
 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Caros Albergarienses 

 Em relação a ontem, Albergaria mantém o mesmo número (6) de pessoas com 

diagnóstico positivo para a COVID-19. 

 O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ligou-me, pessoalmente, 

ontem, ao final da tarde, para se inteirar do ponto da situação do Município e fazer um 

levantamento dos problemas e necessidades mais prementes.  

 Continuamos apreensivos mas vigilantes e determinados neste combate ao COVID-

19. 

 Reforço os apelos que já todos conhecemos. 

. Reduza os contactos sociais. 

. Reforce as medidas de higienização. 

. Se acabou de chegar do exterior, lembre-se que deve recolher-se em casa e cumprir 

um período de isolamento de 2 semanas. 

 A todos quantos se encontram no terreno a trabalhar pela saúde e segurança de 

todos nós, não posso deixar de reforçar os meus profundos e sinceros 

agradecimentos. 

A todos os Albergarienses desejo força e resiliência nestes dias tão difíceis. 

Estamos todos unidos contra a COVID-19. 

António Loureiro  

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

22-03-2020 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL II 

 

Caros Albergarienses, 

 

É com grande pesar que me cumpre informar que, hoje, registamos a primeira vítima 

mortal da COVID-19 no nosso Concelho. 

 

À família enlutada, em nome do Executivo Municipal, expresso os meus sentidos 

pêsames pela perda do ente querido. 

 

Neste momento, o número de Munícipes com diagnóstico positivo para a COVID-19 

aumentou para 12. 

 

Adianto, ainda, que permaneço em contacto com as diversas autoridades de saúde, 

em particular com Delegada de Saúde, Dr.ª Irene Francisco, no sentido de manter a 

informação atualizada e, assim, podermos colaborar mais ativamente com todas as 

partes.  

 

Estamos cientes que a situação deverá agravar-se nos próximos dias. Cabe, pois,  a 

cada um de nós,  fazer a diferença. 

 

Não posso deixar de reforçar a imperiosa necessidade de sensibilizar para o 

cumprimento das ordens das nossas Autoridades: FIQUE EM CASA. 

 

Saia apenas se necessitar de ir trabalhar ou noutras situações de urgência. Só desta 

forma conseguiremos reverter esta situação. 

 

Aos profissionais de saúde que se mantêm firmes no atendimento, rastreio, 

encaminhamento e acompanhamento dos doentes, uma palavra de força,  ânimo e de 

agradecimento. 

 



 

O vosso profissionalismo, dedicação e determinação são o nosso orgulho e a nossa 

maior esperança. 

 

Aos cuidadores das estruturas formais e informais, desejo muita coragem neste 

momento de luta e incertezas.  

 

Não deixem de cuidar. Protejam-se e protejam os utentes. Sei que não deixarão 

ninguém sem cuidados! 

 

Apoiem-se uns aos outros, contando sempre com a ajuda que pudermos dar. 

 

Acreditamos na vossa firmeza e espírito de sacrifício.  

 

Para terminar, mais do que nunca, temos de permanecer unidos e responsáveis, por 

uma causa que é de todos! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem  

 

23-03-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL III 

 

Caros Albergarienses, 

 

Como vos adiantei ontem e atendendo ao panorama nacional e internacional, nos 

próximos dias, prevê-se um aumento significativo de pessoas infetadas com o novo 

vírus COVID-19.  

 

No Município de Albergaria-a-Velha, os casos de Munícipes com diagnóstico positivo 

para a COVID-19 aumentou hoje para 15. 

 

Continuamos a acompanhar a situação de suspeita da presença de COVID-19 num lar 

particular na freguesia da Branca, tendo as autoridades com competências para o 

efeito promovido de imediato o isolamento desta unidade. Aos 8 colaboradores que 

agora se encontram em quarentena forçada, resta-me dar-lhes uma palavra de 

reconhecimento pelo esforço, resistência, dedicação e trabalho árduo que executam 

diariamente em prol do bem-estar dos mais velhos. Deixo também uma palavra de fé e 

de esperança para todos os 26 utentes do lar pelo momento que estão a viver. “Vamos 

todos ficar bem!” 

