 

Estaremos sempre disponíveis para implementar todas as medidas em colaboração com 

as entidades que estão na primeira linha de intervenção e com a sociedade civil em geral 

mesmo limitados como é o caso, que esperamos seja o mais breve possível. 

 

 

Por favor protejam-se, lembre-se que basta um contacto muito ligeiro e se for sem 

máscara é garantido! 

 

O vírus não descansa. 

 

 

 

Almeida, 04 de fevereiro de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Almeida 

 

___________________________________ 
(Eng. António José Monteiro Machado) 


