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MUNICÍPIO
DISTRIBUI MÁSCARAS
COMUNITÁRIAS PELA
POPULAÇÃO
PÁG. 9

Com o intuito de garantir que todos os
bombarralenses têm acesso a máscaras
comunitárias, o Município do Bombarral, em
articulação com as Juntas de Freguesia, iniciou,
no dia 2 de maio de 2020, a distribuição massiva
destes equipamentos de proteção individual.

PÁG. 11

Procurando evitar que a população se tenha
de deslocar para aceder aos bens essenciais,
foi elaborada uma listagem de empresas do
concelho que prestam serviços de entrega
ao domicílio e de take away.

PÁG. 4

CÂMARA DO BOMBARRAL
IMPLEMENTA MEDIDAS
DE APOIO ÀS FAMÍLIAS
E EMPRESAS

PÁG. 3

Em complemento às medidas decididas no âmbito
da OesteCim e com vista a minimizar as dificuldades
que as famílias e as empresas estão neste momento a
atravessar devido à pandemia da COVID-19, a Câmara
Municipal implementou um conjunto de medidas de
apoio nas mais diversas áreas.

O Pavilhão Municipal do Bombarral tem vindo
a ser preparado para servir de infraestrutura
de apoio às operações no âmbito da
pandemia COVID-19, tendo diponível no
imediato 35 camas e mais 24 de reserva.

PÁG. 5

O Município do Bombarral associou-se à
Associação Dignitude, entidade responsável
pelo desenvolvimento, operacionalização e
gestão do Programa Abem: Rede Solidária do
Medicamento, com vista a colocar em prática
o programa de Emergência Abem: COVID-19.
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PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO BOMBARRAL,
DR. RICARDO FERNANDES
Obrigado .
Os momentos que vivemos têm sido muito desafiantes para todos nós, para o país e para a
economia. Ninguém imaginava, há pouco mais
de dois meses, que o planeta iria estar sujeito
a uma Pandemia, que teríamos de fechar o
pequeno comércio, que teríamos de andar de
máscara e luvas na rua, e que para proteger os
mais vulneráveis, teríamos de deixar de abraçar o nosso próximo e isolar-nos socialmente.
A nossa geração tem a missão de conseguir
superar esta pandemia. Mais do que em qualquer outra altura, para a nossa geração, este
é o momento para demonstrar a coragem de
implementar medidas que protegem aqueles
que tanto nos deram, os mais seniores, mas
também para proteger a saúde de todos, o
futuro das empresas e da economia.
Todos temos sido chamados a tomar decisões,
que impactam no futuro de todos nós. Este é um
esforço que apenas será bem-sucedido se for de
todos, num combate a um vírus que não escolhe
classe social, género ou profissão.
Para já, a primeira batalha de uma longa guerra
contra este vírus foi superada. Aparentemente,
conseguimos o primeiro objetivo, evitar o colapso
do Serviço Nacional de Saúde e impedir que acontecesse na nossa terra o que se passou em Espanha, em Itália, na China, no Brasil e nos Estados
Unidos. Por isso, iniciámos o lento processo de
levantamento das medidas de isolamento social,
de forma gradual e com muito cautela.

A todos os que ficaram em casa muito obrigado. Obrigado por se terem protegido, mas
acima de tudo, por nos terem protegido a
todos. E a todos os que tiveram de continuar
a garantir os serviços essenciais, para que a
água, a eletricidade e os bens essenciais continuassem a chegar a casa dos Bombarralenses,
muito obrigado. Aos colaboradores da Câmara,
às Forças de Segurança, aos Bombeiros, aos
Médicos, aos Farmacêuticos, aos Enfermeiros
e a todos os profissionais de saúde, o meu
obrigado em nome do Concelho do Bombarral. O vosso esforço e o risco que assumiram,
por todos nós, é um exemplo de humanismo e
motivo de um imenso respeito.
Mas, apesar de algumas boas notícias, não nos
podemos esquecer que ainda há um caminho
longo pela frente. Até se descobrir um tratamento eficaz, ou uma vacina, vamos ter de
continuar a ser regrados, a promover o isolamento social, a usar sempre mascara em locais
públicos e a desinfetar com muita regularidade
as mãos. Não há espaço para o desleixo.
Pessoalmente, acredito que juntos iremos conseguir superar esta crise. Acredito que o futuro
nos permitirá trocar novamente palavras como
isolamento, ou afastamento, por colaboração,
convívio e, sobretudo, pelo orgulho de termos
cumprido esta missão da nossa geração, vencer este maldito vírus.
Juntos vamos conseguir. 