 

Dizer-vos ainda que estive hoje reunido, através de videoconferência, com a Comissão 

Distrital de Proteção Civil, dos quais fazem parte os Presidentes de Câmara do Distrito 

nomeados, o Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil, Forças de 

Segurança, DGEstE Centro, Forças Armadas, Porto de Aveiro, Justiça, Finanças, 

Saúde, Segurança Social, IPMA, Infraestruturas de Portugal, entre outros, por forma a 

agilizar com todos os membros os procedimentos a adotar nesta situação que é nova 

para todos nós.  

 

Continuo a apelar à higienização regular, principalmente das mãos, de acordo com os 

procedimentos propostos pela Direção-Geral da Saúde.  



 

 

A todos os que continuam a trabalhar e estão na linha da frente, uma palavra de 

agradecimento e encorajamento. Nunca devemos descartar ninguém e agora, mais do 

que nunca, precisamos de vocês!  

 

É importante reiterar que fique em casa!  

 

Unidos e responsáveis por uma causa que é de todos! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

24-03-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL IV 

 

Caros Albergarienses, 

 

Segundo informações da Autoridade de Saúde, em Albergaria-a-Velha, subiu para 22 

o número confirmado de pessoas infetadas com o novo coronavírus Covid-19.  

 

Sabemos que estes números estão estreitamente relacionados com a situação 

dramática que se vive numa residência sénior, com utentes e colaboradores já 

testados e que apresentam resultados positivos. A todos eles e às suas famílias uma 

palavra de esperança e uma atitude de perseverança: o Município está a proceder à 

aquisição dos testes que ainda faltam, em estreita colaboração com a Autoridade de 

Saúde. 

 

Destaco duas notas positivas. Em primeiro lugar, a rede de entreajuda que se criou 

voluntariamente e que faz chegar o essencial a quem precisa e não dispõe dos meios 

para adquirir ou para se deslocar; em segundo lugar, o respeito e união dos 

Albergarienses quanto às orientações para permanecerem em casa, evitando 

comportamentos de risco.  

Muito obrigado a todos! 

 

Uma palavra de apreço também para quem diariamente trabalha e mantém a 

funcionar os essenciais para a nossa comunidade.  

Bem hajam! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem  

 

25-03-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL V 

 

Caros Albergarienses, 

 

De acordo com a Autoridade de Saúde, subiu para 28 o número confirmado de 

pessoas infetadas pelo COVID-19 no concelho de Albergaria-a-Velha. 

Como adiantámos ontem, estes números estão em grande parte associados ao foco 

ocorrido na casa geriátrica.  

 

A Comissão Municipal de Proteção Civil restrita tem reunido, diariamente, por forma a 

dar resposta e a resolver a situação dramática que se vive no Concelho, incluindo  

naquela residência sénior. Esta situação continua a mobilizar todos os esforços do 

Município de forma a agilizar com a Delegada de Saúde e com o Diretor da Segurança 

Social de Aveiro, pelo que se prevê que amanhã a situação já esteja regularizada.  

 

Como noticiado ontem, o Município comparticipou os testes de diagnóstico aos utentes 

da instituição, cujos resultados serão conhecidos amanhã e estão a ser devidamente 

acompanhados pela Delegada de Saúde e pela Segurança Social.   

 

Continuo a agradecer e a deixar aqui uma palavra de apreço a todas as pessoas que 

estão na linha da frente e mantém a funcionar os comércios de bens essenciais para a 

nossa comunidade. 

 

Apelo ainda para que todos aqueles que possam, permaneçam em casa. Só assim 

conseguiremos combater esta pandemia. 

Bem hajam! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

26-03-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VI 

 

Caros Albergarienses, 

  

De acordo com a Autoridade de Saúde, o número de pessoas confirmadas infetadas 

pela COVID-19 no concelho de Albergaria-a-Velha subiu para 49. 

