
NOTÍCIAS 
DA SEMANA 

COVID-19
PONTO DE SITUAÇÃO

9 OUTUBRO ‘20

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve hoje como habitualmente, às sextas-feiras, agora de 15 em 15 dias  
em direto na página do facebook da Câmara Municipal, a responder ás questões colocadas 
pelos munícipes. Durante  a uma de emissão em direto foram registadas cerca de 5 mil e 800 
visualizações.

COVID-19
OP E OP JOVEM

A importância do Orçamento Participativo de Cascais na melhoria de condições nas escolas do 
concelho e para a prática desportiva ficou patente nas inaugurações verificadas esta semana. 
Foram apresentadas publicamente três obras do OP Cascais e duas OP Jovem 2018/19 que tor-
nam mais fácil a vida dos alunos das escolas 2/3 da Alapraia (Estoril), Básica e Secundária Matil-
de Rosa Araújo (Matarraque, S. D. Rana) e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo (Massapés, S. D. 
Rana) e ainda a prática desportiva em Sassoeiros.

COVID-19
CASCAIS JÁ TEM CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CIDADÃOS 
SEM-ABRIGO

A Câmara Municipal de Cascais inaugurou hoje um centro de acolhimento para pessoas sem-
-abrigo que funcionará 24 horas por dia, assegurando alojamento, alimentação, cuidados de saú-
de e higiene e ainda um canil e um gatil. Um Centro de Acolhimento que é uma “obra de futuro”, 
referiria o Presidente da República que esteve presente na inauguração

COVID-19
COVID19 – O QUE PENSAM AS CRIANÇAS 
E JOVENS DE CASCAIS?

Tem entre 6 e 17 anos? A sua opinião é importante. Faça-se ouvir!
A Câmara Municipal de Cascais, em parceria com a UNICEF Portugal, quer saber a opinião dos 
jovens entre os 6 e 17 anos sobre alguns assuntos relativos à atual situação pandémica. Partilhar 
ideias, necessidades e interesses nesta fase particular ajuda a delinear estratégias e orientações 
mais pertinentes. Participa!
Link para o inquérito: https://forms.gle/TZQJc4eVTKENAmHC9 

