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1. ENQUADRAMENTO 

 

A 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou uma 

emergência de saúde pública face à epidemia SARS-CoV-2, tendo posteriormente, 

no dia 11 de março de 2020, declarado a COVID-19 como uma pandemia. 

No contexto da atual situação epidemiológica têm vindo a ser adotadas medidas 

para a prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infeção, cujas 

repercussões positivas na contenção da pandemia têm sido notórias. 

O Governo deu continuidade ao processo de desconfinamento declarando a 

situação de alerta, contingência e calamidade, tendo em consideração o território, 

nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 

de julho, na sua redação atual. 

Mantém-se a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de 

ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene. 

Considerando que a interrupção das cadeias de transmissão, baseada na adoção 

de regras básicas de manutenção do distanciamento físico, etiqueta respiratória, 

higienização de mãos e utilização de máscara, pode beneficiar da 

complementaridade com outras medidas de saúde pública, é determinada a sua 

aplicação equilibrada e proporcional, traduzida na limitação da liberdade de 

concentração de pessoas em espaços públicos e na via pública. 

Assim, importa assegurar que sejam adotadas medidas que garantam o 

cumprimento das recomendações da Direção Geral de Saúde durante a realização 

da peregrinação ao São Bento, nos dias 10 e 11 de julho. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1
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2. OBJETIVOS 

 

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e 

concertada para a realização da Peregrinação ao S. Bento, nos dias 10 e 11 de 

julho, cuja organização compete à Paróquia de Santa Maria Madalena, elaborou-se 

o presente Plano de Contingência. 

Pretende-se com este plano, assegurar a implementação de estratégias de 

mitigação da propagação do surto pandémico, pelos peregrinos e outros 

participantes nas cerimónias religiosas comemorativas do dia de S. Bento.  

O Plano define, nomeadamente:  

 A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de 

informação; 

 Normas e procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da 

doença junto dos peregrinos e restantes elementos intervenientes nesta 

ação; 

 Medidas de acesso e circulação à zona envolvente do Mosteiro de S. Bento 

e no seu interior. 

 

Este documento não prevê ações de tratamento médico. No entanto, e para apoio 

aos peregrinos, será instalado no recinto um hospital de campanha da 

responsabilidade dos Bombeiros Voluntários Tirsenses. 
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3. SITUAÇÃO  

 

As Festas de São Bento são a principal romaria do concelho de Santo Tirso. 

Tradicionalmente no dia 11 de julho, são muitos os peregrinos, oriundos das 

freguesias de Santo Tirso e dos concelhos limítrofes, que se dirigem à Igreja Matriz 

de Santo Tirso para venerarem o São Bento.  

A devoção a S. Bento é milenar e manda a tradição que as promessas ao santo 

devem ser pagas com cravos brancos, ovos ou sal, já que grande parte da sua 

popularidade se ficou a dever à cura de verrugas ou “cravos” na pele e, ainda, ao 

auxílio que prestava aos partos difíceis. 

Considerando o atual estado em termos de saúde pública, esta atividade requer um 

planeamento que siga as orientações definidas pela DGS no que diz respeito a 

estratégias de mitigação e controlo à pandemia COVID-19. 

Atendendo que este ano o dia 11 de julho é um domingo, é expectável que haja 

peregrinação nos dois dias, sábado e domingo, e considerando as experiências dos 

anos anteriores os primeiros peregrinos chegam ao Mosteiro cerca das 5h do dia 

de S. Bento (horário em que será aberto para visita).  

No dia 10, o mosteiro estará aberto para visitação das 9h00/12h00 e das 

14h30/18h00. Será realizada uma missa, pelas 19 horas, com normas e 

procedimentos definidos pela Paróquia de Santa Maria Madalena. 

No dia 11 de julho o mosteiro abrirá as portas para visitas às 5h00 e encerrará às 

17h30. Neste dia vão realizar-se 3 missas campais, no campo de futebol da Escola 

Profissional Agrícola Conde São Bento, nos seguintes horários: 07h00, 09h00 e 

11h00. A lotação máxima é de 170 lugares sentados. A eucaristia solene será 

celebrada no mosteiro pelas 19 horas. Apresenta-se no quadro seguinte um 

resumo dos horários. 

Trata-se de um dia propenso à aglomeração de um elevado número de pessoas, 

pelo que, face à atual situação epidemiológica do concelho, consideramos no 

presente plano a sua especial atenção e cuidado no seu planeamento, 

designadamente reforçando a fiscalização e sensibilização.  
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Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes:  

 Paróquia de Santa Maria Madalena; 

 Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento; 

 Unidade de Saúde Pública do ACES Santo Tirso/Trofa; 

 Câmara Municipal de Santo Tirso;  

 Guarda Nacional Republicana; 

 Polícia de Segurança Pública; 

 Bombeiros Voluntários Tirsenses; 

 Bombeiros Voluntários de Vila das Aves; 

 União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel), 

Burgães; 

 Peregrinos;   

 Voluntários afetos à Paróquia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 10 Horário Mosteiro Horário Eucaristias Local 

