
 

CIRCULAR INTERNA N.º 2/2020/covid-19 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA INFEÇÃO POR COVID 19 (NOVO CORONAVIRUS) 

 

No âmbito do PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL - INFEÇÃO POR COVID 19 (NOVO 

CORONAVIRUS, e após realizadas reuniões, no âmbito da Proteção Civil – Distrital, no dia 11 e 

da Comunidade Intermunicipal – AMAL, na presente data; entendeu-se tomar mais algumas 

medidas (que acrescem às medidas integradas na Circular Interna n.º 1) para prevenção da 

propagação da infeção por COVID 19. 

Assim, solicita-se a todos os trabalhadores e colaboradores do município o máximo empenho 

e atenção às seguintes medidas: 

 

1. A partir das 14h00 de dia 12 e até ao final do mês de março, serão encerrados ao público 

todos os equipamentos culturais, recreativos e similares do município de São Brás de 

Alportel, nomeadamente: 

> Biblioteca Municipal  

> Centro de Artes e Ofícios / Casa do Artesão / Ponto de Informação Turística 

> Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha 

> Cineteatro São Brás 

> Galeria Municipal 

> Centro Museológico do Alportel 

> Quinta do Peral 

> Espaço Multiusos João Rosa Beatriz 

> Centro de Convívio de Parises 

Nestes equipamentos, é garantido o atendimento não presencial (mediante telefone e 

email) no horário de expediente. 

 

2. A partir das 14h00 de dia 12 e até ao final do mês de março, serão encerrados ao público 

todos os equipamentos desportivos do município de São Brás de Alportel, nomeadamente: 

> Pavilhão Municipal 

> Campo de Futebol Municipal 

> Piscinas Cobertas  

> Complexo de Ténis Municipal 

> Mini Campos Desportivos (zona exterior do Pavilhão Municipal / Bairro Social) 



 

Nestes equipamentos, é garantido o atendimento não presencial (mediante telefone e 

email) no horário de expediente. 

 

3. A partir das 14h00 de dia 12 e até ao final do mês de março, serão suspensas as atividades 

culturais, desportivas, sociais e outras, promovidas pelo Município, inclusivamente as de 

carater regular, integradas em projetos e ou programas de intervenção social. 

 

4. A partir das 14h00 de dia 12 e até ao final do mês de março, é cancelada a cedência 

temporária de espaços e equipamentos municipais a terceiros e suspensos todos os apoios 

prestados pelo município à realização de atividades culturais, desportivas e outras, que não 

se consideram de interesse municipal. 

 

5. A partir de dia 14 de março, fica suspensa a realização das seguintes feiras e mercados não 

alimentares, nomeadamente: 

- Feira de Antiguidades e Velharias| Manhã do 3.º domingo do mês 

- Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores | Manhã do 3.º domingo do mês 

 

6. O Grupo de Trabalho municipal – COVID 19 – está a preparar medidas para a redução do 

atendimento presencial, nos equipamentos do município, nomeadamente: 

- Edifício dos Paços do Concelho 

- Centro de Apoio à Comunidade 

- Núcleo de Serviços Sociais (onde funciona a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) 

- Espaço Jovem 

 

7. Em aditamento ao definido na Circular 1/2020/ COVID 19, no que respeita às deslocações 

em transportes municipais, as mesmas ficam restringidas ao transporte escolar e circuito 

“Vir à Vila”. 

 

8. Reafirma-se que devem ser seguidas as recomendações da Direção Geral de Saúde, 

nomeadamente no que diz respeito às medidas de prevenção, designadamente: 

- Quando espirrar ou tossir tape o nariz e a boca com o braço ou com lenço de papel que 

deverá ser colocado imediatamente no lixo; 

- Lave frequentemente as mãos com água e sabão e desinfete com solução à base de álcool; 

 

9. Da presente circular interna será dado conhecimento público no que concerne aos efeitos 

externos destas medidas. 

 

São Brás de Alportel, 12 de março de 2020. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

 

Marlene Guerreiro 


