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COVID-19
MÁSCARAS GRATUITAS

O município de Cascais universaliza o acesso de máscaras face à obrigatoriedade da utilização 
deste equipamento de proteção na via pública. Cascais vai distribuir máscaras gratuitamente a 
toda a população residente. Esta decisão, anunciada hoje pelo presidente Carlos Carreiras surge 
na sequencia da aprovação na Assembleia da República da obrigatoriedade  do uso de máscara 
de proteção individual em locais públicos.

COVID-19
JÁ FORAM DISTRIBUÍDAS 5 MILHÕES DE MÁSCARAS

Até ao dia 22 de outubro, o programa máscaras acessíveis procedeu à distribuição de 5 milhões 
de máscaras, 3 milhões cedidas pela Câmara ao movimento associativo e pelas IPSS’s que desta 
forma e com base nas doações dos munícipes conseguiram angariar 700 mil euros.

COVID-19
DIA DOS FIÉIS FINADOS

Em Cascais os cemitérios manter-se –ão abertos, no Dia de Todos os santos assim como no Dia 
dos Fiéis Finados, mas normas restritivas que impõem um máximo de 5 pessoas por campa.

COVID-19
MÁSCARAS COMUNITÁRIAS

Carmen, Yolanda e Neide são três das munícipes que, embora vivam em pontos diferentes do 
concelho, têm um trabalho em comum: Costurar as máscaras sociais que ajudam a proteger a 
comunidade. Desempregadas devido ao encerramento dos seus locais de trabalho, decidiram 
“arregaçar as mangas” e abraçar um novo desafio, numa nova área de formação.
No total, são 15 munícipes que, entre a Adroana, Cruz Vermelha, Cabeço de Mouro e Torre, estão 
a costurar máscaras sociais através do programa de Apoio ao Reforço de Emergência de Equi-
pamentos Sociais e de Saúde. Uma medida do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
que conta com a parceria da autarquia.

CASCAIS VAI DISTRIBUIR MÁSCARAS GRATUITAS

Nunca dissemos que isto ia ser fácil! O combate que travamos contra o COVID é um combate 
sem tréguas nem cessar-fogo. É um combate diário, 24 horas por dias, nos 7 dias da semana.
Face à medida aprovada na Assembleia da República que impõe, e bem, o uso obrigatório de 
máscara na via pública posso anunciar que o município de Cascais vai distribuir máscaras gra-
tuitamente por toda a população residente. Esta medida será concretizada a partir do momen-
to em que a Lei aprovada na Assembleia entrar em vigor.

Se o Estado obriga e bem os cidadãos a utilizar máscaras em espaço público, como forma de 
controlar a pandemia, então deve dar condições que cada um as possa utilizar. Se o Estado 
Central não tem capacidade de fornecer máscaras, nós, em Cascais como Estado Local vamos 
fazê-lo.

Face a esta situação é nossa responsabilidade decidir com antecedência. Preparar para o pior 
e esperar o melhor, foi o que defini logo em março, mas houve logo quem, por uma tentativa 
desastrada de aproveitamento partidário tentasse denegrir o trabalho que a Câmara iniciou em 
defesa da saúde dos munícipes. Totalmente afastados da realidade e enredados na cegueira 
das suas próprias contradições exigiam aquilo que a Câmara já tinha concretizado, para depois 
denegrirem com violência extrema aquilo que fizemos.

Estava correta a nossa opção de nos tornarmos autossuficientes na produção de materiais de 
proteção individual. Até hoje já distribuímos 5 milhões de máscaras.

Esta semana concretizamos um acordo com a Associação Nacional de Farmácias, em que o 
município comparticipa com 90% dos custos da vacina da gripe, os restantes 10% são compar-
ticipados pela Associação Dignitude. Designado como Programa “Vacinação SNS Local”, tem o 
objetivo de retirar a pressão dos centros de saúde. Para tal, tanto no COVID-Bus como nas 42 
farmácias aderentes, irá ministrar a vacina aos maiores de 65 anos ou os doentes. 

