
























































































 

   

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente que o COVID-

19 passou a ser considerado uma pandemia à escala mundial. Portugal viu-se confrontado com este 

vírus e tem sido necessário um combate robusto contra um adversário que coloca todas as 

populações em risco. Portugal, e os Portugueses, conseguiram reagir à altura e de acordo com a 

dimensão do risco desta pandemia. Estivemos à altura!  

Cidadãos, entidades públicas e privadas estão todas convocadas para continuar a serem agentes de 

saúde pública e para continuarmos vigilantes face à propagação do vírus. 

Passado este primeiro embate, é tempo de demonstrar a nossa gratidão a todos aqueles que não 

puderam, ou não quiseram, ficar em casa e a cada dia foram garantindo um conjunto de respostas 

indispensáveis para a população da nossa freguesia.  

Nesse sentido, e por proposta dos eleitos do Partido Socialista, a Assembleia de Freguesia da União 

das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, reunida no dia 25 de junho de 2020, delibera um voto 

de saudação: 

• Aos bombeiros da nossa cidade, que têm mantido a sua permanente missão de ajudar quem 

precisa; 

• Aos agentes das forças de segurança e de controlo que garantem a segurança dos fregueses; 

• Às IPSS’s da nossa freguesia que, mesmo em condições adversas, continuaram a garantir o 

apoio necessário às populações; 

• Aos profissionais de saúde que de uma forma corajosa combatem a pandemia; 

• Aos trabalhadores municipais, dos serviços municipalizados de água e saneamento de Sintra 

e da Junta de Freguesia que, mesmo em tempos de pandemia e de emergência nacional, 

continuaram a desempenhar as suas funções. 

• A todos os homens e mulheres, cada um a seu modo, e mesmo quando o confinamento foi 

mais rigoroso, têm ajudado a suprir as nossas necessidades; 

• Aos professores, que tiveram de mudar radicalmente toda a sua forma de trabalhar, seja 

para ensinar e acompanhar os seus alunos, seja para o trabalho com os seus pares, seja, 

ainda, para acompanhar e informar os encarregados de educação 

• A todos os trabalhadores dos serviços essenciais de abastecimento e telecomunicações 

 



 

   

 

Mais delibera: 

Remeter o presente voto a todas as entidades visadas, bem como a divulgar o mesmo nos meios de 

divulgação da Junta e junto dos órgãos de comunicação social locais. 

 

Voto de Congratulação apresentado pela bancada do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia 

da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, na sessão ordinária de 25 de junho de 2020. 




