
 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Hoje, temos a lamentar mais um novo caso de um Munícipe  com teste positivo para a 

COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

São, neste momento, 68 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo dois 

casos já referenciados como recuperados. 

  

No âmbito do  ACeS  (Agrupamento dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos) existem, neste momento,  1115 casos confirmados positivos, dos quais 97 são 

Profissionais de Saúde. 

Em vigilância ativa encontram-se 2462 pessoas. 

Há a lamentar, ainda, 60 óbitos.  

  

 Estamos no fim de semana de Páscoa, tradicionalmente assinalado por celebração 

em família.  

Neste ano ímpar, cumpramos a nossa parte.  

Celebramos a Páscoa unidos, mas não juntos.  

Seja responsável.  

Muito mais Páscoas virão! 

  

 Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos. 

Juntos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

  

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

10-04-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Hoje registamos como positivo seis novos casos de Munícipes recuperados da 

COVID-19, que servem como esperança para quem, neste momento, combate esta 

doença.  

  

Há a lamentar, por outro lado, um novo caso confirmado com teste positivo para 

COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

  

À presente data existem 76 casos confirmados no nosso Concelho (incluindo os oito 

casos já recuperados). 

  

Votos de uma boa semana, com responsabilidade e empenho no cumprimento das 

orientações da DGS.  

  

Cuide de si. Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos nesta causa somos mais fortes!  

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

13-04-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

 Hoje, temos a lamentar mais um novo caso de um Munícipe  com teste positivo para a 

COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

São, neste momento, 77 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo oito 

casos já referenciados como recuperados. 

  

No âmbito do  ACeS  (Agrupamento dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos) existem, neste momento,  1216 casos confirmados positivos, dos quais 108 

são Profissionais de Saúde. 

Em vigilância ativa encontram-se 2562 pessoas. 

Há a lamentar, ainda, 75 óbitos.  

  

 Agora que algumas pessoas começam a retomar  o seu posto de trabalho, após 

terminado um período de recolhimento, convém relembrar e sublinhar que não 

podemos “baixar as armas” e deixar que este vírus ganhe, novamente, força. 

A vitória nesta batalha contra o COVD-19 será nossa, sem dúvida, mas temos de 

continuar a agir com diligência, prudência e responsabilidade  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos. 

Juntos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

14-04-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXIV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Hoje, temos a lamentar mais um novo caso de um Munícipe  com teste positivo para a 

COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

São, neste momento, 78 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo oito 

casos já referenciados como recuperados. 

  

No âmbito do  ACeS  (Agrupamento dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos) existem, neste momento,  1256 casos confirmados positivos, dos quais 111 

são Profissionais de Saúde. 

Em vigilância ativa encontram-se 2559 pessoas. 

Há a lamentar, ainda, 79 óbitos.  

  

Neste quadro - ainda preocupante - é imperativo continuarmos a adotar os cuidados 

de distanciamento social, higienização e confinamento. 

O caminho a percorrer ainda será longo.  

Façamo-lo unidos, para que seja mais curto e menos doloroso. 

 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos. 

Unidos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

  

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

15-04-2020 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

 Felizmente, hoje não se registaram novos casos positivos por   COVID-19. 

Continuam, assim, os 78 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo oito 

casos já referenciados como recuperados. 

  

Seja responsável.  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos. 

Unidos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

16-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXVI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

ALBERGARIA COM MAIS DOIS NOVOS CASOS RECUPERADOS. 

  

Hoje, temos a lamentar mais um novo caso de um Munícipe  com teste positivo para a 

COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

São, neste momento, 79 casos confirmados  no Município de Albergaria. 

  

Há a registar, felizmente, mais 2 novos casos referenciados como recuperados, o  que 

perfaz, agora,  um total de 10 casos.  

  

Neste fim-de-semana prevê-se uns agradáveis dias de sol. 

Apesar da tentação de sair de casa e passar uns momentos ao ar livre, lembre-se: o 

número de pessoas infetadas (registadas) continua a crescer, assim como a 

probabilidade de também o sermos.  

 

Seja responsável e diligente. 

Fique em casa. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos. 

Unidos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

 

17-04-2020 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXVII 

 

Caro(a)s Albergarienses. 