 

Este aumento significativo é o resultado dos últimos testes realizados aos Utentes e 

aos Colaboradores da Casa Geriátrica da Branca.  

  

Há, infelizmente, outra morte a lamentar de um utente com mais de 90 anos e com 

outras patologias associadas. 

 

Aos familiares, apresento as minhas sinceras condolências.   

  

Este processo continua  a ser gerido pela Delegada de Saúde e Segurança Social e a 

ser acompanhado, a todo o momento, pelo Município. 

  

Não posso deixar de reforçar o meu profundo agradecimento a todos quantos estão na 

linha da frente desta batalha, incluindo os que mantém a funcionar os comércios de 

bens essenciais para a nossa comunidade. 

  

Apelo para que todos aqueles que possam, que permaneçam em casa e mantenham 

uma atitude responsável. 

Só assim conseguiremos combater esta pandemia. 

  

Bem hajam! 

  

António Loureiro 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

27-03-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VII 

 

Caros Albergarienses, 

 

Nestes dias escuros, nem tudo é mau. 

 

Há que lembrar quem, responsavelmente, pensa na comunidade que nos rodeia e 

cumpre o que a todos nós compete: ficar o máximo possível em casa. 

 

Hoje, felizmente, não se verificou um aumento do número de pessoas afetadas pelo 

COVID-19 no nosso Concelho.  

 

No entanto, não significa isto que, na tarde solarenga que se espera para amanhã, 

vamos todos fazer umas caminhadas por Albergaria ou por outra região qualquer. 

 

Fique por casa! 

 

Quero, ainda, anunciar que, depois de vários dias de inúmeros contactos e diligências, 

foi possível encontrar uma solução para alojar provisoriamente e em condições ideais, 

as pessoas afetadas no Lar Geriabranca, da Branca.  

 

A partir da tarde de amanhã, estas pessoas serão conduzidas para o Hospital Militar 

do Porto. 

 

Para que esta solução fosse  uma realidade, foi necessário o contributo inestimável de 

um conjunto de pessoas e entidades que se prontificaram a colaborar neste  feliz 

desfecho, a quem publicamente agradeço:  

O Estado Maior General das Forças Armadas,  

A Guarda Nacional Republicana,  

Os Bombeiros de Albergaria, a ANEPC, a Delegada de Saúde, o Presidente da 

Segurança Social de Aveiro e a Vereadora Dr.ª Catarina Mendes. 



 

 

Para além destes, também não posso deixar de agradecer a todos quantos, sem 

participação ativa no processo, nos dão força e alento para conseguirmos os objetivos. 

 

Para terminar, quero agradecer e enviar um forte abraço de amizade ao Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda - Jorge Almeida - e ao Presidente da Junta de Freguesia 

de Valongo do Vouga - Filipe Falcão - pela colaboração na entrega de camas para 

apoio aos utentes não afetados da Geriabranca, enquanto é feita a desinfeção do 

espaço. 

 

A todos aqui referidos, os meus sinceros agradecimentos. 

 

Para os próximos dias continuo a apelar a que mantenham uma atitude responsável e 

permaneçam em casa. 

 

Unidos venceremos! 

 

Bem hajam. 

 

Obrigado. 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

28-03-2020 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VIII 

 

Caros Albergarienses, 

 

Neste domingo que agora termina, é com agrado que posso dizer que no Concelho de 

Albergaria estamos todos empenhados em combater esta Pandemia. 

 

Esta luta tem MESMO de ser de todos e só com sentido de união e responsabilidade 

chegaremos a bom porto. 

A situação preocupa-me e deve preocupar todos vós. 

 

Quanto mais as pessoas agirem responsavelmente e com autodisciplina, mais 

rapidamente voltaremos à normalidade. 

Peço a todos, pois, contenção e rigor nos próximos tempos. 

 

Neste dia 29 de março, tivemos mais 1 caso positivo, somando, agora, 50 pessoas 

afetadas no concelho.  

