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EDITAL 

JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE REDONDO, faz saber que em reunião da Assembleia Municipal de Redondo, realizada 

no dia 28 de fevereiro de 2022, foi aprovada, por unanimidade e em minuta, o Voto de 

Louvor apresentado pelos membros da Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP, 

que de seguida se transcreve: 

VOTO DE LOUVOR AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE LARES, BOMBEIROS, 

PESSOAL DA CRUZ VERMELHA E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DO CONCELHO 

PELA SUA DEDICAÇÃO AO LONGO DA PANDEMIA POR COVID 19 

 

Os eleitos da Coligação UMA NOVA ATITUDE propõem a esta Assembleia Municipal um 

VOTO DE LOUVOR AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE LARES, BOMBEIROS, PESSOAL DA 

CRUZ VERMELHA E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DO CONCELHO PELA SUA DEDICAÇÃO AO 

LONGO DA PANDEMIA POR COVID 19. 

A apresentação desta proposta baseia-se no seguinte: 

1º - são de enaltecer todos os serviços prestados pelos profissionais de saúde no âmbito 

da pandemia que atravessamos, quer no que respeita a manutenção dos serviços de 

atendimento ou de encaminhamento, quer no que respeita à campanha de vacinação ou 

quer ainda no que respeita à gestão de contactos a famílias para acompanhamento de 

infetados; 

2º - devemos também realçar todos os esforços desenvolvidos pelos profissionais de lares 

do concelho para cuidar dos nossos idosos sempre mantendo o foco no perigo de 

contágio, protegendo-os e dedicando-lhe toda a sua força, ânimo e esperança em 

ultrapassar a situação com o menor número de danos possível. Quer no auxílio à 

população, quer no auxílio aos profissionais da saúde e de lares de idosos tem havido 

sempre a prontidão, disponibilidade e serviço dos nossos Bombeiros e Cruz Vermelha pelo 

que aqui os destacamos também; 

3º - não podemos esquecer, além dos anteriores, todos aqueles que mantiveram os 

serviços essenciais tais como fornecimento de bens alimentares em supermercados e 
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mercearias (mesmo quando todos estavam em casa), fornecimento de medicamentos 

pelas farmácias no mesmo âmbito e, embora com confinamentos, funcionamento de 

aulas em escolas e creches com todos os sobressaltos que isso tem implicado na vida de 

todos estes profissionais; 

4º para a gestão da pandemia no concelho, foram igualmente importantes todos os 

funcionários do Município, desde os que trabalharam na recolha do lixo até aos que 

distribuíram alimentos e medicamentos ao domicílio; 

5º por último, mas não menos importante, uma palavra para toda a comunidade do 

nosso concelho já que, cada um de nós, contribuiu como lhe foi possível para o controlo 

da pandemia. 

Por conseguinte, entendemos propor este voto de louvor do qual, se aprovado, 

pretendemos que se dê conhecimento à população em geral através da comunicação 

social (rádios, jornais e redes sociais) entre outras formas de comunicação. 

 

 
Redondo, aos 04 dias do mês de março de 2022 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA 
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