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COVID-19
NOVA ESCOLA NA PAREDE

A Escola Básica e Jardim de Infância de St.º António, na Parede, duas construções de raiz estão 
quase concluídas. Constrangimentos relacionados com problemas de contratação de empreitei-
ros motivaram o atraso nos trabalhos. Ultrapassados estes problemas a construção destes novos 
equipamentos entrou na última fase de acabamentos prevendo-se este mês a conclusão das 
obras. Isso mesmo constatou o executivo da Câmara que na companhia da associação de pais 
visitaram o local. Em novembro cerca de 140 crianças vão poder inaugurar um espaço pré-esco-
lar e cinco salas para o 1.º ciclo.

COVID-19
CASA CHABAD 

Foi inaugurada a Casa Chabad, “Centro de Estudos Judaicos”, um centro cultural dedicado ao 
estudo da vida judaica e aberto a toda a comunidade, nomeadamente o seu jardim sensorial 
com 1500m2. Este centro cultural e religioso estava concluído desde março, mas o surto pandé-
mico impediu a inauguração. O centro possui uma biblioteca com livros raros, alguns do século 
XV e XVI que reportam a história do judaísmo em Portugal. “Estes livros antigos que estão agora 
na nossa biblioteca, não são só património da comunidade judaica. É património do nosso país, 
de Portugal”, referiu Eli Rosenfeld rabino e diretor da Associação Chabad.

COVID-19
AJUDE QUEM PRECISA

Sabia que 1/3 de todos os alimentos são perdidos ou desperdiçados? Faça a sua parte. Ajude 
quem precisa. Hoje, se puder, contribua com bens para as caixas solidárias. Saiba aqui onde en-
contrar: https://bit.ly/31hxsta #stopthewaste

COVID-19
A INSPIRAÇÃO E A LUZ DE ARISTIDES DE SOUSA MENDES

Cascais sempre foi uma terra de acolhimento, de tolerância, em que vários povos aqui encontra-
ram o seu porto de abrigo, salientou o presidente Carlos Carreiras, na homenagem a Aristides 
Sousa Mendes, cônsul que salvou cerca de 30 mil, vidas ao horror do Holocausto nazi e que 
agora tem o nome na rua adjacente ao Centro de Estudos Judaicos. Presente nesta homenagem 
Gerard Sousa Mendes neto do cônsul referiu, “são lições do passado que servem para o presente 
e para o futuro”.