Sábado 
09h00- 12h00 

19h00 Eucaristia no Mosteiro de S. Bento 
14h30-18h00 

Dia 11 Horário Mosteiro Horário Eucaristias 
Local 

 

Domingo 
(feriado 

municipal) 
05h00-17h30 

07h00 
09h00 
11h00 

Missa Campal – Escola Profissional 
Agrícola Conde S. Bento 

19h00 Eucaristia no Mosteiro de S. Bento 
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4. EXECUÇÃO  

 

Este plano aplica-se a todos os peregrinos, voluntários da Paróquia Santa Maria 

Madalena, funcionários e colaboradores da Câmara Municipal de Santo Tirso e 

demais intervenientes identificados anteriormente, que direta ou indiretamente 

estarão a dar apoio a esta atividade na zona circundante ao Mosteiro de S. Bento.  

No âmbito do presente Plano, cada interveniente atuará perante a situação 

identificada, em conformidade com as funções que lhes estão cometidas.  

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos 

efeitos do COVID-19 pela CMST nesta comemoração religiosa será ponderada 

tendo em consideração a melhor informação disponível, as recomendações 

emanadas no momento pelas autoridades de saúde e do Governo e a atuação por 

parte de todos os intervenientes. 

 

4.1. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO  

 

Estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção do Vereador Tiago Araújo, 

com os Pelouros do Turismo, Relações Internacionais, Cultura e Juventude 

coadjuvado por uma Equipa de Coordenação constituída pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil, Serviço de Saúde e Bem-Estar, Divisão dos Serviços Gerais e 

Serviços Urbanos. 

Esta equipa é responsável por:  

a) Acompanhar a evolução da situação;  

b) Afetar meios e recursos para a implementação do plano;  

c) Promover a disponibilização do Plano na página do Município; 

d) Elaborar relatório final.  

 

Há um Gestor do Plano (Vereador Tiago Araújo), responsável por monitorizar a 

aplicação das regras de contingência a aplicar nesta situação, centralizar a 

informação e reportar os dados à Equipa de Coordenação, bem como sugerir 

alterações, sempre que se justifique.  
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5. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

A realização desta Peregrinação ao São Bento, por razões de saúde pública, 

deverá observar regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem 

como regras de higiene, nomeadamente: 

 

 Monitorizar frequentemente a sua condição de saúde e no caso de apresentar 

sintomas compatíveis com COVID-19 (como por exemplo, febre, tosse, falta de 

ar) no dia ou dias anteriores, não deve efetuar a peregrinação e contactar a 

Linha Saúde 24 (808 24 24 24). 

 Usar máscara de proteção individual em todo o circuito no exterior e interior do 

Mosteiro de S. Bento e em todo o circuito e missas campais na Escola 

Profissional Agrícola Conde de São Bento. 

 Adotar regras de etiqueta respiratória e efetuar higienização frequente das mãos, 

sendo que é obrigatória a sua desinfeção na entrada do circuito na área 

circundante ao Mosteiro com solução antissética de base alcoólica colocada no 

local, repetindo este procedimento à entrada do Mosteiro. 

 Respeitar sempre o distanciamento físico aconselhado (cerca de dois metros) 

entre os peregrinos, exceto coabitantes, de acordo com as marcações no 

pavimento. 

 Evitar a ingestão de alimentos dentro do espaço definido para o circuito na área 

circundante ao Mosteiro de S. Bento.  

 Respeitar os circuitos de segurança definidos: sentidos de circulação para 

acesso ao Mosteiro S. Bento e Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento 

(ver Anexo A). 

 Colocar os materiais de proteção individual que pretenda inutilizar nos depósitos 

próprios disponibilizados no local.  

 A utilização dos Sanitários (ver Anexo A) será controlada e supervisionada por 

um funcionário municipal, sendo que a sua higienização frequente está garantida 

ao longo de todo o dia. 
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5.1  PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE COVID-19 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecimento de 

sintomas COVID-19 

 

 

Peregrino ou outro informa 
voluntário ou Funcionário da 

CMST no local 

Funcionário ou Voluntário 
acompanha para a 
 Sala de Isolamento  

(Hospital de Campanha) 

 

A pessoa com a suspeita 
contacta a Linha Saúde 24 e 

segue as orientações fornecidas 

 
 
 

Responsável CMST acompanha 
a evolução da situação  

e reporta ao  
Gestor do Plano 
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6. LOGÍSTICA  

 

Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários 

serviços, nomeadamente:  

 

- Comissão Organizadora - Paróquia, Serviços de Turismo, Cultura e 

Juventude 

 Garantir a ligação e coordenação entre todos os intervenientes; 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a efetiva montagem do 

disposto no presente plano; 

 Garantir a monitorização do cumprimento das normas e procedimentos 

definidos no presente Plano;  

 Afetar recursos para o cumprimento das regras de higiene e saúde pública 

previstas no Plano;  

 Colocar cartazes com informações relativas às medidas de autoproteção e 

higienização (Anexo B); 

 Garantir o apoio aos peregrinos com mobilidade reduzida, encaminhando-os 

até ao mosteiro e/ou à zona reservada para assistirem à missa campal; 

 Garantir o apoio à distribuição de águas nos pontos previamente definidos 

(1 pontos em ST Negrelos, 1 em Rebordões, 1 em Burgães e 1 junto à 

Capela do Senhor dos Passos).  