FRATELLI TUTTI

Se há exemplos a seguir neste mundo, onde a insanidade parece galopar como um cavalo des-
governado com o freio nos dentes é o do maior líder da atualidade, o Papa Francisco!
A sua recente encíclica “Fratelli Tutti” é um guia, um alerta e o exemplo a seguir que ultrapassa 
as ideologias, as fronteiras dos países, as barreiras étnicas, os muros dos homens e as limita-
ções das crenças redutoras.
Não terá sido por acaso que o Papa afirmou ter-se sentido estimulado pelo Grande Imã Ahmad 
Al-Tayyeb, com quem se encontrou, em Abu Dhabi, “para lembrar que Deus criou todos os se-
res humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade”.
Na loucura que parece ter tomado de assalto alguns dirigentes de grandes e respeitadas na-
ções que vagueiam entre o populismo mais descarado e a tentação ditatorial, a palavra de 
Francisco é uma luz de esperança na Humanidade.
Merece ser estudada e sobretudo colocada em prática.
No difícil contexto que a Humanidade se encontra cito as palavras do Sumo Pontífice, “quando 
estava a redigir esta carta, irrompeu de forma inesperada a pandemia da Covid-19 que deixou 
a descoberto as nossas falsas seguranças”. O Papa alerta-nos para a nossa fragilidade e com 
elevado sentido de responsabilidade escreveu, ”se alguém pensa que se tratava apenas de fazer 
funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar os 
sistemas e regras já existentes, está a negar a realidade” e deixa-nos uma mensagem de amor 
universal ao dizer, “desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo 
a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial 
de fraternidade. Entre todos: Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida 
uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente, precisamos duma comunida-
de que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em fren-
te. Como é importante sonharmos juntos!”  
Cascais é uma comunidade generosa e solidária. É com orgulho e com sentido de responsabilida-
de que sou estimulado pelas palavras do Papa Francisco. Tenho orgulho desta nossa comunidade 
que sem alardes responde com firmeza aos terríveis desafios que enfrentamos seja no campo da 
saúde e da vida, seja na área da solidariedade social e da recomposição da economia.
Dando seguimento a uma estratégia assente numa rede social com trabalho no terreno encara-
mos o combate à pandemia como uma tarefa de todos, para todos e onde cada um é chamado 
a contribuir com a sua responsabilidade perante o seu semelhante sem olhar a credos, opiniões, 
origens sociais, culturais ou étnicas.
Esta semana tivemos o corolário de algumas dessas preocupações estratégicas, que são um 
dos eixos da nossa política de estado local.
A inauguração há poucos dias das novas instalações da CERCICA e do CRID, em São Domingos 
de Rana com a presença da ministra da Solidariedade foram etapas importantes de uma ação 
que não é de hoje, mas que hoje ainda fazem mais sentido. São equipamentos que estão ao ser-
viço de setores populacionais mais fragilizados.
Do mesmo modo que a inauguração, também esta semana do Centro de Acolhimento para os 
cidadãos sem-abrigo, que contou com a presença do presidente da República é mais uma face 
desse diamante que é a raiz solidária das gentes de Cascais. Conheço de viva voz as histórias 
de muitos destes nossos concidadãos cujas vicissitudes da vida atiraram para as margens da 
dignidade humana.
A mão que Cascais lhes estende não é apenas a mão da caridade, é a mão que os ensina a pes-
car em vez de só lhes dar o peixe. Por isso dos cerca de 70 cidadãos que passaram pelas insta-
lações provisórias de acolhimento e que agora 50 se abrigam nestas novas instalações, 18 deles 
já encontraram caminhos de vida mais dignos para poderem seguir uma vida autónoma. 
As empresas Cascais Ambiente e Cascais Próxima estão atentas à concretização de novos 
projetos de vida destas pessoas e eles próprios sabem que podem rumar para uma nova es-
perança, contribuindo também para a comunidade. Do mesmo modo que o projeto das Hortas 
Comunitárias da Quinta do Pisão podem se uma de inclusão para estes nossos concidadãos.
São apenas exemplos de pequenos passos de uma caminhada que estamos a fazer juntos e que 
obviamente não se fica por aqui. Estamos a salvaguardar a dignidade humana!
O desafio estende-se para todas as áreas, desde da saúde pública onde estamos a iniciar um 
programa que crie as condições para aliviar a pressão sobre os centros de saúde, como esta-
mos em vias de concretizar o apoio do COVID-BUS para a vacinação da gripe e daqui lanço um 
apelo para que todos se vacinem. 
Assim como não posso deixar de referir o nosso projeto de apoio alimentar, através das Casas e 
Caixas Solidárias com o inestimável apoio das associações de bairro e dos nossos jovens volun-
tários. Isto no preciso dia em que o Nobel da Paz foi atribuído ao Programa Alimentar Mundial. 
Cascais é, sem dúvida, um exemplo nesta área pois já distribuímos 30 toneladas de alimentos e 
estamos prestes a aprofundar esta ação com o protocolo que vamos estabelecer com diferen-
tes cadeias de supermercados, com vista ao alargamento deste apoio essencial a quem neste 
momento passa mal. Neste projeto a autarquia dispõe-se a adquirir a mesma quantidade de 
alimentos que os supermercados se dispuserem a doar, duplicando assim o auxilio prestado.
Continuamos a monitorizar a evolução sanitária na rede escolar. Na próxima semana esta-
rei presente em três agrupamentos de escolas e em conjunto com as associações de pais e a 
restante comunidade escolar vamos verificar no terreno a evolução da situação e, se for caso 
disso, tomar as medidas necessárias.
Fez agora dois anos que tivemos o maior incêndio, dos últimos 40 anos na nossa área florestal. 
Um flagelo com terríveis incidências ambientais, mas em conjunto com as populações e com os 
proprietários florestais temos um programa de requalificação que visa retomar os moldes tra-
dicionais de desenvolvimento da flora e desmentindo de forma cabal os boatos lançados que 
naquela zona iriam nascer projetos imobiliários.
Nesta hora de dificuldades é tempo de união e não de desagregação, mas há sempre quem se 
queira apropriar do trabalho alheio e quem lance mão do boato para fins inconfessáveis, geral-
mente com fins partidários com aquela “partidarite” que é apanágio dos falhos de ideias.
O que fazemos em Cascais não é pertença de ninguém é um património da comunidade que 
não precisa nem aceita donos.
Nestes tempos o que menos necessitamos é de divisões espúrias que são alimento dos populis-
mos.
Por isso recordo aqui uma frase que no dealbar da nossa democracia ficou célebre; “ o boato é 
a arma da reação!”

