
 

 

 

Município de Reguengos de Monsaraz | Câmara Municipal 
Praça da Liberdade | Apartado 6 | 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 | Fax. (+351) 266 508 059 
geral@cm-reguengos-monsaraz.pt | www.cm-reguengos-monsaraz.pt 

Página 1 

INFORMAÇÃO COVID-19  

Apoio humanitário à Proteção Civil Municipal de Vila Viçosa e aos utentes do Lar 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa 

 

Serão evacuados durante a manhã deste Domingo para um dos Pavilhões do Parque de Feiras e 

Exposições de Reguengos de Monsaraz 38 idosos utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia 

de Vila Viçosa (todos testaram negativo à Covid-19), com o objetivo de serem separados dos 

utentes que já estão infetados a esta doença na sua estrutura residencial para pessoas idosas.  

O pedido foi-nos efetuado ao final da tarde de ontem e confirmado em definitivo às 22h 35m pelo 

colega Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa. De imediato confirmámos a disponibilidade 

de 39 camas articuladas neste alojamento sanitário, totalmente preparado para acolher estes 

idosos e previamente aprovado pela Autoridade de Saúde Pública, Segurança Social e Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil.  

Nas horas que se seguiram consultámos a Subcomissão de Saúde Pública da Proteção Civil 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, que aprovou de imediato a cedência temporária desta 

infraestrutura municipal, já a partir das 8 horas da manhã de hoje e que ficará sob gestão da 

Autoridade Municipal de Proteção Civil de Vila Viçosa.  

Para a concretização desta cedência foi pressuposto prévio a emissão da respetiva determinação 

da Autoridade de Saúde Pública no sentido de se proceder a esta evacuação, nos termos que nos 

foram solicitados.  

Existiu igualmente a concordância do Centro Distrital da Segurança Social e a total coordenação 

com o Comandante Distrital da Proteção Civil de Évora, que também deu o seu acordo a esta 

operação de evacuação.  

Verificados estes pressupostos foi, de seguida, tomada a decisão favorável a esta evacuação pelo 

Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Évora, a qual será ratificada na próxima 

reunião deste órgão.  

O Município de Reguengos de Monsaraz presta este apoio humanitário em nome do bem estar 

destes idosos do concelho amigo de Vila Viçosa, desejando que este momento muito difícil vivido 

atualmente pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa possa ser rapidamente ultrapassado. 

Para isso tentaremos contribuir decisivamente neste e em todas as situações semelhantes que 

possam vir a existir.  
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Com esta informação queremos igualmente transmitir a todos os Reguenguenses uma mensagem 

de tranquilidade responsável e a garantia que esta Autoridade Municipal continuará, como tem 

estado a acontecer desde o início desta pandemia, a lutar sem tréguas contra este inimigo invisível. 

Reguengos de Monsaraz, 25 de outubro de 2020. 

José Calixto 
Autoridade Municipal de Proteção Civil 


