2 abril
C O M E M O R A Ç Õ E S e m L A G O S

4 6 . º A n i v e r s á r i o d o 2 5 d e A b r i l

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lagos
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagos
Exmo(a)s. Sr(a)s. Vereadore(a)s
Exmo(a)s. Sr(a)s. Deputado(a)s da Assembleia Municipal de Lagos
Exmos. Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia
Exmo(a)s. Sr(a)s. Presidentes das Assembleias de Freguesia
Exmo(a)s. Sr(a)s. Autarcas
Exmas. Autoridades Civis, Militares, de Segurança Pública e Religiosas
Lacobrigenses
Vivemos dias únicos de um desafio que muitos de nós não julgávamos ser possível acontecer nas nossas vidas.
São e serão tempos que testarão a nossa capacidade de resiliência, unidade e solidariedade enquanto
comunidade nacional e local e esperamos que nos façam sair desta crise mais fortes, mais auto conscientes das
nossas limitações e fraquezas enquanto seres vivos, mas também mais centrados na relativa importância que
damos às coisas que compõem a nossa existência.
Dada a gravidade da situação que vivemos em termos de saúde pública, bem como em termos sociais e
económicos, todos temos de estar unidos. É tempo de sermos todos responsáveis para que Lagos e o nosso País
consigam enfrentar este combate com o menor número de vítimas e o menor desconforto possível.
Tal como em todas as anteriores crises graves que Lagos e o País enfrentaram, os Lacobrigenses e os
Portugueses puderam e podem sempre contar com o PSD.
O PSD – Lagos no seu papel responsável e de líder da oposição, neste momento difícil da vida de todos nós, tem
tentado contribuir de forma positiva e construtiva junto do executivo com propostas que visem minorar os impactos
negativos que esta pandemia está a ter na nossa comunidade, seja na forma preventiva, seja na forma paliativa.
Estas propostas poderão contribuir para minorar a crise não só em termos de saúde pública, mas também em
termos sociais e económicos. Todos temos a responsabilidade de proteger os nossos cidadãos e as nossas
empresas.

Nunca nestes 46 anos de história da nossa democracia, num momento em que muitos de nós temos os nossos
movimentos limitados à nossa habitação por motivos de força maior e justificados pela nossa segurança sanitária,
como agora, a palavra Liberdade deve ser interiorizada, refletida e acarinhada. Esta é certamente uma
comemoração diferente do costume, mas decerto sentida como já há muito não o era. No entanto, esta é uma
comemoração digna e responsável porque acima de tudo está o valor da vida humana.
Viva o 25 de Abril.
Viva a Liberdade!
Viva Lagos!
Viva Portugal!

