
 
 
 

Voto de Voto de Voto de Voto de Pesar pelas vítimas da CovidPesar pelas vítimas da CovidPesar pelas vítimas da CovidPesar pelas vítimas da Covid----19191919    

Assistimos a uma realidade lancinante, provocada pelo amplo contágio pelo 

novo coronavírus, situação que se tem vindo a agravar no país e no mundo, 

deixando atrás de si um rasto de mortes e de inúmeras consequências 

nefastas aos níveis económico, social e financeiro, desde março de 2020. Num 

momento de profunda tristeza e consternação, em que assistimos a um 

aumento do número de óbitos entre os infetados, revela-se imperioso 

expressarmos as nossas mais sentidas condolências aos familiares e amigos 

das vítimas mortais provocadas pela Covid-19. 

Apesar das respostas que têm vindo a ser dada pelas entidades e profissionais 

que intervêm contra a pandemia, na linha da frente, já atingimos no concelho 

de Alcácer do Sal um total de mais de duas dezenas de óbitos.  

Alcácer fica mais pobre sempre que perde um conterrâneo, por não conseguir 

resistir aos efeitos devastadores da doença que se dissemina de forma cada 

vez mais descontrolada pela população. Numa população envelhecida como a 

nossa, não podemos descurar as mortes por outras patologias. A evolução da 

pandemia no mundo, no país e no nosso Concelho, tem vindo a ditar o 

crescimento dos casos positivos confirmados que, em alguns casos, acabam 

mesmo por conduzir à morte. É verdade que os recuperados também têm 

vindo, paulatinamente, a aumentar, mas a ferida aberta deixada por estas 

mortes não nos permite aliviar, por um segundo que seja, a nossa maior 

atenção e a rigorosa observância do cumprimento das medidas impostas por 

lei. 

    



    

PropõePropõePropõePropõe----se que a Câmara Municipal delibere:se que a Câmara Municipal delibere:se que a Câmara Municipal delibere:se que a Câmara Municipal delibere:    

1. Aprovar o presente “Voto de Pesar pelas vítimas da Covid-19”. 

2. Que se proceda à divulgação do “Voto de Pesar pelas vítimas da Covid-

19” nos meios de comunicação institucional da Câmara e órgãos de 

comunicação social. 

 

O Executivo Municipal       28/01/2021 

Deliberação. Deliberação. Deliberação. Deliberação. Aprovado por Unanimidade. 


