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Cara/o Munícipe, 

O desafio de saúde pública que enfrentamos à escala global coloca-nos perante a nossa 
vulnerabilidade e exige uma resposta que tenha em conta todos - todos os indivíduos, 
todos os recursos, todos os seres. Nem mesmo os mais fortes, os mais favorecidos ou os 
mais avançados estão imunes. As empresas, as instituições, as coletividades são feitas 
com pessoas e para pessoas, o que nos coloca a todos na mesma linha: a linha da frente.  
Desde já, a todas(os) as(os) nossas(os) concidadãs(os) doentes deixo os meus desejos de 
rápidas melhoras e a certeza de que a sua comunidade tudo fará para que este desejo 
se cumpra. 

Na nossa matriz social, na nossa educação, no nosso modo de viver estão valores huma-
nistas que defendemos e valorizamos: a solidariedade, o compromisso, a cidadania. Por 
isso, o que nos é pedido hoje, enquanto indivíduos e enquanto coletivo não é novo, mas 
é urgente.  

Este é um tempo único. É um tempo de aprendizagem e simultaneamente de decisão, 
que não admite atrasos, reticências, dúvidas ou receios paralisantes. É neste tempo que 
temos de agir e é para este desafio que o quero convocar.  

Este é o tempo. 
Tempo de nos focarmos no essencial, que é derrotar esta ameaça, e rejeitar o acessório 
que nos distrai;  

Tempo de tomarmos decisões difíceis, duras, nunca imaginadas, mas absolutamente ne-
cessárias para seguirmos em frente; 

Tempo de colaborar com os que colocam a sua vida em risco, longe das suas famílias, 
para salvar vidas. Tempo de os respeitar ainda mais por isso; 

Tempo de enfrentar o medo com a coragem da nossa condição humana; 

Tempo de alerta e de precaução, de fazermos tudo por todos, e de juntos, ultrapassando 
esta ameaça, ficarmos mais fortes; 

continua_ 



Cara/o concidadã/o, 

Contamos consigo, particularmente consigo, para atravessarmos exemplarmente este 
tempo de tormenta e em breve podermos celebrar, com a nossa cultura e o nosso patri-
mónio, o maior valor que nos é dado: a vida. 

Contamos consigo para agir de acordo com as orientações das autoridades e dando 
provas do espírito solidário e do extraordinário humanismo de todos os Valonguenses, 
em Alfena, em Campo, em Ermesinde, em Sobrado, em Valongo, bem como no resto 
do mundo. 

José Manuel Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Valongo

CONTACTOS ÚTEIS
Linha Saúde 24 — 808 24 24 24

EPC (Equipa Plano Contingência) — 930 498 347 
ou Coordenador Municipal de Proteção Civil — 932 292 305

epc@cm-valongo.pt
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