
 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Hoje temos a lamentar mais um novo caso confirmado com infeção por COVID-19. 

  

São, assim, 92 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo  33 casos 

 referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Votos de um bom fim-de-semana. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

02-05-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Neste Dia da Mãe tão atípico, não se registou nenhum novo caso de infeção por 

COVID-19. 

  

São, assim, 92 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo  33 casos 

 referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Com a passagem do Estado de Emergência para o Estado de Calamidade, não 

aligeire as medidas de prevenção. 

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde e aja com 

responsabilidade e diligência. 

  

Feliz Dia da Mãe. 

Não apenas hoje, mas sempre! 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

03-05-2020 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS QUATRO  MUNICIPES RECUPERADOS  

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 e com mais quatro 

novos casos recuperados.  

  

Continuam, assim, um total de 92 casos confirmados  no Município de Albergaria, 

incluindo  37 casos  referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Apesar de encorajadora, esta aparente evolução positiva pode, a qualquer momento, 

inverter a tendência. 

Neste novo período de regresso ao trabalho,  vamos continuar a cumprir 

as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Votos de uma boa semana.  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

04-05-2020 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLIV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

TERCEIRO DIA CONSECUTIVO SEM NOVOS CASOS DE COVID-19 

  

Hoje,  continuamos com um total de 92 casos confirmados  no Município de 

Albergaria, incluindo  37 casos  referenciados como recuperados. 

Mantêm-se, ainda,  9 óbitos. 

  

Após a reabertura de inúmeros estabelecimentos de comércio e serviços um pouco 

por todas as freguesias,  espero que sejamos capazes de manter esta evolução 

positiva e superar todas as expetativas.  

Apesar de uma maior liberdade de movimentos e opções, não podemos mudar o 

nosso comportamento preventivo e inverter  a tendência positiva que temos vindo a 

registar. 

  

Continuemos a zelar por um futuro mais risonho. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

  

05-05-2020 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

QUARTO DIAS CONSECUTIVOS SEM NOVOS CASOS DE COVID-19 

  

Apesar de hoje não termos registado nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no 

Município, a DGS acrescentou  um novo caso no total de casos anteriormente 

confirmados, referente a uma ocorrência não registada durante o mês de março. 

Com esta retificação, são, agora,  93 casos confirmados  no Município de Albergaria, 

incluindo  37 casos  referenciados como recuperados. 

Mantêm-se, ainda,  9 óbitos. 

  

Não posso deixar de sublinhar, ainda,  o regresso de 11 utentes do Lar da Branca que 

estavam internados há várias semanas no Hospital Militar do Porto. 

Um bem-haja a todos e votos de muita saúde. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

06-05-2020 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLVI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

QUINTO DIA CONSECUTIVO SEM NOVOS CASOS DE COVID-19. 

 

MAIS UMA PESSOA RECUPERADA. 

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

Somam-se, assim,  93 casos confirmados  em  Albergaria, incluindo  38 casos 

 referenciados como recuperados. 

Mantêm-se, ainda,  9 óbitos. 

  

Apesar  desta tendência positiva no nosso Município, o quadro em Portugal, nestes 

dois últimos dias, mostra um aumento preocupante do número de novos casos. 

Por isto, sejamos responsáveis. 

Façamos votos para que o sacrifício  e o esforço de tantos não  tenha sido em vão. 

Continue a cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde.  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

  

07-05-2020 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLVII 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

SEXTO DIA CONSECUTIVO SEM NOVOS CASOS DE COVID-19. 

MAIS TRES NOVOS CASOS RECUPERADOS. 

 

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados  em  Albergaria. 

Os casos recuperados perfazem, agora,  41 casos. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

 

Amanhã reabre o Mercado Municipal de Albergaria “A Praça”. 

Não deixe de fazer as suas compras e ajudar  os Operadores e Produtores do 

Concelho. 

Ajude o comércio local, mas sempre em total cumprimento das  regras e das 

orientações da Direção Geral de Saúde.  

Mantenha SEMPRE o distanciamento social. 

 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#VamosTodosFicarBem 

 

08-05-2020 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLVIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

SETIMO DIA CONSECUTIVO SEM NOVOS CASOS DE COVID-19. 

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  41 casos 

recuperados. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

  

Votos de um bom fim de semana.  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

09-05-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XLIX 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

 OITAVO DIA CONSECUTIVO SEM NOVOS CASOS DE COVID-19. 

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

  

Continuam, assim,  com os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  41 casos 

recuperados. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

  

Esta evolução positiva deve-se, claramente, ao comportamento responsável e 

colaborante da população em geral ao longo das últimas semanas. 

No entanto, ainda só demos os primeiros passos de uma longa maratona que ainda 

vai no início.  

Ao longo da semana que agora se inicia, mantenha-se cauteloso e nunca  aligeire as 

medidas de prevenção. Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da 

Saúde. 

  

Uma boa semana de trabalho a todos, com saúde e segurança.  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

10-05-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL L 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS 14 PESSOAS RECUPERADAS.  

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  55 casos 

recuperados. 

Atualmente, registam-se 29 casos ativos. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

  

Seja responsável.  

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

11-05-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS DUAS PESSOAS RECUPERADAS.  

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  57 casos 

recuperados. 

