
CANCELAMENTO FESTAS POPULARES 2020 – COMUNICADO DE TIRES, ABÓBODA E TALAÍDE   

Considerando que: 

a) No dia 11 de Março a Organização Mundial de Saúde qualificou a situação atual de 

emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, como uma 

PANDEMIA; 

 

b) Foi emitida pela DGS – Direcção Geral de Saúde, sobre a realização de eventos públicos, 

a Orientação nº 007/2020 de 10/03/2020 atualizada a 16/03/2020;  

 

c) No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através 

do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. 

 

d) Apesar do levantamento do estado de emergência, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, estabelece uma estratégia de levantamento de 

medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19; 

 

e) O levantamento gradual das medidas de confinamento conduzirá inevitavelmente a um 

aumento dos novos casos de infeção com o coronavírus, pelo que se torna necessário 

assegurar um acompanhamento constante dos dados epidemiológicos, podendo as 

medidas tomadas ser adaptadas ou reintroduzidas novas medidas para que a pandemia 

se mantenha controlada. 

 

f) Apesar de ter sido aprovada uma estratégia gradual de levantamento de medidas de 

confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19, mantêm-se a 

proibição de realização de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas; 

 

g) O cancelamento de eventos públicos visa evitar a transmissão entre um elevado número 

de pessoas em espaços confinados e/ou em eventos realizados em espaços no exterior; 

 

As Direções do Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio de Tires, do G. I. M. D. A. - Grupo 

Instrução Musical e Desportivo de Abóboda e do Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de 

Talaíde, embora reconheçam o potencial impacto social e económico desta sua decisão na vida 

das suas Instituições e de quantas beneficiam das suas Festas anuais, decidiram em articulação 

com a Câmara Municipal de Cascais, proceder ao CANCELAMENTO das suas Festas Anuais 

(Santos Populares). Esta decisão foi tomada à luz da informação hoje disponível sobre o 

comportamento da PANDEMIA de COVID-19, tendo em conta a situação epidemiológica local, 

regional, nacional e internacional. 

Acreditamos que, se forem criadas e mantidas condições para se detetar, testar, tratar, isolar, 

rastrear e se mobilizarem as pessoas na resposta a esta crise, mais cedo voltaremos a ESTAR 

JUNTOS. 

Cascais, 21.05.2020 