MUNICÍPIO CANCELA
EVENTOS PÚBLICOS ATÉ DIA
30 DE SETEMBRO
Face à atual situação epidemiológica associada à pandemia
da COVID-19 e à necessidade de
se manter o contacto entre as
pessoas ao nível mínimo indispensável, uma vez que este constitui
um forte veículo de contágio e de
propagação deste vírus, o Município do Bombarral, em conformidade com a decisão do Conselho
Intermunicipal do Oeste, cancelou
a realização de Festas, Festivais e
Espetáculos de natureza análoga
até dia 30 de setembro de 2020.
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Esta medida abrange todos
os eventos públicos ou sujeitos a autorização por parte do
Município, entre os quais se
destacam a terceira edição da
Floresta Mágica (maio/junho),
as atividades comemorativas do
106º aniversário do concelho do
Bombarral ( junho), como já foi
anunciado anteriormente, bem
como o 37º Festival do Vinho
Português e 27ª Feira Nacional
da Pera Rocha (agosto).

Apesar da difícil decisão, o
Município acredita que este é
o melhor caminho para que, e
com a ajuda de todos, se consiga
retomar rapidamente a realização
destes e outros eventos que
tanta vida dão ao concelho do
Bombarral.

O MUNICÍPIO ESTÁ AO SEU LADO

COVID-19

CÂMARA DO BOMBARRAL IMPLEMENTA
MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS

Em complemento às medidas decididas
no âmbito da OesteCim e com vista a
minimizar as dificuldades que as famílias
e as empresas estão neste momento a
atravessar devido à pandemia da COVID-19,
a Câmara Municipal do Bombarral irá
implementar um conjunto de medidas de
apoio nas mais diversas áreas.

Entre outras medidas, destacam-se a aquisição de equipamentos
tecnológicos para alunos carenciados, a distribuição de máscaras à
população, a isenção do pagamento
do consumo de água no primeiro
escalão doméstico (abril, maio e
junho), a adesão ao programa Emergência Abem, referente à aquisição
de medicamentos, ou ainda a criação
de redes para apoio à população na
realização de compras, entrega de
refeições e de medicamentos.
A autarquia vai ainda reforçar o
apoio ao movimento associativo, irá
isentar as empresas dos primeiros 10
mil litros de água na tarifa não-doméstica (abril, maio e junho), bem
como o pagamento de taxas de publicidade e ocupação de espaço público
(março a junho).
As medidas, sujeitas a requerimento
dos interessados, deverão ser submetidas através de formulário específico,
que se encontra disponível no portal do
Município em www.cm-bombarral.pt.
Depois de devidamente preenchido
pode ser remetido em formato eletrónico, para o endereço atendimento@
cm-bombarral.pt, ou em formato papel,
via correio, para a sede de concelho.
As medidas de apoio a implementar são as seguintes:

MEDIDAS DE APOIO ÀS
FAMÍLIAS

MEDIDAS DE APOIO AO TECIDO MEDIDAS GENÉRICAS
EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO
Aquisição de máscaras comunitá-

 Isentar o primeiro escalão
doméstico a todas as famílias, nas
faturas de abril, maio e junho;

Isentar os primeiros 10.000L de
água na tarifa não-doméstico, nas
faturas de abril, maio e junho;

Permitir, sob requerimento
do interessado, a suspensão do
pagamento das faturas da água,
até 30 de junho, permitindo o seu
pagamento à posteriori, de forma
faseada até 12 prestações mensais;

Isentar, a requerimento dos interessados, o pagamento dos valores relativos a rendas e/ou direitos de superfície
(onerados) devidos à autarquia, pela
ocupação de imóveis, equipamentos ou
outros, de março a junho;

Nos casos de perda de rendimentos do agregado, comprovada, em
mais de 30%, permitir, sob requerimento do interessado, o acesso
às condições da tarifa social, com
efeitos retroativos ao mês de março;