Carlos Carreiras

COVID-19
MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS
PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

2 CENTROS DE TRIAGEM COVID-19

2 CENTROS DE APOIO ÀS PESSOAS SEM ABRIGO

ENCOMENDA DE MATERIAL MÉDICO

1300 CAMAS PARA QUARENTENA

SUSPENSÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS

EVENTOS CANCELADOS OU ADIADOS ATÉ AO FINAL DO ANO

MARINA E AERÓDROMO DE CASCAIS ENCERRADOS

EQUIPAMENTOS, PARQUES E BEBEDOUROS ENCERRADOS

CONCESSÕES DE PRAIA ENCERRADAS

ISENÇÃO DE TAXAS PARA OS OPERADORES TURÍSTICO
NOS PRÓXIMOS 6 MESES

LOJAS MUNICIPAIS E LINHA CASCAIS:
FECHO PRESENCIAL, REFORÇO DIGITAL

REFEIÇÕES ESCOLARES: ALMOÇO E LEITE ESCOLARA PARA
QUEM MAIS PRECISE

ESCOLA ABERTA PARA FILHOS DE TRABALHADORES ESPECIAIS

“PORTAS ABERTAS” NOS AUTOCARROS 
ATÉ FIM DE MAIO DE 2020

SUSPENSÃO DAS bIcAs

PRORROGAÇÃO DE PEDIDOS DE LICENCIAMENTO, MULTAS, EXECUÇÕES 
FISCAIS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS POR 15 DIAS - APÓS 15 DIAS

TRABALHO A PARTIR DE CASA: 100% DO SALÁRIO E
100% DO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

COVID-19
MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS

PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS

AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA

ISENTAMOS PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

ISENTAMOS TAXAS RSU PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE
ENCERRARAM A SUA ATIVIDADE - COM CONSUMO INFERIOR A 3 METROS 
CÚBICOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES

LANÇÁMOS UMA LINHA DE ATENDIMENTO GRATUITO, EM ESTREITA
ARTICULAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CASCAIS E COM
A NOVA BUSINESS SCHOOL OF ECONOMICS, PARA ESCLARECER TODAS
AS DÚVIDAS SOBRE AS POLÍTICAS NACIONAIS E LOCAIS

APP “COMPRE AGORA, GANHE DEPOIS”. EM PARCERIA COM O CEIIA
 PAGAQUI, AECC E NOVA SBE, FOI DESENVOLVIDA UMA APLICAÇÃO QUE 
FAZ A LIGAÇÃO ENTRE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E AS PESSOAS: 
HOJE COMPRAMOS, AGENDAMOS, MARCAMOS; AMANHÃ USUFRUÍMOS DOS 
PRODUTOS OU DOS SERVIÇOS DESSAS EMPRESAS. #COVID19

GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO, TENDO COMO PARCEIROS DE
CONHECIMENTO A NOVA SBE, A DELOITTE E A DNA

