
 

COMUNICADO 

O tempo vai passando já lá vai cerca de um mês e meio que a Pandemia provocada pelo COVID-19 chegou a 

Portugal. 

Têm sido tempos difíceis para todos nós. Somos obrigados a ter comportamentos sociais bem diferentes. Há o 

afastamento da família e amigos. Cumprimentos só de aceno. 

No concelho temos respondido de forma muito responsável e serena. Salvo raras exceções que até já estão 

sinalizadas pelas autoridades, cumprem-se as recomendações das entidades de Saúde. Só continuando assim 

podemos manter o vírus afastado. 

Nesta quinzena, a Câmara Municipal continua a trabalhar no sentido de manter a normalidade possível. Continuamos 

a assegurar serviços essenciais como o abastecimento de água e a recolha de lixo. Asseguramos, noutras áreas, a 

resolução de todas as questões de natureza urgente. 

Entretanto temos estado a adquirir e já entregámos material de proteção individual e de desinfeção para todos os 

lares do Concelho e aos B. V. Mora, no sentido de ajudarmos estas instituições a suportar a despesa acrescida 

necessária à aquisição de material para a proteção dos funcionários e utentes. 

Também estamos a pagar, nesta fase, os testes ao COVID-19 que já foram efectuados aos funcionários dos lares do 

Concelho (falta apenas uma instituição). 

Nesta semana temos tentado chegar às pessoas com atividades relacionadas com o 25 de Abril. Entendemos que é 

uma data que obrigatoriamente terá que ser assinalada. Senão o fizéssemos estaríamos a comprometer-nos com 

princípios e ideais de forças de índole fascista que infelizmente por aí vão aparecendo. 

Estaríamos a desrespeitar todos aqueles que lutaram e morreram para que nós possamos ser livres. 

É claro que nesta situação de Pandemia vamos assinalar o dia de forma diferente. Temos de ser responsáveis. 

Faremos a cerimónia do Hastear da Bandeira Nacional, durante o dia vamos lançar iniciativas nas redes sociais. 

Também pode participar! Às 15 horas, abra a janela e deixe sair por ela a “Grândola Vila Morena”. 

Pois é este sentido de responsabilidade que, também neste 25 de Abril queremos contribuir para que um dia destes 

todos possamos ver o arco-íris a beijar os montes. 

Viva o 25 de Abril! 

Vamos todos ficar bem! 

Mora, 24 de Abril de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Luís Simão Duarte de Matos 