Isentar, a requerimento dos
interessados, o pagamento de taxas
de publicidade e ocupação de espaço
público às empresas com atividade no
concelho, com exceção das superfícies
comerciais de distribuição alimentar,
seguradoras e outras entidades do
sistema financeiro, entre os meses de
março a junho, inclusive;

Fomentar as leituras do consumo
de água por via telefónica, através
de linha específica para o efeito;
Reduzir em 50% o pagamento
das rendas relativas à habitação
social, nos meses de abril, maio e
junho;
Isentar o pagamento da Componente de Apoio à Família e Atividades de Animação e de Apoio à
Família durante o período em que o
serviço não é prestado;

Reforço das verbas afetas ao apoio
ao movimento associativo, a distribuir
de acordo com critérios a aprovar em
Reunião de Câmara, majorando associações e/ou coletividades cuja sustentabilidade tenha sido comprovadamente afetada pelos efeitos decorrentes da
pandemia e/ou desenvolvam ações de
apoio a terceiros que concorram para
mitigar os efeitos da mesma;

Isentar o pagamento das mensalidades da Piscina Municipal no período em que a mesma se encontra
encerrada, sem perda da inscrição;
Suspender, entre março e junho,
a contabilização de juros de mora
por pagamentos em atraso;
Adesão ao programa Emergência Abem COVID-19, que se traduz
num up grade ao Programa Abem,
para inclusão de maior número de
beneficiários no acesso gratuito a
medicamentos;
Criação de redes (em articulação
com as Juntas de Freguesia, comerciantes, restaurantes e farmácias)
para apoio à população em situações práticas, como realização de
compras, entrega de refeições e de
medicamentos;
Criação de linha de apoio psicológico (262 60 90 35 / 914 818 806);
Aquisição de equipamentos e
serviços tecnológicos, para alunos
carenciados dos 1º, 2º e 3º ciclos
e do Secundário, de acordo com
levantamento de necessidades ;

rias para distribuição às populações
no período pós Estado de Emergência;
Reforço do Fundo de Emergência;
Desinfeção de diversas zonas
no concelho que, neste contexto
epidémico, são mais suscetíveis de
passagem e afluência de Munícipes;

NOTAS FINAIS
Estas medidas vêm em
complemento às anteriormente
apresentadas, no âmbito da
OesteCIM;
Sem prejuízo das medidas
apresentadas, o Município aceita
ponderar, em reunião de Câmara,
outros apoios que lhe venham
a ser requeridos, e que se
apresentem como importantes
no contexto das implicações do
COVID-19, no nosso concelho;
A implementação das
medidas vigora pelos períodos
acima mencionados, sendo
monitorizadas de forma regular e
podendo ser alteradas conforme o
desenvolvimento da pandemia; 

MEDIDAS DE APOIO SOCIAL
Isentar, sob requerimento dos
interessados, o pagamento dos
primeiros 50.000L de água, nas
faturas de abril, maio e junho;
Apoio, em articulação com
parceiros no terreno, a pessoas
em situação de vulnerabilidade,
nomeadamente através do fornecimento de refeições e cabazes de
compras;
Apoio ao setor social, nomeadamente através da disponibilização de EPI – equipamentos de
proteção individual;
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MUNICÍPIO RETOMA
ATENDIMENTO
AO PÚBLICO
PRESENCIAL COM
MARCAÇÃO PRÉVIA
O Município do
Bombarral retomou
esta terça-feira,
dia 5 de maio, o
atendimento ao
público presencial,
após garantir
as adequadas
condições de
segurança sanitária
para os seus
colaboradores e
munícipes.

Assim, já é possível recorrer aos serviços de Atendimento, Tesouraria, Gabinete de Inserção Profissional e Espaço
do Cidadão, mas mediante marcação
prévia através do contacto telefónico
262 60 90 10 ou dos endereços de correio eletrónico geral@cm-bombarral.pt
e atendimento@cm-bombarral.pt.
Por outro lado, no acesso ao edifício da
Câmara Municipal passa a ser obrigatório
o uso de máscara, bem como a desinfeção das mãos com álcool gel, este último
disponível no átrio de entrada do edifício.
A partir desta data, passa igualmente
a estar em funcionamento a Biblioteca
Municipal, embora com condicionamento de lotação e prioridade para estudantes na utilização do Espaço Internet.
Por fim, a autarquia deixa um apelo
à população no sentido de optar, sempre que possível, por permanecer em
casa, recorrendo preferencialmente
aos contactos telefónicos e endereços
de correio eletrónico.