TESTES DE IMUNIDADE À POPULAÇÃO 

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE MÁSCARAS NO TERRITÓRIO 

PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” – 850 MIL MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS IPSS DO CONCELHO

CRIÁMOS UM FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA SUPERIOR
A 5 MILHÕES DE EUROS 

PACOTE SOCIAL ÁGUA: SUBSÍDIO MUNICIPAL DE 1 MILHÃO DE EUROS AOS 
CONSUMOS DOS ESCALÕES MAIS BAIXOS; REDUÇÃO DAS TARIFAS RSU 
PARA FAMÍLIAS; CONGELAMENTO DE TARIFAS EM 2020 E 2021;
POUPANÇA MÉDIA ANUAL DE 12% PARA AGREGADOS FAMILIARES

PROGRAMA DE MÁSCARAS ACESSÍVEIS: 
1) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS; 
2) GRATUITIDADE PARA MAIORES DE 65 E PESSOAS EM FRAGILIDADE 
SOCIAL (DESEMPREGADOS) MEDIANTE CONTACTO PRÉVIO COM OS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS; 
3) INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES AUTOMÁTICOS POR TODO O CON-
CELHO COM 
4) MÁSCARAS A UM PREÇO UNITÁRIO DE 0.25€

APP 1=2  
PLATAFORMA DIGITAL DE DONATIVOS, UMA “CAIXA SOLIDÁRIA 
DIGITAL”, EM QUE O MUNICÍPIO DOBRA TODOS OS CONTRIBUTOS RECEBIDOS. 

CANAL TELESCOLA NO INSTAGRAM  “O SUCESSO EM CADA ALUNO” É O 
PROGRAMA LOCAL DA CÂMARA DE CASCAIS COM EMISSÕES BI-DIÁRIAS 
A PARTIR DA SEGUNDA SEMANA DE MAIO. OBJETIVO: GARANTIR QUE 
NENHUM ALUNO FICA PARA TRÁS.

PROGRAMA DE TESTES EM LARES OBJETIVO: RASTREAR TODA A 
POPULAÇÃO IDOSA DO CONCELHO RESIDENTE EM LARES, BEM COMO 
OS PROFISSIONAIS. 

COVID-19
MEDIDAS DE
DESCONFINAMENTO

PROGRAMA DE TESTES DE IMUNIDADE UNIVERSAIS E GRATUITOS

MÁSCARAS GRATUITAS EM TRANSPORTES PÚBLICOS

“CAIXA SOLIDÁRIA DIGITAL”: APP 1=2

REABERTURA DO PAREDÃO, PARQUES, BARRAGEM DO RIO DA MULA
E PRAIAS 

PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS NO PAREDÃO

VERÃO NO PARQUE 

AERÓDROMO E MARINA: REABERTOS

PROGRAMA DE TESTES A COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO

ATENDIMENTO PRESENCIAL NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – POR MARCAÇÃO

MERCADO DE CASCAIS TAMBÉM AO DOMINGO

ALARGAMENTO TEMPORÁRIO DE ESPLANADAS  

REABERTURA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

COVID-19
TUDO SOBRE OS TESTES 

P&R TESTES 

A Câmara de Cascais partilha algumas das perguntas mais frequentes
e as respostas às suas dúvidas

P: O que devo fazer para marcar testes? 
R: Se é residente e ainda não tem cartão Viver Cascais, vá a cascais.pt e clique em MobiCascais. 
Em “Outros serviços” selecione “Viver Cascais”. Clique em “Peça aqui o seu cartão” e faça 
login na sua conta My Cascais ou registe-se na plataforma. Carregue em “Novo Pedido” na área 
de Serviços Gratuitidade Transportes e Teste para deteção de anticorpos e resposta imunitária 
contra o SARSCoV2. Preencha o formulário e submeta comprovativo de residência: fatura de 
água, luz, gás, telefone, documento que comprove o domicílio fiscal, documento comprovati-
vo da composição do agregado familiar emitido pela Autoridade Tributária, entre outros. Em 
qualquer caso com antiguidade não superior a 3 meses à data da sua apresentação. Clique em 
“Requisitar”. Ser-lhe-á enviado um email a confirmar, ou não, que o seu pedido foi aprovado. A 
partir deste momento pode agendar o seu teste ligando para a linha cascais, 800 203 186, de 
segunda a sexta entre as 09h00 e as 18h00 ou aguardar que lhe proponham, por email, uma 
data para o seu teste. Se já fez registo no Viver Cascais e provou ser residente no concelho de 
Cascais, ou seja foi aprovado o pedido de gratuitidade nos transportes de Cascais, a única coisa 
que precisa de fazer é ligar para o 800 203 186.