 

Agradeço, novamente, a todos que continuam na frente da luta, em particular no dia 

de hoje aos Bombeiros de Albergaria. 

Um bem-haja a todos! 

 

Desejo-vos uma boa semana, na certeza de continuarmos a manter cuidados 

redobrado e responsabilidade nos atos. 

 

Juntos venceremos! 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

29-03-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL IX 

 

Caros Albergarienses, 

 

Vivemos tempos de solidariedade e muitos têm sido os munícipes que se dirigiram aos 

serviços da Câmara Municipal com o intuito de oferecer colaboração e material diverso 

e de grande utilidade nesta fase de luta contra a pandemia de COVID- 19. 

 

Hoje, a doação revestiu-se de especial importância, o material oferecido por um jovem 

casal Albergariense, de extrema utilidade. Foram doadas: toucas descartáveis, batas 

descartáveis, material de Oxigenoterapia, Insufladores manuais, máscaras de 

oxigénio, válvulas de oxigénio, aspiradores manuais de secreções, reservatórios para 

aspiradores de secreções e lençóis térmicos. 

Em nome do Município, muito agradeço e um bem-hajam! 

 

Gostaria, também, de agradecer o precioso trabalho de desinfeção realizado por uma 

equipa especializada da GNR ao longo do dia de hoje, na casa geriátrica. 

 

Reitero, ainda,  os meus sinceros agradecimentos a todos que, a trabalhar ou 

recolhidos nas suas casas, mantém uma atitude responsável perante este sério 

problema que atravessamos. 

 

Infelizmente, hoje, dia 30 de março, registamos mais 5 pessoas com teste positivo 

para a COVID-19. 

A todos eles, desejo muita força e rápidas melhoras. 

 

Juntos, venceremos! 

 

António Loureiro 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

30-03-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL X 

 

Caros Albergarienses, 

  

O ACeS (Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga) confirmou, esta tarde, 

mais 1 caso de COVID-19 no Município de Albergaria-a-Velha. 

No âmbito dos 11 concelhos da CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro), estão confirmadas 508 pessoas afetadas com COVID-19, sendo que 56 são 

profissionais de saúde.  

 

Os vários centros de saúde desta região têm em vigilância ativa 2.052 pessoas, que 

estiveram em contato com os casos confirmados. 

Nestes 11 Municípios há a lamentar, ainda, 27 óbitos. 

 

Neste panorama preocupante, não posso deixar de agradecer e deixar aqui fazer um 

forte e sentido elogio pelo esforço e dedicação de todos os profissionais de saúde que, 

nesta guerra, permanecem na frente de batalha. 

 

Vamos continuar esta luta! 

 

Fique em casa e, sempre que necessite sair, não se esqueça de manter o 

distanciamento social que se impõe. 

Seja responsável.  

Cuidando de nós, estamos a proteger todos.  

 

Bem hajam. 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

31-03-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XI 

 

Caros Albergarienses, 

 

 Acabam de ser implementadas várias medidas de reorganização dos vários centros 

de saúde que compõem o ACeS Baixo Vouga, de forma a adaptarem os circuitos de 

circulação de utentes e profissionais com maior rigor e segurança e alterar os seus 

modelos assistenciais de forma a reduzir o número de contactos com Unidades de 

Saúde e o estímulo à circulação da população na via pública. 

 

 Nesse sentido, houve necessidade de alterar o modelo de funcionamento do Centro 

de Saúde de Albergaria-a-Velha. 

 

Para isso, o Município mandou proceder às obras necessárias e solicitadas pela 

autoridade de Saúde, tornando assim possível, desde hoje, dia 1 de abril, o Centro 

de Saúde de Albergaria-a-Velha iniciar a sua função da Área dedicada a CoVid 

(AdC-C). 

 

O seu horário de funcionamento de atendimento é das 14:00 às 18:00, todos os 

dias, e da colheita de zaragatoas das 09:00 às 13:00, às terças e sextas-feiras, 

assim que sejam disponibilizados os kits de colheitas ao Centro de Saúde.   