No Dia Mundial da Alimentação, Cascais lançou mais um programa no apoio de emergência ali-
mentar: o Cartão Mais Solidário. Com esta iniciativa a autarquia vai conseguir apoiar mais 1000 
famílias pertencentes ao primeiro e segundo escalão fiscal. Uma evolução dos vários progra-
mas, como o Cascais + Solidário, as Caixas Solidárias e as Casas Solidárias, que já apoia várias 
famílias do concelho.

Com 4.500 famílias sinalizadas e já apoiadas pela Câmara através dos mecanismos referidos, a 
autarquia vai agora chegar a mais 1.000 famílias, que caíram em situação de fragilidade social 
em virtude da pandemia, pelas quais serão distribuídos os cartões que podem ser trocados nas 
grandes superfícies do Lidl e do Continente por bens alimentares e outros de primeira necessi-
dade. A Câmara Municipal de Cascais contribuiu com 66,6% do fundo que suporta os cartões, 
enquanto o CascaiShopping, Continente e Lidl contribuem com os restantes 33,3%.

Já na próxima semana a Câmara de Cascais vai reunir com a ARS, a Misericórdia e a direção 
da ACE’s com vista a criar mecanismos, suportados pelo município, que permitam aumentar o 
número de médicos ao serviço da população do concelho e estamos a estudar a criação de um 
gabinete médico com meios de diagnóstico e com capacidade para teleconsultas. 

Face à situação social vamos diminuir a coleta de IMI, para o próximo ano e diminuir em cerca 
de um milhão de euros dos custos sobre a recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

É um combate com custos. Em primeiro lugar de vidas, dos mais novos aos menos jovens, vidas 
ceifadas por uma pandemia que mata. Em Cascais desde o início do surto já se registaram 86 
óbitos (números de ontem), com 2.989 casos confirmados, o que representa um acréscimo de 
83 novos casos. Destes 2.314, mais 29 que no dia anterior, já se encontram recuperados.
Ontem Portugal ultrapassou os 3 mil novos casos diários atingindo a cifra de 3.270 novos infe-
tados e, desde o começo da epidemia já faleceram 2.245 pessoas.
Quanto aos internamentos, estão hospitalizados 1.365 doentes, mais 93 do que ontem, e 200 
em cuidados intensivos, mais 13 do que no dia anterior.  É o maior número de doentes inter-
nados desde o início da pandemia. Alguns hospitais da Área Metropolitana de Lisboa (AML) 
começam a dar sinais de saturação, embora de acordo com os responsáveis da ARS estejamos 
longe de esgotar a capacidade máxima. Mas estes dados são preocupantes porque o esfor-
ço no combate ao COVID mobiliza recursos que anteriormente eram canalizados para outras 
doenças igualmente graves. Preservar os cuidados de saúde e proteger os que nos protegem 
deve ser a prioridade.

Com rigor e contas certas o município de Cascais sabe que tem pela frente um combate duro 
em três frentes, a sanitária, a económica e a social, mas a nossa resiliência é a mensagem de 
esperança e a certeza de vitória, porque em Cascais somos todos por todos.

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 CONCELHO 
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
INVESTIMENTO NO COMBATE AO COVID

A Direção-Geral da Saúde (DGS) encabeça a lista de instituições públicas que mais gastaram ao 
longo deste período, com 105,9 milhões de euros. Seguem-se a Administração Central do Siste-
ma de Saúde (36 milhões), e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (17,9 milhões de 
euros). Em quarto lugar, surge a Câmara de Cascais, e depois o Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (16,7 milhões) e o Centro Hospitalar de São João (13,6 milhões).”

O município de Cascais garante que vai continuar a investir no combate à pandemia porque  o 
Estado, seja Central ou Local, tem de estar presente  junto das famílias, do sector social e das 
empresas.

COVID-19
CARTÃO + SOLIDÁRIO APOIA MIL FAMÍLIAS 

No Dia Mundial da Alimentação, Cascais lançou mais um programa no apoio de emergência ali-
mentar: o Cartão Mais Solidário. Com esta iniciativa a autarquia vai conseguir apoiar mais 1000 
famílias pertencentes ao primeiro e segundo escalão fiscal. O Cartão Solidário é um programa 
anual, que se renova a cada 3 meses com uma verba a rondar os 300 mil euros. Após avaliação 
do primeiro trimestre (de Novembro a final de Janeiro 2021), os trimestres consecutivos poderão 
ter mais ou menos reforço financeiro consoante a avaliação feita. 