P: Posso marcar teste por email? 
R: Sim, se já tiver o pedido aprovado poderá enviar um email para 
atendimento.municipal@cm-cascais.pt

P: Tenho familiares idosos ou demasiado jovens para fazerem a marcação.
Posso marcar por eles? 
R: Sim. Se também já tiver comprovado a residência do seu agregado familiar, pode agendar 
todos os testes de uma única vez. 

P: Quanto tempo demoro a receber os resultados do teste?
R: 24 horas. E será enviado por email. 

P: O meu registo no Viver Cascais deu erro ou não obtive mail de confirmação. O que fazer? 
R: Nessas circunstâncias, por favor verifique a sua caixa de spam ou envie um email para
atendimento.municipal@cm-cascais.pt

P: Os testes pagam-se?
R: NÃO! O teste é gratuito. 

P: Então porque me pedem emissão de cartão?
R: A emissão de cartão destina-se apenas aos cidadãos que precisem do passe de transportes 
públicos na AML. Para quem quer apenas fazer os testes basta proceder ao comprovativo de 
residente.

P: Quantos laboratórios fazem o teste?
R: 18 laboratórios Germano de Sousa e Joaquim Chaves em todo o concelho.

P: Os testes são seguros?
R: Os testes foram desenvolvidos pela ROCHE, uma das maiores farmacêuticas multinacionais, 
com tecnologia de ponta. Uma garantia de qualidade. O Governo do Reino Unido encontra-se a 
negociar com a Roche a aquisição dos testes que Cascais já recebeu. 

P: Quantos testes podem fazer por semana?
R: A capacidade máxima instalada dos laboratórios é de 5 mil testes/semana.

P: Quanto tempo demorará o processo de rastreio de toda a população?
R: Somos 214 mil membros da nossa comunidade. A um ritmo de 5000 testes por semana
levaremos 42 semanas a testar toda a comunidade. 

P: Trabalho em Cascais mas não vivo em Cascais. Posso ser testada?
R: Não. Infelizmente nesta fase os testes destinam-se apenas a quem vive em Cascais e faça 
comprovativo de morada. 

P: Porque não fazer o comprovativo de morada diretamente no laboratório, evitando a espera?
R: Essa metodologia não é viável porque o teste, um ato médico, é feito por marcação prévia. 
Acresce que, olhando para o volume de chamadas recebido nas primeiras horas, não poderia 
correr-se o risco de criar grandes ajuntamentos na proximidade das unidades clínicas. Por isso 
aproveitámos o site que já existia e que já está testado. Desta forma o munícipe terá, a partir da 
sua casa, maior autonomia e rapidez ao conseguir inserir os dados sem necessidade de recorrer 
ao telefone.

P: Quem é que vai ter acesso aos meus dados?
R: Ninguém. A partir do momento da marcação de teste, todos os resultados são anónimos e 
comunicados apenas e só ao utente.

COVID-19
LEADERSHIP SUMMIT

Estoril foi mais uma vez palco da Leadership Summit Portugal. Um dia inteiro de partilha de 
conhecimento sobre liderança. Presente na cerimónia de abertura, Carlos Carreiras, presidente 
da Câmara Municipal de Cascais, defendeu: “este é o tempo que afirma ou destrói as lideranças… 
como líder de uma comunidade de 215 mil pessoas tive de ser bastante célere… É determinante 
estar um passo à frente do coronavírus… Antecipar, planear, cenarizar”. 