 

 Devido à criação da ADC-C de Albergaria-a-Velha, e face à prioridade a esta nova 

estrutura na fase de pandemia, o funcionamento do Centro de Saúde também sofrerá 

algumas alterações no seu funcionamento: 

 O Atendimento Complementar aos dias de fins de semana e feriados, pelo 

facto de se registar uma maior disponibilidade das unidades para atender 

utentes agudos por serviços mínimos e para reduzir o risco de contágio dos 

utentes será reduzido para um período de manhã, das 8 às 14 horas, 

antecipando o seu atual encerramento às 20 horas; 



 

 O horário do funcionamento da ADC-C pode ser - e muito  provavelmente será 

- alargado conforme a situação epidemiológica no concelho de Albergaria-a-

Velha, sendo atualizado semanalmente. 

 

 Dado o previsível limite dos testes disponíveis, as consultas na ADC-C e testes 

laboratoriais aos utentes serão realizadas após triagem pelos médicos com 

competências atribuídas de triagem de COVID-19, atualmente integrantes da equipa 

da USF Beira Vouga. 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

01-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XII 

 

Caro(a)s  Albergarienses, 

  

Hoje, o ACeS (Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga) confirmou 3 novos 

casos de COVID-19 no Município de Albergaria. 

Aos Munícipes afetados, desejo as rápidas melhoras. 

 

Gostaria de destacar, neste tempo de incerteza provocado pela Covid-19, a 

mobilização da  comunidade Albergariense para apoiar a população mais vulnerável 

do Concelho. 

 

Nos próximos tempos, vamos todos precisar de apoiar quem mais precisa. 

Só com estas atitudes altruístas conseguiremos levar o nosso barco a bom porto.   

A todos quantos se destacam nesta “luta”, os meus sinceros agradecimentos.  

É absolutamente necessário continuarmos a adotar extremos cuidados e medidas de 

prevenção recomendadas pela Direção Geral de Saúde.  

Não devemos descurar a higienização das mãos nem o distanciamento social que se 

impõe.  

 

Sei que por vezes não é fácil mas, como alguém disse, “Quanto mais cedo nos 

distanciarmos, mais depressa nos abraçaremos!”  

 

Apelo à responsabilidade de todos. 

Bem hajam. 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

01-04-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XIII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Hoje, dia 2 de abril, destaco três notas muito positivas: 

 

Em primeiro lugar, o ACeS (Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga) não 

confirmou nenhum novo caso de COVID-19 no nosso Município. 

 

Em segundo lugar, destaco o aumento de doadores e voluntários anónimos do 

Município disponíveis  para colaborar  com quem está a trabalhar em prol dos mais 

frágeis e desprotegidos. 

 

Por fim, uma palavra de apreço e sincero agradecimento à empresa Planiflex, de 

Albergaria, que esta manhã ofereceu 34 colchões para ajudar a equipar a enfermaria 

comunitária que estamos a montar para acolher e fazer face a eventuais situações de 

pandemia provocadas pela COVID-19 no Concelho. 

A todos eles devemos votos de sentida gratidão e reconhecimento pela grandiosidade 

dos gestos.  

 

Hoje foi conhecida a decisão do Governo em renovar o período de estado de 

emergência por mais 2 semanas. 

Durante este período, sejamos responsáveis e cumpridores das recomendações e 

obrigação que a todos nos compete.  

 

Bem hajam. 

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

02-04-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XIV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Como, infelizmente, era de prever, durante o dia de hoje foram referenciados 3 novos 

casos de COVID-19 no Concelho de Albergaria-a-Velha. 

 

A estes Munícipes deixo votos de rápidas melhoras e apelo ao seu sentido de 

responsabilidade neste período de quarentena que os aguarda. 

 

São, neste momento, 62 as pessoas referenciadas no Município. 

 

Ao nível do ACES (Agrupamento dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, 

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

Vagos), somam-se 782 casos de COVID-19. 

