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COMUNICADO À POPULAÇÃO 

 

Caros Conterrâneos,  

Foi proclamado o Estado de Emergência no nosso País. Neste difícil momento queremos apelar 
a todos, que com serenidade e responsabilidade cumpram rigorosamente todas as diretivas 
emanadas pelas entidades competentes. 

As pessoas, como o temos referido, são o mais importante, a nossa ação agora mais que nunca 
está concentrada em todos, mas muito especial nos mais vulneráveis, idosos e doentes. 

Estamos atentos a todos os idosos que vivem sozinhos, sem suporte familiar e em colaboração 
com a Comissão Vicentina, contactaremos estas pessoas assiduamente, percebendo as suas 
necessidades, nomeadamente bens de primeira necessidade como alimentação e medicação. 

Os profissionais de saúde e serviços de apoio são os grandes lutadores e heróis em quem 
confiamos. No entanto, cada um de nós deve ser agente ativo na prevenção da propagação do 
COVID-19, cumprindo com os procedimentos decretados pelas entidades competentes e 
exercendo um papel de ajuda e vigilância com o próximo, nomeadamente vizinho, amigo, 
conhecido, numa atitude de solidariedade, ou alertando as autoridades sempre que necessário.  

O momento é de grande dificuldade, mas é tempo de confiança e esperança, tempo de 
solidariedade e de união. Todos temos o dever de lutar contra o COVID-19, por tal facto 
deixamos aqui um apelo: todos juntos, um por todos e todos por um, sem divergências, sem 
ressentimentos, mas determinados, vamos lutar com o verdadeiro espirito de comunidade que 
somos. 

Juntos conseguimos! Fortes e unidos venceremos!  

Junta de Freguesia de Guilhabreu 

 

 

Nota: Caso necessitem ou tenham conhecimento de alguém a necessitar de bens essenciais 
como alimentação ou medicação por favor contatem a Junta de Freguesia através dos 
contactos de comunicação. 

Contatos: Email da Junta de Freguesia de Guilhabreu: jfguilhabreu@mail.telepac.pt  

Telefone da Junta de Freguesia 229820115 

Telem. J. Moreira: 962 589 416 

Telem. José Carlos Magalhães: 916 051 386 

Telem. António Campelo: 965 383 079 