PARA QUE A VIDA TRIUNFE

No nosso horizonte surgem novos alertas para uma pandemia que já se tronou numa “velha 
inimiga”.
Portugal atingiu, hoje, mais 2608 novas infeções e mais 21 óbitos. Números que nos últimos 3 
dias constituem um triste recorde dos últimos meses. O boletim epidemiológico da Direção Ge-
ral de Saúde (DGS) de hoje revela que desde o dia 3 de abril que não havia tantos óbitos.
Nos países mais próximos de Portugal, Espanha e França os dados continuam a suscitar preo-
cupações. Ontem em Espanha registaram-se 33.553 mortes, 13.318 novos casos e um total de 
921.374 infetados (quase um milhão). Em França são 30.621 novos casos,33.125 mortes e um 
total 809.684 infetados. 
Ainda hoje a diretora-geral da DGS, Graça Freitas reconheceu “uma enorme pressão” sobre os 
serviços de saúde pública e admitiu o recurso a estudantes de enfermagem para reforçar as 
equipes de contato com os doentes.
Ontem o Governo decretou de novo o estado de calamidade e adaptou um conjunto de medi-
das restritivas.
A mitologia grega era fértil em lendas exemplares. Numa dessas lendas narra o castigo de Sísi-
fo, que era filho do rei Éolo, da Tessália, e Enarete. Sísifo era considerado o mais astuto de todos 
os mortais e terá enganado Zeus. Por esse ato foi condenado para todo o sempre a empurrar 
uma pedra até ao cimo de um monte, caindo a pedra invariavelmente da montanha sempre que 
o topo era atingido. Este processo seria sempre repetido até à eternidade.
Esta pandemia ameaça tornar a Humanidade sujeita à condenação de Sísifo caso não estejamos 
conscientes, prevenidos e dispostos a combate-la sem hesitações. Esse combate também como 
sempre afirmamos tem de ser nas três frentes; sanitária, económica e social. O rasto de destrui-
ção social da pandemia ameaça ser tão ou mais destruidor que o vírus propriamente dito.
Há poucos meses escrevi nas páginas do Jornal “i” que deveríamos aproveitar a quebra dos 
números dos casos de COVD-19, no início do Verão, para nos preparáramos para uma segunda 
vaga que surgiria inevitavelmente no Outono. Sabia porque ouvi especialistas que aquilo que 
hoje regressa com o dramatismo de novos casos teria de ter uma estratégia nacional, onde as 
autarquias deveriam ter sido chamadas para a linha da frente. Alguma coisa foi feita, mas ficou 
muito por fazer.
Apesar do concelho de Cascais ter números mais baixos que a média nacional e não ser pro-
porcionalmente dos concelhos mais afetados temos a noção, como sempre dissemos, que não 
somos uma ilha e nem estamos num campeonato de números. Dissemos e demonstramos pois 
em situações mais agudas, mercê de uma estratégia de antecipação, que recorde-se foi durante 
criticada e até caluniada por certos setores da oposição, conseguimos equipamentos de prote-
ção antes de todos, antes até do Governo da República e traçamos um programa ambicioso de 
distribuição e depois de produção de máscaras.
Num momento em faltava tudo a todos, Cascais foi solidário e dos equipamentos que conse-
guiu ter, disponibilizou parte à Área Metropolitana de Lisboa (AML).
Com este gesto salvamos algumas vidas. E, sobretudo, demonstramos que a solidariedade faz 
parte da nossa política humanista e constitui o nosso ADN que encontra profundo eco no cora-
ção dos cascalenses.
Hoje mesmo, concretizamos por protocolo com algumas cadeias de supermercado e superfí-
cies comerciais um projeto designado “Cascais Mais Solidário”. Tratase de criar  um cartão que 
vai ser entregue a partir do próximo mês, a famílias carenciadas, pertencentes aos escalões 
fiscais 1 e 2. Este cartão poderá trocado nas cadeias de supermercados aderentes; Continente, 
Lidl e Cascais Shopping, por bens alimentares de primeira necessidade e por artigos de higiene. 
Este cartão solidário será anual e implica um custo de 300 mil euros renovados a cada 3 meses. 
Cascais já tem cerca de 4500 famílias sinalizadas, a que chegam agora por causa dos efeitos 
sociais resultantes da pandemia mais mil.
Temos também consciência que os efeitos da pandemia, estão a criar efeitos de enorme pres-
são sobre os serviços de saúde afetando não somente os doentes COVID, mas dificultando o 
tratamento de outras doenças, agravando a situação hospitalar e dos centros de saúde. 
Uma das urgências sanitárias de momento é agilizar a vacina da gripe, para evitar ou minorar 
ao máximo as ocorrências sazonais aos hospitais e postos de saúde pública de doentes gripais. 
Nesse sentido, Cascais vai assinar já na próxima segunda-feira um protocolo com a Associação 
nacional de Farmácias e a Associação Dignitude com vista a apoiar e facilitar a administração 
da vacina da gripe aos munícipes com mais de 65 anos, que são o grupo com mais incidências 
e maiores efeitos nefastos da gripe.
Com este protocolo, o Município de Cascais irá comparticipar o pagamento da administração 
da vacina, nas farmácias aderentes, em 90 por cento, sendo os restantes 10 por cento por conta 
da Associação Dignitude.
É esta a nossa forma de estar na política. É esta a nossa resposta firme contra um vírus que 
quer resistir e persistir em nos vencer. É esta a nossa forma de negarmos o mito de Sísifo, por-
que sabemos que a persistência, a paciência e a resiliência são as nossas armas para que a vida 
triunfe, porque em Cascais não deixamos ninguém de fora.