 

Esta manhã, eu e a Vereadora Dr.ª Catarina Mendes tivemos a honra de receber um 

conjunto de Companheiros do  Rotary Club de Albergaria. 

 

Esta visita serviu para entregar ao Município diversos equipamentos de proteção 

individual para distribuição pelas IPSS, GNR e Bombeiros de Albergaria. 

 

Esta valiosa oferta, que muito agradecemos, servirá para colmatar a gritante falta de 

material de proteção de todos quantos permanecem na “frente de batalha”. 

 

O lema desta Instituição: “Dar de si antes de pensar em si”, continua a fazer todo o 

sentido e, em particular, nos dias de hoje! 

 

Obrigado a todos. 

 

Continuemos a colaborar para um futuro (que se espera seja para breve) mais seguro. 

 



 

Este fim de semana, seja responsável…por si e pelos seus. 

 

Se puder, fique em casa.  

 

Bem hajam!  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

03-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XV 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Este fim-de-semana, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Albergaria-a-Velha assinalam o seu 95º aniversário. 

 

A toda a Direção, Comando e Soldados da Paz deixo aqui o meu sincero 

reconhecimento do trabalho magnífico e ímpar,  desempenhado por todos eles.  

 

Na impossibilidade de, este ano,  levarem a cabo uma cerimónia para assinalar esta 

data tão especial para a Associação, fica a esperança  de, muito em breve, podermos 

assinalar,  condignamente,  a importância e  o excelente trabalho destes homens, em 

prol de todos. 

 

“Vida por Vida”, bem hajam. SEMPRE! 

  

No que respeita à situação do Município face às pessoas afetadas pela COVID-19, 

começo por informar que já temos 2 casos referenciados como recuperados. 

 

A estes Munícipes, deixo as minhas saudações e desejo que sirvam como referência e 

esperança para quem, neste momento, continua a combater esta doença. 

  

Por outro lado, há a lamentar o registo de 2 novos casos de pessoas afetadas pela 

COVID-19, a quem desejo, desde já, força nesta fase difícil e rápidas melhoras.  

  

Neste momento, são 64 (incluindo os recuperados) o número de pessoas afetadas por 

COVID-19 em Albergaria-a-Velha. 

 

Na infeliz certeza de serem alguns mais nos próximos dias, não posso deixar de 

relembrar: 

 



 

Se puder, fique em casa.  

 

Nas suas saídas - apenas por razões impreteríveis - proteja-se. 

 

Haja com responsabilidade.  

  

Neste período de Estado de Emergência, seja diligente.   

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem  

 

04-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XVI 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Neste Domingo de Ramos, temos a lamentar mais um novo caso de COVID-19 no 

nosso Município, num total de 65 (incluindo 2 recuperados). 

 

Ao novo afetado, desejo rápidas melhoras.  

 

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,  855 casos positivos para COVID-19. 

 

Destes, 77 são  Profissionais de Saúde. 

 

Em vigilância ativa permanecem, ainda, 2384 pessoas. 

 

Siga as recomendações da Direção Geral da Saúde.  

 

Aja com responsabilidade. 

  

Um bem-haja e um bom resto de Domingo de Ramos a todos. 

 

Cuide de si.  

 

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem  

 

05-04-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XVII 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Nesta segunda-feira de abril, temos a lamentar mais um novo caso de COVID-19 no 

Município de Albergaria-a-Velha, a quem desejo rápidas melhoras. 

 

São, neste momento, 66 casos confirmados por COVID-19 no Município, 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,  936 casos positivos. 

  

Nestes tempos difíceis, continue a praticar e a promover atitudes responsáveis.   

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos! 

Juntos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

06-04-2020 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XVIII 

 

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, 67 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,  981 casos confirmados positivos, dos quais 81 são 

Profissionais de Saúde. 

Em vigilância ativa encontram-se 2429 pessoas. Há a lamentar, ainda, 49 óbitos.  

