
União de Freguesias de A dos Cunhados e Maceira

Comunicado 2/2020
MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA REDUZIR RISCOS DE EXPOSIÇÃO E CONTÁGIO AO COVID-19

Na sequência da evolução epidemiológica do Covid-19, considerando as recomendações da
Direção Geral de Saúde, a ativação do Plano de Contingência de Âmbito Municipal de Torres
Vedras, e as orientações do Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, o Executivo da União de
Freguesias, de acordo com o seu Plano de Contingência, toma as seguintes medidas
temporárias com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio, dentro da sua comunidade:

 Encerramento da sede de Freguesia de A dos Cunhados e Maceira;
 Encerramento da Delegação de Freguesia de A dos Cunhados e Maceira;
 Encerramento do Posto de CTT e Espaço do Cidadão;
 Encerramento das Piscinas da Freguesia;
 Encerramento das Casas de Banho Públicas, nomeadamente A dos Cunhados,

Sobreiro Curvo, Maceira e Porto Novo;
 Encerramento de todos os espaços de ensino;
 Suspensão da cedência de viaturas de transporte colectivo da Autarquia;
 Suspensão de cedência de espaços da Freguesia para efetuar formações, reuniões ou

outras actividades;
 Suspensão do atendimento presencial do Executivo, continuando o mesmo a ser

realizado através do telefone, correio electrónico ou a teleconferência;
 A manutenção de espaços exteriores e cemitérios fica em serviços mínimos;

Informamos que pode contactar o balcão de Junta pelo telefone 261 981 546, Telemóvel
919 291 689 ou Email freguesia.adcm@gmail.com, haverá sempre alguém com o telemóvel.

Poderão contactar os nossos serviços de CTT através do Telemóvel 919 315 234 ou email
ctt.adcm@gmail.com.

Pode contactar o balcão da Delegação da Maceira pelo Telefone 261 980 130, Telemóvel
910 776 008 ou Email delegação.adcm@gmail.com.

Aconselhamos a que não saiam de casa.

A dos Cunhados, 13 de março de 2020
O Presidente da União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira

Nuno Cosme
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