PAVILHÃO MUNICIPAL
PREPARADO PARA
ALOJAMENTO DE RETAGUARDA
O Pavilhão Municipal
do Bombarral
tem vindo a
ser preparado
para servir de
infraestrutura de
apoio às operações
no âmbito da
pandemia COVID-19.

Neste sentido, depois de avaliadas as
condições por parte das autoridades
competentes, o Município do Bombarral, através do Serviço Municipal
de Proteção Civil e com o apoio do
Comando Distrital de Operações de
Socorro, passa a ter disponível no imediato 35 camas (mais 24 de reserva).

Este equipamento será sempre um
recurso alternativo aos atualmente
existentes e será utilizado em função
das necessidades e prioridades que
venham a ser definidas em cada momento pelas autoridades de saúde.

ARTIGO DE OPINIÃO – DR.ª MARGARIDA
MARQUES “AGIR NA RESPOSTA EUROPEIA”
ARTIGO PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DAS CALDAS
O Parlamento Europeu reuniu a
semana passada em sessão plenária.
Sim, não estávamos em Estrasburgo,
nem em Bruxelas, estava cada um
dos deputados em sua casa, on line,
nos 27 Estados-Membros da União
Europeia (UE). Mas isso não nos inibiu
de tomarmos decisões importantes
para o futuro da UE. A crise da COVID-19 vai deixar marcas. Pelos familiares e amigos que perdemos, pelos
empregos que desaparecem, mas
também pela limitação dos contactos
sociais nas escolas, nas famílias, no
trabalho. Mas deixará marcas muito
maiores se não formos capazes de
construir uma resposta europeia.
O Parlamento Europeu está a fazer
o seu trabalho para que consigamos
construir essa resposta europeia. Já
muito foi feito: fornecimento de equipamentos médicos, fronteiras internas
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com corredores verdes para que as
mercadorias e bens essenciais, designadamente bens alimentares ou médicos,
possam circular, apoio a agricultores e
pescadores, (nomeadamente a pescadores portugueses), auxilio a Pequenas
e Médias Empresas ou repatriamento
de cidadãos que queriam passar esta
crise junto dos seus. Aos Estados-Membros foi dada também a possibilidade
de usarem toda a flexibilidade no uso
dos fundos europeus, (para Portugal,
no PT2020). Também o Eurogrupo
aprovou um pacote de 540 mil milhões
de euros para proteger as empresas, os
empregos e ajudar os países a sustentarem as suas contas publicas, sem que
o acesso a esses financiamentos possa
condicionar as políticas futuras. Temos
consciência de que os custos desta
crise vão levar a um aumento brutal do
défice e da dívida.

Já muito foi feito. Mas não é suficiente. A resposta europeia tem de
ir muito mais longe. O Parlamento
Europeu aprovou na última sessão
plenária a criação de “obrigações
de recuperação” (recovery bonds)
garantidas pelo orçamento da UE,
destinadas a proteger os Estados
da sua exposição ao risco junto dos
mercados financeiros. Uma decisão
histórica que há muito reivindicávamos. Para além disso, aprovou a
criação de um Fundo de Solidariedade da UE para o COVID-19 de, pelo
menos, 50 mil milhões de euros. E
finalmente, porque esta crise não
pode fragilizar nem a democracia
nem o Estado de Direito, valores
fundadores da União, expressou a
sua preocupação com a evolução da
Democracia e do Estado de Direito
na Hungria e na Polónia.