 

- Serviço Municipal de Proteção Civil  

 Efetivar o seu apoio às possíveis ocorrências através do envolvimento de 

elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 Estabelecer as ligações, caso necessário, com o CDOS para o manter 

informado sobre a situação e solicitar, se necessário, os meios e recursos 

adicionais. 
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- Serviço de Saúde e Bem-Estar  

 Articular com a Unidade de Saúde Pública em caso de surgimento de 

alguma situação que requeira a sua intervenção; 

 Implementar as medidas que a autoridade de saúde aconselhar; 

 

- Divisão dos Serviços Gerais  

 Colocar gradeamento, fitas balizadoras e marcações no pavimento, que 

definem os circuitos de circulação na área circundante ao Mosteiro de S. 

Bento e Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento. 

 Assegurar que as condições que definem o circuito de circulação são 

mantidas ao longo da peregrinação. 

 

- Serviços Urbanos 

 Garantir a monitorização do cumprimento das normas e procedimentos 

definidos no presente Plano, nomeadamente na higienização dos sanitários;  

 Assegurar desinfeção do espaço no caso de se verificar caso suspeito de 

COVID-19. 

 

- Bombeiros Voluntários Tirsenses e de Vila das Aves 

 Assegurar a montagem e funcionamento do hospital de campanha, afetando 

meios e recursos para o efeito; 

 Desenvolver ações relacionadas com o socorro aos peregrinos no dia 11 de 

julho, no período compreendido entre as 5h00e as 13h00. 

 

 - Forças de Segurança (GNR e PSP) 

 Zelar pelo cumprimento das normas definidas neste plano; 

 Promover a segurança dos cidadãos e dos peregrinos, isolamento de áreas, 

controle de tráfego rodoviário e restrições de circulação, operações de 

segurança no recinto e abertura de corredores de emergência/evacuação. 



 

 Peregrinação ao S. Bento 
Revisão nº 0.2 

Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) 

 

13 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO  

 

Meios e recursos envolvidos das entidades intervenientes: 

 

ENTIDADE  DIA HORÁRIO 
N.º ELEMENTOS / 

MEIOS 
OBS 

BVT 
11/07/2021 

 
5h00-13h00 
 

Hospital de 
Campanha 
(tenda) 

  

 

- 2 Ambulâncias  
- 1 Veículo de 
comando 
- 1 Moto 4 

 

Apoio ao 
peregrino (desde 
Rebordões) 

 

BVVA 11/07/2021  
Apoio ao 
peregrino (desde 
S.T.Negrelos) 

 

GNR     

PSP 

10/07/2021 *a partir 21h 2 Elementos  
* Reforço do 
efetivo da Divisão 
de Vila do Conde 

11/07/2021 6h00-14h00 3 Elementos  

 

 

 

Recursos humanos dos restantes serviços da CMST: 

 

Turnos dia 10/07/2021 

8h30 – 12h30 14h00 – 18h30 

Armanda Ferreira - 910 257 161 Raquel Rocha - 936 882 715 

Ismael Silva - 914 660 130 Licínia Ascensão - 913 964 052 

Licínia Cunha - 918 130 443 Sali Meireles - 917 515 698 
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Turnos dia 11/07/2021 

5h00 – 10h00 10h00 – 15h00 15h00 – 20h00 

Blandina Santos - 962 555 281 José Carvalho - 914 382 823 Raquel Rocha - 936 882 715 

Gisela Sá - 918 290 181 Bento Andrade - 917 447 400 Helena Dinis - 917 194 204 

Armanda Ferreira - 910 257 161 Helena Dinis - 917 194 204 Licínia Cunha - 918 130 443 

Ismael Silva - 914 660 130   

Licínia Ascensão - 913 964 052   

Sali Meireles - 917 515 698   
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7. INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de 

comportamentos e medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará 

simultaneamente as orientações da Direção Geral de Saúde e os procedimentos 

definidos no presente Plano. 

 

8. DIVULGAÇÃO  

 

O Plano de Contingência da Peregrinação ao S. Bento será enviado via email ao 

Delegado de Saúde Coordenador, à ANEPC/CDOS Porto, aos membros da 

Subcomissão Municipal de Proteção Civil, nomeadamente às Forças de Segurança 

(GNR, PSP e PM), aos Bombeiros, à Paróquia de Santa Maria Madalena, à Escola 

Profissional Agrícola Conde de São Bento e demais entidades que a câmara 

municipal vier a definir.  

Será também divulgado na página do município. 
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9. LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A - Planta com os circuitos de circulação e delimitação dos espaços 

Anexo B - Materiais de Informação Pública 

Anexo C - Postos de Apoio ao Peregrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo A - Planta com os circuitos de circulação e delimitação dos espaços 
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Anexo B - Materiais de Informação Pública 
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 Peregrinação ao S. Bento 
Revisão nº 0.2 

Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) 

 

21 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO  
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Anexo C – Postos de Apoio ao Peregrino 

 