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
GENTE ILUSTRE COM NOME DE RUAS

“Há gente que fica na história da história da gente” diz a canção da fadista Mariza. E é essa gen-
te que viveu para melhorar a vida de todos os que os rodearam que agora dão nome aos novos 
arruamentos em Carcavelos. Os novos arruamentos são nas urbanizações Legrand e Murtal que 
ficaram com os nomes de Odete Morgado, Alcino Frazão e Georges Dargent. Individualidades 
de áreas diferentes como a cultura, a música e a política e que têm em comum o amor ao conce-
lho e o trabalho de uma vida em prol da comunidade a que pertenceram. 

COVID-19
QUINTA DO PISÃO - HORÁRIO DE INVERNO 

A Quinta do Pisão é o seu local de passeio favorito? Saiba desde o dia 1 de outubro entrámos 
no horário de inverno (9h00 - 18h00), pelo que deve retirar o carro do estacionamento até às 
18h00. Após essa hora os portões de acesso rodoviário são encerrados. Este horário vigora até 
dia 31 de março de 2021.

COVID-19
VALORIZAR A PRIMEIRA INFÂNCIA

Crescer Melhor em Cascais é uma plataforma sem fins lucrativos constituída por 25 entidades 
com o compromisso de valorizar a primeira infância, qualificar os profissionais de toda a rede 
de creches reconhecidas como respostas educacionais promotoras de inclusão social. A propó-
sito da celebração dos seus 18 anos, está a promover sessões, no auditório da Casa das Histó-
rias Paula Rego com diferentes temáticas e destinadas a famílias, profissionais de educação e 
comunidade em geral. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias através do email 
ddes@cm-cascais.pt

COVID-19
ENVELHECER MELHOR

Com o objetivo de facultar aos cuidadores profissionais de idosos informação atualizada sobre 
direitos e prestações sociais aos quais o beneficiário Sénior ou dependente pode recorrer, no 
âmbito da Segurança Social, a Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais reuniu-se, no Auditório 
Maria de Jesus Barroso, na Casa das Histórias Paula Rego, para uma sessão de esclarecimento. A 
sessão contou com a participação do vereador Frederico Pinho de Almeida.

COVID-19
MÁSCARAS AJUDAM COMUNIDADE E FAMÍLIAS
                 

Em Cascais há Máscaras Solidárias que ajudam a comunidade e as famílias que perderam rendi-
mentos. Ao todo há 15 munícipes que face a uma situação de desemprego, abraçaram um novo 
desafio na sua vida profissional e estão a costurar máscaras comunitárias com o apoio da autar-
quia e do IEFP. Os valores angariados com este projeto vão reverter diretamente para atividades 
e iniciativas na comunidade envolvente.

COVID-19
SURF - CAMPEÃO NACIONAL

É já amanhã que vai ser conhecido o sucessor de Miguel Blanco no título de Campeão Nacional 
de Surf. Guincho ou Carcavelos, consoante as condições do mar, vai ver Afonso Antunes, Frede-
rico Morais ou Vasco Ribeiro, um deles suceder a Miguel Blanco no título. Quem vencer esta 5.ª 
etapa da Liga MEO Surf é campeão nacional! A luta está renhida.

COVID-19
FARÓIS COM VIDA

Com o intuito de ajudar a dinamizar o comércio local, a Câmara através da agência DNA Cas-
cais, com o apoio do IADE e da AECC, lançou o projeto “Farol na Rua”. Nasceram na rua e ao 
vivo pelas mãos de 27 artistas participantes neste concurso que foi ganho por Beatriz Lopes, 20 
anos, aluna do 1º ano do IADE. Na sua peça, que retrata alguns ícones da Vila, está presente um 
lado emotivo… a memória da sua Avó Josefina. Todos os faróis estiveram a votação na página de 
Facebook da DNA.

