
 

 

COMUNICADO 

 

Estimados munícipes,  

 

Pela situação pandémica mundial que todos conhecemos, os últimos dias têm sido de 

enorme desassossego para todos nós. Estamos em fase de mitigação de um vírus que, por 

ser um inimigo invisível, é difícil de combater. Não sabemos onde pode estar, andamos 

assustados e muito apreensivos. 

As autoridades competentes e o Governo têm tomado medidas para enfrentar problema e 

ganhar a batalha, mas esta luta só pode ser vencida com o empenho e a determinação de 

cada um de nós – o único caminho é o isolamento. 

O Município de Vila Flor tudo tem feito para dar o seu contributo ativo e auxiliar as 

autoridades de Saúde. Trabalhamos sete dias por semana, sem descanso, porque não 

podemos descansar quando todos estamos sob ameaça.  

Temos vindo a desinfetar espaços públicos e ruas, onde se verifica maior afluência de 

população e, para isso, já adquirimos desinfetante para ser aplicado nas várias localidades 

do Concelho.  

Temos desenvolvido campanhas de informação e alerta, com o inestimável apoio da 

GNR, para sensibilizar as pessoas para a necessidade de ficarem em casa, sobretudo 

alguns dos nossos emigrantes que regressam, bem como os migrantes que começaram a 

deslocar-se do litoral para o interior à procura de segurança nas nossas aldeias, mas que 

se podem eles tornar numa ameaça para aqueles que já cá estão, se não cumprirem a 

quarentena obrigatória.  

Criamos uma linha gratuita 800 916 853 para que nos possam contactar em situações 

urgentes.  

O FabLab, que está instalado no nosso concelho, está a produzir viseiras de proteção que 

já estamos a distribuir pelos nossos profissionais de saúde, que faremos chegar também à 

Associação Humanitária dos Bombeiros e à Santa Casa de Misericórdia de Vila Flor. 

Os nossos serviços estão inteiramente ao vosso dispor, porque a situação assim o exige, 

privilegiamos o contacto telefónico ou via e-mail mas, estejam certos, continuamos cá.  



Aproveito para agradecer profundamente a todos os colaboradores do Município que, 

nesta situação de crise, se têm mostrado incansáveis e dispostos a tudo fazer em prol do 

bem comum. 

Quero também enaltecer o trabalho da GNR, dos Bombeiros, das IPSS’s, dos 

profissionais de saúde e de outras entidades, que assumiram de algum modo a 

responsabilidade de cuidar de todos nós, de reforçar meios para nos proteger, de mostrar 

que estão na linha da frente, porque a situação assim o requer. 

A todos vós, os meus agradecimentos pessoais, pela forma exemplar como estão a seguir 

as orientações que são emanadas das Autoridades de Saúde.  

No nosso concelho, ainda não temos nenhum caso registado, mas sabemos todos que 

não estamos livres. Também sabemos que quanto mais cumprirmos as orientações em 

melhor posição nos encontraremos para enfrentar o que vier. 

Por fim, quero dizer-vos que eu estou confiante que, muito em breve, este pesadelo que 

paira sobre nós vai passar.  

Confio nas entidades que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil.  

Confio nos nossos Presidentes de Junta e na forma exemplar como estão a apoiar, a ajudar 

e a orientar a população.  

Confio nos dirigentes das IPSS’s e nos cuidados que têm para proteger esta franja da 

população mais vulnerável.  

Confio nos profissionais de saúde e, sobretudo, confio em cada um de vós, porque vos 

conheço, sei da vossa responsabilidade, sei do empenho de cada um em proteger os 

outros.  

Confio nos vilaflorenses. 

O período que se avizinha é muito crítico. Temos, por isso, de fazer um esforço acrescido 

para que os resultados se mantenham estes que, hoje, vos anuncio.  

Cuidem-se, protejam-se, fiquem em casa e protejam os vossos. 

 

Até breve, um abraço amigo, 

 

Vila Flor, 27 de março de 2020 

 

O Presidente de Câmara Municipal, 

 

Fernando Francisco Teixeira de Barros, (Eng.º) 

 