 

Felizmente, hoje não se registaram novos casos positivos por   COVID-19. 

 

Continuam, assim, os 79 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo os 

10 casos já referenciados como recuperados. 

 

Desejo um bom fim-de-semana a todos, com muita saúde. 

 

Cuide de si. 

Só assim podemos cuidar de todos. 

Unidos somos mais fortes! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

18-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXVIII 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Felizmente, pelo segundo dia consecutivo,  não se registaram novos casos positivos 

por  COVID-19.  

 

Continuam, assim, os 79 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo 10 

casos já referenciados como recuperados. 

 

Nesta semana que se aproxima, seja responsável. 

Cumpra as recomendações da DGS. 

 

Cuide de si. 

Só assim podemos cuidar de todos. 

 

Unidos somos mais fortes! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

19-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXIX 

 

Caro(a)s Albergarienses,  

 

MAIS DOIS MUNICIPES RECUPERADOS  

 

Hoje, dia 20 de abril, destaco duas notas positivas e uma negativa: 

 

Começando pela nota negativa,  e no âmbito do  ACeS  (Agrupamento dos Municípios 

de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do 

Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos) existem, neste momento,  1351 casos 

confirmados positivos, dos quais 118 são Profissionais de Saúde. 

 Há a registar, ainda, 90 óbitos. 

 

No Concelho de Albergaria há a lamentar, ainda, o surgimento de um novo caso de 

um Munícipe infetado pela COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras.  

Somam-se, assim, 80 casos de Munícipes afetados pela COVID-19, incluindo 12 

casos já recuperados. 

 

Como nota positiva, tenho que destacar mais dois casos de Munícipes agora 

registados como recuperados.  

 

 Aproveito ainda, como nota positiva,  deixar aqui um especial e sentido 

agradecimento ao Sr. António Bandeira, de Vale Maior, que continua a produzir e já 

ofereceu  viseiras a mais de 50 entidades, inclusive para fora do nosso Concelho.  

Um dos beneficiados destas ofertas tão importantes e valiosas  foi a Câmara Municipal 

de Albergaria-a-Velha, que irá proceder à devida distribuição por quem mais necessita. 

 

Durante mais este período de Estado de Emergência sejamos responsáveis e 

cumpridores das recomendações da DGS. 

 

Cuide de si. 



 

Só assim podemos cuidar de todos. 

 

Unidos somos mais fortes! 

 

António Loureiro 

 

 #FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

20-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXX 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Felizmente, durante o dia de hoje não se registaram novos casos de Munícipes 

afetados por COVID-19. 

Assim, mantêm-se os 80 casos, incluindo os 12 já recuperados. 

  

No âmbito do  ACeS  (Agrupamento dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos) existem, neste momento,  1368 casos confirmados positivos, dos quais 118 

são Profissionais de Saúde. 

Há a lamentar, ainda, 93 óbitos.  

  

Neste Estado de Emergência, fique em casa. 

O comércio local entrega em sua casa tudo o que necessita para enfrentar mais este 

período de isolamento social. 

Informe-se melhor no site da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.  

  

Apoie o comércio local. 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos! 

Unidos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

  

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

21-04-2020 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Felizmente, durante o dia de hoje não se registaram novos casos de Munícipes 

afetados por COVID-19. 

Assim, mantêm-se os 80 casos, incluindo os 12 já recuperados. 

  

No âmbito do  ACeS  (Agrupamento dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos) existem, neste momento,  1373 casos confirmados positivos, dos quais 118 

são Profissionais de Saúde. 

Há a lamentar, ainda, 94 óbitos.  

  

Continue a cumprir as recomendações da DGS. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos! 

Juntos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

22-04-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Hoje, temos a lamentar mais dois novos casos de Munícipes  com teste positivo para a 

COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

Há a lamentar, ainda, um óbito, a cujos familiares endereço os meus profundos 

sentimentos. 

  

São, neste momento, 82 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo 12 

casos já referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

No âmbito do  ACeS  (Agrupamento dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

Vagos) existem, neste momento,  1391 casos confirmados positivos, dos quais 118 

são Profissionais de Saúde. Há a lamentar, ainda, 96 óbitos.  

