
 

MOÇÃO 

A situação, cada vez mais complicada, que se vive no nosso país, derivada da pandemia do novo coronavírus 

exige esforços redobrados por parte da Câmara Municipal de Redondo. 

Ainda antes das primeiras medidas anunciadas pelo Governo, unimo-nos para tentar garantir que a Covid-

19 não atinga no Concelho de Redondo as proporções que está a atingir noutras localidades.  

Além dos esforços de prevenção e contenção, que nos deixaram as ruas desertas, tomámos medidas de 

apoio a quem mais precisa, colocando-nos primeira vaga de auxilio às populações, especialmente dos grupos 

de risco.  

E, tomaremos todas as que forem necessárias para que, JUNTOS consigamos ultrapassar esta fase menos 

boa. Estamos e estaremos cá, tal como os nossos funcionários, para o que for necessário. 

Também os nossos concidadãos, anónimos, têm vindo a disponibilizar quartos para os profissionais de saúde 

que desejam manter-se afastados das suas famílias durante este período crítico. Têm vindo a disponibilizar 

à autarquia meios para que, em caso de emergência, possamos agir melhor e mais rapidamente, e têm 

ajudado na aquisição de material para o Hospital do Espirito Santo, entre outros. A esperança que os nossos 

concidadãos nos transmitem tem sido absolutamente notável, com gestos humanitários de quem sabe 

muito bem o que é a sua responsabilidade social. 

Temos a consciência de que o número de infetados vai aumentar prevendo-se o “pico” na primeira quinzena 

de abril. As duas próximas semanas são, portanto, de extrema importância, por isso, a nossa palavra de 

reconhecimento, esperança e gratidão, hoje, vai para os que se encontram na linha da frente do combate – 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Saúde. 

Queremos dizer-vos que tenham muita força, muita coragem e que acreditem naquilo que estão a fazer.  

Que sabemos que todos os serviços e profissionais de saúde estão assoberbados de trabalho. 

Que temos consciência, de que nem sempre bem tratados, foram os primeiros a dizer Presentes. 

Que, tal como nós, todos vocês ouvem relatos impressionantes de colegas, emanados do mundo inteiro, 

para que se preparem para o pior.  

Mas mesmo assim, com tudo o que sabem e veem vocês continuam aí. Aí, na linha da frente, e por todos 

nós. 

Obrigada e um bem-haja para todos vós. 

Pela Câmara Municipal de Redondo, o Presidente 

 

António José Rega Matos Recto 

 