Atualmente, registam-se 27 casos ativos. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

  

Hoje, assinala-se o Dia Internacional do Enfermeiro. 

Pelo empenho,  dedicação e capacidade de resistência perante a adversidade, 

estamos todos sensibilizados e agradecidos.   

Em meu nome pessoal,  um forte abraço, um sentido agradecimento e grande bem-

haja a todos. 

  

Seja responsável.  

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

  

12-05-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS TRES  PESSOAS RECUPERADAS.  

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  60 casos 

recuperados. 

Atualmente, registam-se 24 casos ativos. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

  

Embora estejamos perante um aparente alívio de novos casos, não sabemos a 

evolução que nos espera nos próximos dias. 

Temos registado um aumento de saídas de ambulâncias dos Bombeiros com casos 

suspeitos de infeção por COVID-19. 

Não deitemos a perder tudo o que conquistamos até agora. 

Sejamos  responsáveis e diligentes.  

  

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

13-05-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Hoje, felizmente,  todos os registos relativos à infeção por COVID-19 no Município 

 mantêm-se inalterados.  

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  60 casos 

recuperados. 

Atualmente, registam-se 24 casos ativos. 

Mantêm-se, igualmente,   9 óbitos. 

  

Continuemos a agir com responsabilidade e  a cumprir as recomendações da Direção 

Geral da Saúde. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

14-05-2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LIV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS DUAS  PESSOAS RECUPERADAS.  

  

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  62 casos 

recuperados. 

Atualmente registam-se 22 casos ativos. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

  

Sejamos  responsáveis e diligentes.  

Continuemos a agir com responsabilidade e  a cumprir as recomendações da Direção 

Geral da Saúde. 

Votos de um bom fim de semana. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

15-05-2020 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Mais um dia  sem nenhum novo caso de  infeção por COVID-19.  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  62 casos 

recuperados e 9 óbitos. Atualmente, registam-se 22 casos ativos. 

  

Hoje, regressou ao Lar da Branca o Sr. José, que passou as últimas semanas a ser 

tratado para a COVID-19 no Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto. Recuperado 

e bem-disposto, é mais um sobrevivente que o nosso concelho tem o enorme prazer 

em ver regressar a casa. Desejo-lhe muitas felicidades e muita saúde. 

 

Às Forças Armadas Portuguesas, não posso deixar de agradecer todo o apoio, 

colaboração e extremo zelo com que sempre lidaram esta crise sanitária no nosso 

Município. Sem os seus profissionais, certamente que o desfecho teria sido  mais 

árduo. Um bem-haja a todos e, em nome do Município de Albergaria-a-Velha, um 

sincero agradecimento por todo o trabalho desenvolvido. 

 

Espero, muito francamente,  estarmos  no caminho certo. 

Continuemos a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

Ajamos com zelo e responsabilidade.  

 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

16-05-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LVI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Hoje, felizmente,  todos os registos relativos à infeção por COVID-19, no 

Município,  mantêm-se inalterados.  

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  62 casos 

recuperados. 

Atualmente, registam-se 22 casos ativos e 9 óbitos. 

  

Votos de uma boa semana de trabalho, com zelo e segurança. 

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

17-05-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LVII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

MAIS DUAS  PESSOAS RECUPERADAS. 

 

Mais um dia sem nenhum novo caso de infeção por COVID-19 no Município. 

 

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  64 casos 

recuperados. 

Atualmente registam-se 20 casos ativos. 

Mantêm-se  9 óbitos. 

 

Sejamos  responsáveis e diligentes. 

 

Continuemos a agir com responsabilidade e  a cumprir as recomendações da Direção 

Geral da Saúde. 

 

Cuide de si. 

Só assim podemos cuidar de todos. 

Unidos somos mais fortes. 

 

António Loureiro 

 

#VamosTodosFicarBem 

 

18-05-2020 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LVIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Felizmente,  mais um dia sem nenhum caso positivo para COVID-19, no Município de 

Albergaria. 

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  64 casos 

recuperados. 

Atualmente, registam-se 20 casos ativos e 9 óbitos. 

  

Amanhã não deixe de ir à “Praça”. 

Ajude o comércio local e faça as suas compras neste seu espaço de eleição, que é a 

“Praça”. 

Aja com responsabilidade e diligência.   

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#VamosTodosFicarBem 

 

19-05-2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LIX 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Parece estarmos no bom caminho. 

Mais um dia sem nenhum caso positivo para COVID-19 no Município de Albergaria. 

  

Continuam, assim,  os anteriores 93 casos confirmados, incluindo  64 casos 

recuperados. 

Atualmente, registam-se 20 casos ativos e 9 óbitos. 

  

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde e a agir com 

responsabilidade e diligência. 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#VamosTodosFicarBem 

 

20-05-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LX 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Mais um dia sem nenhum caso positivo para COVID-19 no Município de Albergaria. 

Há a acrescentar, ainda, mais um novo caso recuperado.  

  

Somam-se, assim,   93 casos confirmados, incluindo  65 casos recuperados. 

Atualmente, registam-se 19 casos ativos e 9 óbitos. 

  

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde e a agir com 

responsabilidade e diligência. 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#VamosTodosFicarBem 

 

21-05-2020 