  

Lembre-se: continuamos a viver num quadro muito preocupante.  

O número de pessoas infetadas por COVID-19 continua a crescer e os óbitos não 

param. Este quadro vai, seguramente, perdurar por muito mais tempo. 

Por isso, não descure os cuidados de isolamento, distanciamento social e higienização 

das mãos. 

  

Se puder, fique em casa. Seja responsável e diligente. 

  

Cuide de si. Só assim podemos cuidar de todos. Unidos somos mais fortes! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

23-04-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Hoje, temos a lamentar mais um novo caso de um  Munícipe  com teste positivo para a 

COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

  

São, neste momento, 83 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo os 

12 casos já referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Este fim de semana que se aproxima, se puder, fique em casa. 

Por si.  Pelos seus. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos. 

Unidos somos mais fortes! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

 

24-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXIV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Hoje, temos a lamentar mais quatro  novos casos de  Munícipes  com teste positivo 

para a COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

  

São, neste momento, 87 casos confirmados  no Município de Albergaria, 

incluindo os 12 casos já referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Neste dia em que celebramos a nossa Liberdade Maior, o dia em que os Capitães de 

Abril deram a oportunidade às gerações vindouras de decidir sobre o seus próprios 

destinos, lutemos, pois, pela liberdade que este vírus nos tirou. 

E como há 46 anos atrás, a liberdade vencerá. 

  

Unidos, somos mais fortes. 

Cumpra as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Se puder, fique me casa. 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar dos seus. 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

 

25-04-2020 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

 ALBERGARIA COM MAIS 4 NOVOS CASOS RECUPERADOS 

  

Hoje, temos a lamentar mais dois  novos casos de  Munícipes  com teste positivo para 

a COVID-19, a quem desejo rápidas melhoras. 

  

São, neste momento, 89 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo  16 

casos  referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Na semana que se aproxima, muitos serão os que retomarão o posto de trabalho.  

A todos eles, é importante lembrar que é imprescindível continuar a cumprir as 

recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Uma boa semana a todos.  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar dos seus.  

Unidos, somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

 

26-04-2020 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXVI 

 

Caro(a)s Albergarienses,  

  

MAIS UM CASO RECUPERADO EM ALBERGARIA-A-VELHA 

  

Hoje, felizmente, não se registaram novos   casos de  Munícipes  com teste positivo 

para a COVID-19. 

  

São, neste momento, 89 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo  17 

casos  referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Continuação de  uma boa semana.  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos, somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

27-04-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXVII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS SEIS CASOS RECUPERADOS EM ALBERGARIA-A-VELHA 

  

Hoje,  registou-se mais um novo caso  de um   Munícipe   com teste positivo para a 

COVID-19. 

  

São, neste momento, 90 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo  23 

casos  referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Continue a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde. 

  

Continuação de  uma boa semana.  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos, somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

28-04-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXVIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS TRÊS CASOS RECUPERADOS EM ALBERGARIA-A-VELHA 

  

Hoje, demos três passos à frente e um atrás. 

  

Registou-se mais um novo caso confirmado de   COVID-19 e mais três Munícipes 

registados como recuperados. 

  

São, neste momento, 91 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo 

 26 casos  referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

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 

 

29-04-2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XXXIX 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

MAIS SETE CASOS RECUPERADOS EM ALBERGARIA-A-VELHA 

  

Hoje,  demos muitos passos à frente, felizmente. 

  

Não se assinalou nenhum novo caso de   COVID-19 e mais sete Munícipes foram 

registados como recuperados. 

  

São, neste momento, 91 casos confirmados  no Município de Albergaria, incluindo  33 

casos  referenciados como recuperados e 9 óbitos. 

  

Neste fim-de-semana que se aproxima,  continue a cumprir as recomendações da 

Direção Geral da Saúde.  

Se puder, fique em casa e tenha um bom Dia do Trabalhador. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos, somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

30-04-2020 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XL 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

Ao longo do dia de hoje não se assinalou nenhum novo caso de COVID-19. 

  

Continuam, assim, a registar-se 91 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 a todos. 

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos.  

Unidos, somos mais fortes. 

  

António Loureiro 

  

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

01-05-2020 

 

 

 

 

 


