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Voos Força Aérea Portuguesa | Apoio Operacional Pandemia COVID-19
O Aeroclube de Torres Vedras vem por este meio informar, na sequência de vários pedidos de
informação, que as aeronaves que durante a semana sobrevoaram de forma mais intensa o
território do concelho de Torres Vedras pertencem à nossa Força Aérea Portuguesa,
nomeadamente as aeronaves AEROSPATIALE EPSILON TB-30.
Esta aeronave é utilizada para treino e formação de pilotos da Força Aérea e, por motivos
operacionais, a Força Aérea necessitou de incrementar de forma pontual o número de missões
destas aeronaves.
As áreas de operação e treino desta aeronave ocorrem em vários concelhos da zona Oeste, com
especial incidência nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Lourinhã e Torres Vedras, tendo esses
voos menor expressão na zona do Aeródromo Municipal da Praia de Santa Cruz, devido ao espaço
aéreo de proteção de aeródromo.
Informamos também que no âmbito da pandemia COVID-19 e na sequência da declaração do
Estado de Emergência Nacional, o Aeroclube de Torres Vedras disponibilizou à Proteção Civil
Municipal um dos Hangares para utilização em caso de contingência, bem como, as suas
aeronaves para missões que sejam eventualmente consideradas necessárias de executar (e.g.
patrulhamento, deslocações rápidas de profissionais de saúde, transporte urgente de
equipamentos hospitalares ou de proteção, medicamentos, entre outros).
Mais informamos que decidimos restringir as operações do aeródromo para voos Estatais,
Proteção Civil, Humanitários, Emergência Médica, Posicionamento e outros voos considerados
excecionais para manutenção da operacionalidade das aeronaves do Aeroclube.
Encontra-se prevista a utilização da Pousada da Juventude de Santa Cruz, localizada a curta
distância do aeródromo, como um hospital temporário de retaguarda. A recente expansão da pista
do aeródromo para 1050 metros poderá permitir a utilização desta infraestrutura para aeronaves de
maiores dimensões, como por exemplo da tipologia da aeronave Airbus C-295 (aeronave bimotor
com capacidade para 24 macas e profissionais de saúde) ou no limite aeronaves da tipologia
Hercules C-130 (aeronave quadrimotor com capacidade nominal para 74 macas e 5 profissionais
de saúde). Desta forma, na eventualidade de ser necessário efetuar um cerco sanitário ao
Concelho de Torres Vedras (como acontece atualmente em Ovar) o aeródromo poderá servir como
plataforma de apoio ao nível médico e logístico.
O Aeroclube de Torres Vedras expressa o seu apoio incondicional a todos os profissionais Civis e
Militares que combatem diariamente esta pandemia e apela a todos os cidadãos para o
cumprimento das diretrizes da Direção Geral de Saúde para o cumprimento do isolamento social.
Santa Cruz, 21 de Março 2020
A Direção do Aeroclube de Torres Vedras

