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Documento aprovado por unanimidade em reunião ordinário de AFCASTELO, a 13 maio 2021. 
 
 
 

 

VOTO DE PESAR 

Pelas Mortes Causadas pelo Covid-19 

 

Os eleitos do PS, na Assembleia de Freguesia do Castelo, propõem um VOTO DE PESAR 

pelo falecimento de todas as vítimas do Covid no concelho de Sesimbra.  

A pandemia da “Covid-19”, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de 

março de 2020, veio retirar vidas, liberdade e alterar vivências em todo mundo. 

Passámos a viver de forma diferente, com significativas dificuldades socioeconómicas. 

Apesar das respostas, francamente, positivas que têm sido dadas pelo Serviço Nacional 

de Saúde e demais organizações profissionais, que intervêm contra a pandemia, 

atingimos no concelho um número elevado de óbitos. 

Sesimbra fica mais pobre, sempre que perde um conterrâneo.  

É verdade que a pandemia parece estar a dar algumas tréguas e a confiança das 

populações tem vindo a aumentar, mas a ferida aberta, deixada por estas mortes não 

nos permite aliviar, as medidas de saúde pública.  

Num momento de profunda tristeza e consternação, em que lembramos os óbitos, 

entre os infetados do covid19, revela-se imperioso expressarmos as nossas mais 

sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais provocadas pela 

pandemia Covid-19. 

Os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia propõem que a Assembleia de 

Freguesia do Castelo – Sesimbra delibere: 

1. Aprovar o presente Voto de Pesar “Pelas Mortes Causadas pelo Covid-19”. 

2. Que se envie o presente Voto de Pesar à Câmara Municipal de Sesimbra, à 

Assembleia Municipal de Sesimbra, às Juntas de Freguesia do Concelho de Sesimbra e 

às Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra e que se proceda à divulgação 

do Voto de Pesar “Pelas Mortes Causadas pelo Covid-19”, na comunicação social local, 

nos lugares de estilo da Junta de Freguesia do Castelo, site e facebook. 

 

Zambujal, 13 de maio de 2021. 

Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia. 

 


