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No dia 11 de março a Organização Mundial da Saúde declarou o surto da covid-19 como uma pandemia, 

constituindo a mesma uma calamidade pública.  

Face ao número de infetados que evoluiu muito rapidamente, no dia 18 de março, foi declarado o Estado 

de Emergência em Portugal, pelo Exmo. Senhor Presidente da República. 

O Governo decretou a situação de calamidade a partir de 3 de maio, depois de Portugal ter passado por 

três períodos de estado de emergência na sequência da pandemia .  

Enfrentamos há nove semanas o maior desafio das nossas vidas. Um desafio que permanecerá até que 

haja um tratamento eficaz. Um desafio que nos obrigou a mudar hábitos, rotinas e contatos sociais que 

fizeram sempre parte do nosso dia a dia.   

Vivemos um momento histórico e sobre ele serão escritas muitas palavras.  

Ao longo deste tempo, inúmeras pessoas deste Concelho contribuíram pela via profissional e por 

solidariedade para que a vida de todos pudesse continuar o mais normal possível. Algumas pessoas mais 

visíveis, muitas na retaguarda. 

Nesta Assembleia e numa altura em que nos encontramos ainda em Estado de Calamidade no nosso País, 

o Grupo Municipal do Ps deseja expressar a sua gratidão a todas as Pessoas que contribuíram e que 

continuam a contribuir para a prestação dos cuidados e apoio a toda a população do nosso Concelho: 

Aos Profissionais de Saúde que lutam na linha da frente. Aos médicos, enfermeiros, técnicos e 

assistentes operacionais, que não baixam os braços perante um inimigo tão letal.  

Á Protecção civil na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, que uma semana antes da declaração 

do Estado de Emergência iniciou reuniões com os vários sectores de atividade económica do Concelho, 

preparando-os para uma grande mudança nas suas atividades. 

Aos Bombeiros e Instituições do nosso Concelho, em particular as que dão apoio às pessoas 

mais velhas e vulneráveis, pela extraordinária forma como enfrentaram e continuam a enfrentar esta 

Pandemia, auxiliando o melhor possível as pessoas;  

Às Instituições que têm lares e Centros de dia que protegeram todos os seus utentes, e que 

passaram a dar apoio domiciliário aos utentes de centro de dia. 

Ás Farmácias e Centros de Saúde que deram todo o apoio nas necessidades dos doentes.  

Aos comerciantes de bens de primeira necessidade que continuaram a trabalhar, 

providenciando as condições de segurança para todas as pessoas que necessitaram dos produtos 

alimentares. 

https://www.publico.pt/coronavirus
https://tvi24.iol.pt/pesquisa/covid-19
https://tvi24.iol.pt/pesquisa/covid-19


A todos os Operacionais da Camara Municipal que continuaram a fazer a recolha dos resíduos, 

e a todos os Operacionais das Juntas de Freguesia que em articulação com a Proteção Civil de Torres 

Vedras, garantiram desde o dia 19 de março a desinfeção de ruas e espaços públicos em todas as 

localidades do Concelho.  

A 4 de maio, com o início da situação de calamidade, tornou-se  obrigatório o uso de máscaras 

comunitárias em transportes públicos, serviços públicos e em comércio e restauração 

Surgiram ao longo deste tempo inúmeras iniciativas para a produção de máscaras caseiras, 

essenciais para o nosso dia a dia.  

Não conseguindo enumerar cada uma delas, queremos agradecer a todas e em particular às 

seguintes: 

Ás 500 voluntárias das Freguesias do Concelho que desde o dia 23 de março iniciaram a 

confeção de máscaras caseiras reutilizáveis em TNT e que até ao dia 13 de maio realizaram 76 450 

mascaras. Uma iniciativa de todas as Juntas de Freguesia em colaboração com a Camara Municipal que 

financiou os materiais necessários. Uma iniciativa que nos permitirá chegar a todas as localidades do 

Concelho. 

Á Associação Torrense Oceanos sem Plástico, que já confecionou 45 000 mil máscaras com 

voluntárias do nosso e de outros Concelhos, tendo a mesma distribuído mais de seis mil máscaras por 

quarenta instituições do nosso Concelho, e por instituições de todos os distritos de Portugal.   

Pudemos assistir a uma verdadeira rede solidária em que inúmeros Torrenses agiram com 

responsabilidade social, altruísmo e solidariedade, acatando os nossos pedidos e as recomendações da 

Direção Geral de Saúde, e a quem agradecemos profundamente.  

Por fim, permitam-me que elogie o trabalho desenvolvido por todos os meus colegas Presidentes 

de Junta.  

Ao longo destas nove semanas, perdemos as rotinas, mas não perdemos o contato. A nossa 

colaboração tem sido essencial para enfrentarmos os problemas e adotarmos as melhores soluções 

possíveis. Para esta partilha pudemos contar desde a primeira hora com o Senhor Presidente da Camara 

e com o restante Executivo Camarário a quem agradecemos a força e o apoio. 

A incerteza é ainda muito grande. O esforço e a resiliência de todos serão fundamentais para o nosso futuro. 

Precisamos de estar atentos, porque o vírus ainda não passou, ele é uma realidade com a qual devemos 

continuar a viver.  

Estamos separados - mas juntos e juntos, venceremos esta pandemia.  

OBRIGADA A TODOS.  

 

Grupo Municipal do PS 

 

https://tvi24.iol.pt/politica/30-04-2020/conselho-de-ministros-aprova-transicao-para-estado-de-calamidade