A Câmara Municipal de Cascais contribuiu com 66,6% do fundo que suporta os cartões, enquanto 
o CascaiShopping, Continente e Lidl contribuem com os restantes 33,3%. Caso precise de solicitar 
este apoio, deverá contatar a Junta de Freguesia da sua área de residência.

COVID-19
VACINA GRIPE GRATUITA NAS FARMÁCIAS

Apoiar e facilitar a administração da vacina da gripe aos munícipes de Cascais com + de 65 
anos, ou pertencente a grupo sanitário de risco é o objetivo do protocolo assinado entre a Câ-
mara Municipal de Cascais, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e pela Associação Dig-
nitude. Designado como Programa “Vacinação SNS Local”, tem também o objetivo de retirar a 
pressão dos Centros de Saúde de Cascais. Para tal, tanto no COVID-Bus como nas 42 farmácias 
aderentes os cidadãos com mais de 65 anos e ou doença crónica podem tomar gratuitamente a 
vacina

COVID-19
RENOVAÇÃO DA FERROVIA NO PLANO NACIONAL
DE INVESTIMENTOS

“O plano para a ferrovia que prevê a ligação Lisboa Porto em Alta Velocidade também prevê a 
ligação da linha de Cascais à restante rede nacional. Poderão ser feitos, desta forma, comboios 
diretos entre a vila cascalense e Lisboa. Será a Ligação da Linha de Cascais à Linha de Cintura 
(200 milhões de euros). O objetivo é criar um desnivelamento em Alcântara e uma nova estação 
subterrânea de Alcântara Terra (e desativação da existente), com possibilidade de articulação 
com a futura estação do Metro de Lisboa.

COVID-19
REFORÇO DE AUTOCARROS DA LINHA 419
                 

do Estoril) e 18h10 (partida da Alapraia).  Estes novos horários resultam de uma atualização ao 
desdobramento anteriormente anunciado desta Linha indo ao encontro do interesse dos alunos, 
assegurando que têm à sua disposição uma Linha adaptada ao seu horário escolar, permitindo a 
deslocação entre a escola e casa em segurança. 

COVID-19
ADIADO IRONMAN

No início, estava tudo alinhado para acontecer nos dias 26 e 27 de setembro deste ano. No en-
tanto, surgiu a pandemia de Covid-19 e, tal como aconteceu com tantos outros eventos despor-
tivos, a organização viu-se obrigada a adiar a sua realização. O Ironman Portugal-Cascais estava 
agora marcado para 8 e 7 de novembro, mas foi novamente adiado.

COVID-19
TÚNEL DE DESINFEÇÃO

O Hospital de Cascais instalou um túnel de desinfeção, deteção da utilização de máscara e de 
medição da temperatura corporal de todos os utentes para acentuar o reforço do sentimento de 
segurança da população utente.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve, hoje, em direto com os munícipes de Cascais na página de facebook da 
Câmara. Durante a emissão em direto registaram-se perto de 2.700 visualizações com um alcan-
ce de mais de 6 mil  cidadãos, com uma taxa de interação de 37,4%.

COVID-19
REGRAS ANTI- COVID NA NOVA SBE

A Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) criou um sistema de 
pontos, semelhante aos das cartas de condução, para tentar garantir o cumprimento das regras 
de combate à pandemia dentro das suas instalações por estudantes, professores e funcionários.

COVID-19
CLÍNICA DE SEGURANÇA INFANTIL 

A Família é o alicerce fundamental que dá suporte ao que somos e ao que fazemos ao longo de 
toda a nossa vida. Inscreva-se no webinar “Realidades familiares. Novos desafios”, que decorre 
dia 29 outubro, das 18h00 às 19h30. Inscrições gratuitas, mas obrigatórias até dia 27.10.

COVID-19
PEQUENOS GESTOS

Até ao final do mês, ainda pode obter gratuitamente o seu kit Pequenos Gestos, uma campanha 
para sensibilizar a comunidade para a importância do uso de sacos reutilizáveis na ida às com-
pras. Desta forma, com um pequeno gesto, reduzimos a utilização do plástico e a pegada eco-
lógica. Todos os sábados de outubro, vamos disponibilizar 7.100 “kits sustentáveis” compostos 
por 5 sacos interiores de algodão sustentável com modelos e tamanhos diversificados e 1 saco 
exterior para arrumar tudo na ida às compras. Aceite o convite. Faça a sua parte!

