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Caras e caros Armamarenses, 

Neste cenário absolutamente inédito, difícil e quase surreal que atravessamos o calendário não para e 

aproximamo-nos a passos largos da páscoa. 

Nesta altura ficamos ansiosos por receber de braços abertos os nossos conterrâneos, familiares e 

amigos, vindos de vários pontos do País e do Mundo. São dias de alegria, de convívio, por aquele abraço 

ou beijo, por aquele carinho familiar e de amizade que a todos nos une e que celebramos em ambiente 

de festa. 

Mas, há um bem absolutamente essencial para que tudo isso aconteça, algo que nos dias que correm está 

seriamente posto em causa, a saúde de todos nós. De repente foi-nos dito para nos recolhermos 

nas nossas casas, para nos abstermos de cumprimentar, abraçar e beijar. Do cumprimento 

dessas orientações depende a saúde de cada um de nós e de todos . 

É por isso que, em circunstâncias tão extraordinárias, me vejo obrigado a fazer o que nunca imaginei!  

Aos Armamarenses que residem fora do território do concelho de Armamar peço 

encarecidamente que não venham à vossa querida terra nesta páscoa. 

Sei que é um sacrifício enorme que vos peço, é duro estar longe dos nossos entes queridos numa festa 

religiosa de tão grande significado mas, perante as circunstâncias que vivemos, vai ter mesmo que ser 

assim. 

As reuniões familiares, as celebrações religiosas e a vivência das tradições pascais, que ano após ano 

preservamos, não vão acontecer em 2020, um ano que certamente os Armamarenses e todos os povos 

do mundo vão recordar para o resto das suas vidas. 

A Câmara Municipal de Armamar, que tenho a honra de presidir, tudo tem feito para garantir a segurança 

dos habitantes do concelho, dos vossos familiares e amigos, com especial atenção para os idosos, doentes 

e cidadãos mais carenciados. 

Têm sido dias de muito trabalho, enorme esforço, sempre em estreita colaboração com várias entidades 

locais a quem muito agradeço o empenho: às nossas juntas de Freguesia, às IPSS, às forças de segurança 

e proteção civil e à autoridade de saúde local. Todos têm trabalhado afincadamente para conter a 

propagação do COVID-19. 

Sei que não é fácil aceitar este meu pedido, mas o sucesso da batalha que travamos depende da 

responsabilidade e espírito cívicos de cada um de nós. 

Esta páscoa fiquem nas terras que vos acolheram. Tudo estamos a fazer para que no verão 

as ruas das nossas aldeias já possam encher-se com os vossos sorrisos, abraços e beijos. 

Havemos de celebrar a nossa união familiar, de amizade e de ser Armamarense. 

Desejo-vos, na medida do possível, uma Santa Páscoa. 

  

O Presidente, 

João Paulo Fonseca 