COVID-19
INICIATIVA “ISRAEL V PORTUGAL” FAZ RASTREIOS GRATUITOS 
À VISÃO

A Residência Sénior e Centro de Dia das Fisgas de Alcoitão da Santa Casa da Misericórdia de 
Cascais recebeu esta semana, a Unidade Móvel “Shamir On The Road”, que realizou rastreios 
gratuitos à visão aos seus utentes e cedeu óculos aos mais carenciados. A iniciativa “Israel V 
Portugal” resulta de uma parceria entre a Embaixada de Israel em Portugal e da empresa israeli-
ta Shamir.

COVID-19
CASCAIS RECEBEU O RECONHECIMENTO DE “COMUNIDADES 
PRÓ-ENVELHECIMENTO”

A Comunidade Pró-Envelhecimento é um selo atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses 
que permite distinguir municípios que pratiquem e implementem políticas, programas, planos 
estratégicos e práticas com o compromisso de promover o envelhecimento saudável e positivo 
ao longo da vida.

COVID-19
AMAMENTAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19

A Gravidez e amamentação em tempos de pandemia .Acompanhe a conversa com a Enfermeira 
Adelaide Orfao, especialista em Saúde Materna e Obstétrica e Consultora de Amamentação.
#semanamundialdoaleitamentomaterno #ACESCascais #forumconcelhioparaapromocadasaude

COVID-19
CÂMARA DE CASCAIS QUER RECUPERAR ATIVIDADE 
AGRÍCOLA DO PARQUE NATURAL                  

Dois anos depois do maior incêndio das últimas décadas no Parque Natural Sintra-Cascais, a Câ-
mara de Cascais prossegue a reflorestação, mas pretende desenvolver um plano para recuperar 
a atividade agrícola naquela zona, disse à Lusa a vereadora Joana Balsemão. 

COVID-19
NOVOS HORTICULTORES

Cerca de 90 novos horticultores estão a receber a Formação em Horticultura Biológica dada 
pela equipa Terras de Cascais. Este é um dos requisitos obrigatórios para receberem o seu ta-
lhão nas Hortas Comunitárias que serão brevemente inauguradas. Bem-vindos à comunidade!

COVID-19
ESTORIL CLASSICS: O REGRESSO DOS  CLÁSSICOS

De 9 a 11 de outubro de 2020, o Circuito do Estoril receberá 250 carros históricos de competi-
ção. Trata-se de mais uma edição de um dos melhores eventos de Clássicos da Europa: o Estoril 
Classics. O evento incluirá as prestigiadas grelhas da Peter Auto, mas também as corridas únicas 
de Classic Grand Prix, as corridas com os famosos Fórmula 1 até 1986, o exuberante Iberian His-
toric Endurance, bem como a tradicional exibição do Slalom do Rally de Portugal.

COVID-19
COVID-19 NÚMEROS DE SEXTA-FEIRA

Esta sexta-feira foram registados no concelho de Cascais, em relação às anteriores 24 horas 
mais 30 novos casos de cidadãos infetados. Desde o início da pandemia foram registados ao 
todo 2351 cidadãos, dos quais 1821 já recuperaram. Há a lamentar, desde o início do surto 73  
óbitos. Nos cuidados intensivos encontra-se um cidadão e 1937 estão em regime de isolamento.

COVID-19
CASCAIS NÃO PARA

Amanhã pelas 16h o presidente Carlos Carreiras inaugura as novas artérias no loteamento do 
Murtal e na Urbanização da Legrand.

COVID-19
CASA CHABAD

Será na próxima semana a inauguração da Casa Chabad, um ato que a pandemia obrigou a 
adiar. Na ocasião será atribuída o nome do embaixador Aristides Sousa Mendes a uma artéria 
junto a este novo polo cultural do concelho.