COVID-19
RASTREIO DE DIABETES

A SER+ Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida está a desenvolver um ras-
treio para identificar portadores desta patologia, cujo acompanhamento é fundamental para 
garantir uma boa qualidade de vida. Pode fazer o teste de rastreio à diabetes tipo 2 na carrinha 
da  SER+ ,ou nos espaços Academia da Saúde: 
Dia 29, Estação CP Carcavelos - 9h30 – 17h00
ACADEMIA DA SAÚDE
Quinta da Alagoa, 2ª feira das 13h00 às 17h00. Tires (Loja Cascais), 3ª feira das 09h00 às 13h00 
e das 14h00 às 17h00. Hospital de Cascais, 4ª feira das 09h00 às 13h00. Bombeiros Voluntários 
de Alcabideche, 2ª a 6ª feira das 09h00 às 13h00

COVID-19
HORTAS COMUNITÁRIAS DE CASCAIS NA RTP 2

Do Jardim para a Mesa” é uma série da RTP2 que, em 2013, veio conhecer as Hortas Comuni-
tárias de Cascais. A 26 de outubro poderá assistir, por volta das 20h55, aos episódios sobre o 
trabalho efetuado em Cascais. Esta é uma série que explora as novas tendências na agricultura 
urbana e a forma como se estendem aos corações dos moradores da cidade. Na altura Cascais 
tinha apenas 8 Hortas e, hoje em dia, já conta com 26.

COVID-19
ÉPOCA BALNEAR

Num verão sem vítimas mortais nas praias de Cascais, o balanço da Época Balnear revelou-se 
muito positivo. Um resultado para o qual muito contribuiu o Dispositivo de Monitorização criado 
para monitorizar e fiscalizar a Época Balnear 2020. Envolvendo todas as entidades ligadas às 
praias do concelho, ajudou a promover uma melhor comunicação, coordenação e resolução de 
situações. O último encontro das entidades envolvidas neste dispositivo decorreu esta semana , 
no Centro Cultural de Cascais.

COVID-19
MOBILIDADE SUAVE

A mobilidade suave é uma aposta da autarquia. Estamos, por isso, por todo o concelho, a au-
mentar a nossa rede ciclável, como é o caso da Rua do Canteiros, em São Domingos de Rana. 

COVID-19
DISTÂNCIA ZERO VENCEU O PRÉMIO BPI “LA CAIXA” 2020

O Centro Paroquial do Estoril (CPE), com o projeto “Distância Zero” para combate ao isolamento 
social de idosos, foi um dos 24 vencedores do Prémio BPI “la Caixa” 2020, na categoria Séniores. 
Destinado a instituições privadas sem fins lucrativos, com projetos que visem a melhoria da qua-
lidade de vida e a igualdade de oportunidades de pessoas com mais de 65 anos em situação de 
vulnerabilidade social, o júri contemplou a candidatura do CPE ao prémio BPI “la Caixa” – Sénio-
res 2020 com o “Distância Zero”, um projeto inovador na área do combate ao isolamento social 
dos idosos.

COVID-19
GANHE PONTOS NOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

Optar pelo transporte público no concelho de Cascais é uma boa prática que merece ser re-
compensada. Com todas as medidas de segurança exigidas em tempos de pandemia, a viagem 
numa das 31 carreiras municipais, além de gratuita para os munícipes portadores do Cartão Viver 
Cascais, pode traduzir-se em 1 ponto Citypoints Cascais. Carregue o seu ponto diário em qual-
quer viagem.

COVID-19
LANDARTE

Até 25 de outubro ainda pode visitar a 9.ª edição da exposição LandArt Cascais, que enche 
ainda de mais cor os campos e as colinas da Quinta do Pisão. Visite o espaço e conheça as obras 
criadas para serem integradas na paisagem, privilegiando o contacto entre o Homem e a Nature-
za.