COVID-19
DEMOCRACIA LOCAL- O EXEMPLO DE CASCAIS

Cascais associou-se à Semana Europeia de Democracia Local, que promove a responsabilidade 
social e o reforço dos valores de cidadania, que tem no concelho uma expressão muito elevada 
nos programas de voluntariado e na participação dos projetos de Orçamento Participativo (OP). 
No que respeita ao OP, nos últimos 10 anos os cascalenses já concretizaram obras no valor de 38 
milhões de euros. Há 10 anos o primeiro OP concretizou investimentos de 2,1 milhões de euros, 
no último ano já foram 10 milhões e começámos com 6903 votantes e alcançamos no último OP 
69.766 vontantes. Veja aqui os projetos de voluntariado onde pode participar.
https://bit.ly/30Yu712

COVID-19
ATIVIDADES NATUREZA

Venha descobrir o borboletário de Rana e o património biológico da praia de Avencas. Amanhã 
será o dia-a-dia do Borboletário e no domingo será o passeio interpretativo da Área Marinha das 
Avencas. Increva-se +info: https://bit.ly/30FvIIU

COVID-19
PRÉMIO VIVER EM IGUALDADE

Mais um ano que o Município de Cascais foi distinguido com o Prémio Viver em Igualdade. Uma 
iniciativa promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e que visa pro-
mover a igualdade entre Homens e Mulheres, de prevenção e combate à violência contra as 
mulheres e violência doméstica e o combate à discriminação em razão da orientação sexual, 
identidade e expressão de género e caractisticas sexuais, quer na nossa organização, quer nas 
actividades por nós desenvolvidas.

COVID-19
PAISAGENS PORTUGUESAS- UM OLHAR IRLANDÊS

Laura Mulligan é uma artista irlandesa que se apaixonou pela luz, tons vibrantes e a diversidade 
das paisagens portuguesas. Até 29 de novembro pode ver o resultado desta paixão numa expo-
sição no Museu Condes de Castro Guimarães.

COVID-19
MÚSICA

Impedidos que estamos de levar as crianças a terem novas experiências no mundo das Artes, 
a União de freguesias Carcavelos/Parede levou a música aos Jardins de Infância de Carcavelos 
numa iniciativa em articulação com Agrupamento de Escolas de Carcavelos. 

COVID-19
ECOPONTO MÓVEL

Tem livros, revistas, cds, cassetes, rolhas, caricas, pequenos eletrodomésticos, entre outros re-
síduos, para reciclar? O Ecoponto Móvel amanhã vai estar em Cascai na Avenida Gaspar Corte 
Real, no Bairro do Rosário (ao lado da Sacolinha).

COVID-19
APOIO AO COMÉRCIO LOCAL - VEJA OS DESCONTOS 

A DNA Cascais, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e a AECC – Associação Empre-
sarial do Concelho de Cascais, está a desenvolver uma iniciativa com o objetivo de dinamizar o 
comércio local. Esta ação visa dar espaço aos empresários do Concelho de criarem uma campa-
nha de descontos, onde os próprios definem a percentagem associada ao desconto ou produto 
que pretendem oferecer, entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro.Através de uma Listagem que 
estará disponível num sitio da internet, poderá consultar todos os Descontos no Comércio do 
Concelho de Cascais

COVID-19
PENSE ANTES DE CLICAR

Outubro é o mês europeu da Cibersegurança. Devido ao aumento de casos de fraude ciberné-
tica (os chamados fishscams), a União Europeia promove, mais uma vez, a segurança em linha 
junto dos seus cidadãos, sob o mote “Pense antes de clicar”. Este programa de informação visa 
ajudar os utilizadores a identificarem ciber-ameaças e a estarem preparados para as mesmas.