  

No dia em que se assinala o Dia Mundial da Saúde, deixo aqui a minha sentida 

homenagem e abraço de agradecimento pelo trabalho, sentido de responsabilidade e 

abnegação  deste profissionais (em particular aos 81 do nosso ACeS que estão 

positivos para a COVID-19) que, nestes dias de batalha, acabam por ser dos mais 

afetados perante esta pandemia.   

Obrigado pelo trabalho de todos vós.  

  

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos! 

Juntos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

07-04-2020 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XIX 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

 

Hoje, começo por dar boas notícias: não se registaram novos casos de Munícipes 

afetados por COVID-19. 

 

 No entanto, 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,  1031 casos confirmados 

positivos, dos quais 84 são Profissionais de Saúde. 

 

Em vigilância ativa encontram-se 2441 pessoas. 

 

Há a lamentar, ainda, 56 óbitos.  

 

Aproxima-se um período festivo, que se gostava de celebração, reunião familiar e 

mesa abastada. 

 

Mas, nestes dias, temos que nos adaptar às contingências da realidade que nos 

rodeia e manter-nos em segurança. 

 

Fique em casa. Todos os bens alimentares, entre outros essenciais,  podem  ser 

entregues à sua porta, num serviço feito à medida das necessidades destes tempos 

de pandemia. 

 

Este serviço de entrega ao domicílio está em funcionamento há já várias semanas e 

tem-se mostrado de grande utilidade para os clientes. 

 

Para além da grande vantagem para quem respeita e cumpre as regras deste Estado 

de Emergência, é uma excelente forma de apoiar o pequeno comércio do Concelho, 

entre os quais,  padarias e pastelarias, restaurantes, mercearias, frutarias, talhos, 



 

peixarias,  farmácias e os operadores habituais do Mercado Municipal de Albergaria “A 

Praça”.  

 

 Para poder usufruir destes serviços de entrega de bens essenciais ao domicílio e, 

assim, evitar deslocações, filas e manter-se em segurança, lista-se abaixo os nomes e 

os contactos telefónicos dos estabelecimentos e operadores aderentes ao projeto 

Serviços e Movimentos de Apoio à População. 

 

 Lista e contactos de operadores do Mercado Municipal A Praça com 

disponibilidade para entrega ao domicílio (atualizada a 06.04.2020):  

  

Praça Central 

7 Restaurante Eita – 919 641 431 

10 Banca Sushi/Salgadinhos/Tostas – Hiroba Sushi – 919 541 615 

11 Banca Padaria/Pastelaria - Padaria Central – 234 521 101 

13 Banca Produtos a Granel, Frutos Secos, Cogumelos – Miligrama 14 – 918 606 879 

16 Banca Hortícolas - Maria de La-Salete da Silva Pereira – 965 834 289 

  

Pão e Pastelaria 

18 Iracema Marques da Silva Ribeiro – Albergaria-a-Nova - Branca – 964 441 731 

22 António Gomes Mortágua - Albergaria-a-Nova - Branca – 914 189 899 

23 Maria Isabel Ribeiro Pinho – Albergaria-a-Nova - Branca – 927 819 584 

  

Lacticínios e Charcutaria 

20 Rosa Maria Tavares M. Almeida Sá - Pinheiro da Bemposta – 965 658 371 

24 Manuel Tavares Arede – Albergaria-a-Velha – 914 037 081 

  

Hortícolas, Cereais, Farinhas e Flores 

21 e 25 Bruno Miguel Francisco Pinto - Arrancada do Vouga – 926 354 527 

34 Maria Celeste Dias da Silva - Salreu – 967 514 769 

35 e 45 Maria Fernanda Rodrigues Carvalho Almeida - Sever Vouga – 917 832 153 

50 e 52 Ana Margarida Duarte Fernandes - Talhadas – 919 157 559 / 936 442 151 

53 Alzira Soares de Bastos - Pinheiro da Bemposta – 926 943 943 



 

  