COVID-19
SONHOS DO DIA E DA NOITE

O Centro Cultural de Cascais (CCC) inaugura, no sábado, 24, a exposição ‘Sonhos do Dia e da 
Noite. Trata-se da coleção de arte reunida ao longo de 40 anos por Maria João Fernandes e que 
integra artistas como Cruzeiro Seixas, Vieira da Silva, Paula Rego e Graça Morais, entre outros. 
Até 3 de janeiro de 2021.

COVID-19
VIVA A REPÚBLICA

Na Casa Sommer - Arquivo Histórico está patente “Viva a República”, uma exposição em que se 
apresentam novos documentos para a história da I República em Cascais. Neste período o con-
celho, apesar de se ressentir da Grande Guerra, da gripe pneumónica e da instabilidade política, 
apostou fortemente no turismo, impondo o Estoril como estação climatérica, termal e despor-
tiva de nível internacional. Lotação limitada a 12 pessoas. Horário: 2ª a 6ª feira | 09h00 -13h00 e 
14h00 - 17h00. Sábados, Domingos e Feriados | 10h00 -13h00 e 14h00 - 18h00

COVID-19
QUINTA DO PISÃO

Do que está à espera para visitar a Quinta do Pisão? Localizada na vertente sul do sopé da serra 
de Sintra, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais é considerada um estudo de caso em matéria 
da Conservação da Natureza e Biodiversidade.

São 380 hectares de vegetação muito diversa onde habitam centenas de animais domésticos e 
selvagens que a torna um valioso património natural de Cascais.

COVID-19
FARM TO FORK- CASCAIS NO CAMINHO CERTO

Os restaurantes querem produto hortícola e frutícola local, o que significa que o produto não 
pode nem deve estar ‘longe’… Deve ser acessível, competitivo em termos de preço e de qualida-
de, em quantidade. A tendência europeia de sustentabilidade para um sistema alimentar justo, 
saudável e amigo do ambiente “farm to fork” implica que à mesa do restaurante seja servido 
produto da horta próxima, Como município incentivamos a produção e o consumo biológicos, 
e começámos a caminhar nesta direção em 2009, com o projeto Terras de Cascais. Criámos as 
primeiras hortas comunitárias, onde os horticultores das mais variadas faixas etárias e estratos 
socioeconómicos, escreveu Luís Almeida Capão presidente da Cascais Ambiente no Jornal
Plubituris.

COVID-19
HOTEL ALBATROZ PROMOVE PRODUTOS BIOLÓGICOS

A Cascais Ambiente quer promover o consumo de produtos biológicos nos restaurantes do con-
celho. O restaurante Albatroz, que integra o The Albatroz Hotel, é o primeiro a responder ao rep-
to da Câmara Municipal de Cascais, através da Cascais Ambiente e a juntar-se ao projeto Horta 
do Chef. O projeto evoluiu e está agora a bater à porta dos vários restaurantes do concelho. 

COVID-19
CIRCUITO DE CASCAIS 1963- 66” 

Grande parte da história do automobilismo português fez-se, é continua a fazer-se em Cascais. 
Hoje, existem poucos lugares com tanto glamour como a estrada Marginal ou a estrada do Guin-
cho. Voltar 57 anos atrás e poder imaginar que essas mesmas estradas de Cascais foram anfitriãs 
de três Grandes Prémios de Portugal e trazer todo esse imaginário é o que nos proporciona o 
livro do Adelino Dinis, “Circuito de Cascais 1963-66”.

COVID-19
CONCERTO

A não perder o “Concerto Final do Curso de Direção”, da  Orquestra de Câmara de Cascais e 
Oeiras, amanhã sábado, 24 de outubro, no Auditório Senhora da Boa Nova. Os três candidatos 
finalistas escolhidos pelo júri composto pelos dois maestros professores e pelos líderes dos nai-
pes da orquestra apresentam-se a dirigir um andamento obrigatório da Sinfonia N.º 40 de W. A. 
Mozart e dois andamentos contrastantes da Sinfonia N.º 1 de L. V. Beethoven à sua escolha. 

COVID-19
“ C” - COM TUDO SOBRE CASCAIS

Já leu o Jornal C deste mês? Confira a edição que traz tudo sobre Cascais: Subscreva para
receber sempre em primeira mão. #jornalC