Frutas e Legumes 

26 Maria Amélia Ventura da Costa - Oliveirinha – 910 812 749 

27 Liliana Catarina Oliveira da Silva - Frossos – 965 711 972 

28 e 39 Filipa Catarina da Costa Oliveira - Oliveirinha – 914 933 341 

30 Maria de Lurdes Branco da Silva Melo - Frossos – 962 562 572 / 964 895 747 

32 e 42 Armindo da Silva Coutinho – Albergaria-a-Velha – 914 298 274 

43 Amílcar Peres da Silva - Sever do Vouga – 933 195 295 

36 Carlos Humberto Miranda Oliveira - Paus – 234 930 053 

40 Maria Melo Dias da Silva - Frossos – 936 805 855 / 234 931 466 

46 Maria da Conceição Lopes Rodrigues da Silva - Soutelo – 915 122 162 

49 Fernando Jorge Monteiro Soares - Cacia – 937 197 588 

31 e 41 Adelino da Costa e Silva - Sobreiro – 933 324 065 

  

Bacalhau 

55 Maria Margarida Abrantes Pereira Araújo - Frossos – 936 650 699 

  

Talho 

56 António Carlos Martins Ribeiro - Albergaria-a-Velha – 913 350 251 / 234 521 837 

57 Sónia da Purificação Bandeira Torres - Salreu – 915 394 982 

58 Nelson de Melo Teixeira Unipessoal, Lda - Valongo Vouga – 917 636 870 

63 Carla Nazaré & Jorge Mesquita, Lda – Albergaria-a-Velha – 234 521 397 

64 Carlos Alberto de Oliveira Souta - Alquerubim – 918 174 465 

  

Peixaria 

62 Joaquim Eduardo da Silva Baptista – Branca - 919 991 571 

  

Para mais informações relativamente a este serviço, não deixe de consultar a página 

da Camara Municipal de Albergaria-a-Velha em www.cm-albergaria.pt.  

 

Para terminar, não posso deixar de agradecer aos principais pilares deste projeto: a 

Prave, as IPSS, as Juntas de Freguesia do Concelho, as Associações e um conjunto 



 

magnífico de voluntários que, desde o primeiro momento e sem qualquer hesitação, 

aderiram ao projeto. 

 

Um bem-haja a todos. 

Fique em casa.  

Apoie o comércio local. 

Cuide de si.  

Só assim podemos cuidar de todos! 

Juntos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

  

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

08-04-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL XX 

 

Caro(a)s Albergarienses, 

  

 Pelo segundo dia consecutivo,  não se registaram novos casos de Munícipes afetados 

por COVID-19. 

  

Relativamente  aos Municípios do ACeS  (Agrupamento dos Municípios de Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, 

Sever do Vouga e Vagos) somam-se, neste momento,  1051 casos confirmados 

positivos, dos quais 88 são Profissionais de Saúde. 

Em vigilância ativa encontram-se 2454 pessoas. 

Há a lamentar, ainda, 58 óbitos.  

  

Aproxima-se um período de vários dias festivos que nos porão, a todos, à prova. 

Sejamos responsáveis. Se não estiver a trabalhar, fique em casa. 

Que esta Páscoa não seja justificação para que mais pessoas sejam contaminadas 

pelo COVID-19. 

  

Apesar da ausência de novos casos em Albergaria nestes últimos dias, não é tempo 

de folgar os cuidados de proteção.  

É tempo, sim, de manter todos os cuidados de proteção, ser diligente e agir com 

sentido de responsabilidade. 

  

Um pequeno esforço nesta Páscoa, para podermos ter muitas mais pela frente.   

  

Acredito que os Albergarienses, unidos e solidários, alcançarão uma rápida vitória 

contra o COVID-19.  

Dias melhores virão, certamente.   

  

Fique em casa.  

Cuide de si.  Só assim podemos cuidar de todos! 



 

Juntos somos mais fortes! 

  

António Loureiro 

 

#FiqueEmCasa 

#VamosTodosFicarBem 

 

09-04-2020 

 

 