Margarida Marques
Deputada Europeia, Vice-Presidente
da Delegação Socialista portuguesa ao
Parlamento Europeu

O MUNICÍPIO ESTÁ AO SEU LADO
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MUNICÍPIO ADERIU AO PROGRAMA
EMERGÊNCIA ABEM: COVID-19
O Município do Bombarral associou-se à Associação Dignitude, entidade
responsável pelo desenvolvimento,
operacionalização e gestão do Programa
Abem: Rede Solidária do Medicamento,
com vista a colocar em prática o programa Emergência Abem: COVID-19.
Justificando a adesão a este programa especial, o presidente da Câmara
Municipal do Bombarral, Dr. Ricardo
Fernandes, considera expectável que,
“por força das medidas atualmente
impostas para travar a propagação da
pandemia de COVID-19, os cidadãos de
grupos de risco se possam encontrar,
em muitas situações, privados ou com
muitas dificuldades no acesso a bens
essenciais, como são os medicamentos.

“Tendo em conta este contexto, consideramos ser fundamental reforçar
este apoio à população, e por isso aderimos, desde a primeira hora, ao programa Emergência Abem: COVID-19”.
Para este efeito, poderão ser beneficiários, após avaliação socioeconómica
por parte do Município, os munícipes
que se encontrem numa situação
fragilizada originada pela pandemia
COVID-19. Os benefícios concedidos ao
abrigo do Programa Abem abrangem
exclusivamente os medicamentos,
quando prescritos em receita médica e
comparticipados pelo SNS.

O Programa Abem, ao qual o Município aderiu em janeiro de 2018, mantem-se em paralelo com este programa de emergência, sendo potenciais
beneficiários os agregados familiares
cuja capacitação seja inferior a 50% do
Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Para mais informações, contacte o
serviço de Ação Social da Câmara
Municipal do Bombarral através do telefone
262 609 028 ou do endereço eletrónico
accaosocial@cm-bombarral.pt.

SETOR DE AÇÃO
SOCIAL MANTÉM
ACOMPANHAMENTO À
POPULAÇÃO CARENCIADA
Neste difícil momento que a população do concelho atravessa, o Município do Bombarral tem procurado
estar ao lado dos bombarralenses,
garantindo apoio a todos os munícipes, nomeadamente àqueles que
neste contexto de pandemia possam
estar a passar por dificuldades
acrescidas.
É nesse sentido, que o setor de
Ação Social continua o seu trabalho
de sinalização, identificação, acompanhamento e encaminhamento dos
casos que geram maior preocupação.

Apesar da situação epidemiológica
que vivemos, continua-se a privilegiar
um acompanhamento de proximidade, através de visitas domiciliárias, as
quais são realizadas com os adequados equipamentos de proteção.

Se estiver a passar por dificuldades e
precisar de ajuda, não hesite em contactar
a Câmara Municipal, através do número
de telefone 262 609 010 ou do e-mail
accaosocial@cm-bombarral.pt.

LINHA DE APOIO PSICOLÓGICO
Devido à situação de pandemia em
que nos encontramos atualmente e
que nos obriga ao isolamento social,
é normal desenvolver uma reação
aguda de stress que resulta de uma
situação anómala, preocupante e
exigente, mesmo que não tenha
qualquer problemática anterior, em
termos psicológicos.
Reações que pode sentir: depressão, ansiedade, medo, desespero, irritabilidade, dificuldade de
concentração, baixa auto eficácia,
pensamentos intrusivos, alteração

da memória, taquicardia, insónia, fadiga, alteração do apetite, abandono
de atividades, agitação, entre outros.
Sendo perfeitamente normais
numa primeira fase, estas reações
podem evoluir para uma psicopatologia e nesse sentido é muito importante regular estes sintomas e cuidar
da sua saúde mental!
É assim fundamental monitorizar as reações iniciais de stress, de
forma a prevenir a sua evolução e
consolidação em síndromes clínicos.

O apoio psicológico de crise é
direcionado para toda a população
que esteja a vivenciar estes ou outros
sintomas, inerentes à situação de pandemia de COVID-19 e cujo acompanhamento será essencial nesta fase.

Estamos ao seu dispor a partir dos números
262 609 035 e 914 818 806.
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MUNICÍPIO PROMOVEU
TESTES DE RASTREIO
À COVID-19 AOS
COLABORADORES
DOS LARES DO CONCELHO

TABLETS JÁ CHEGARAM AO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
FERNÃO DO PÓ
O presidente da Câmara Municipal do Bombarral, Dr. Ricardo
Fernandes, entregou esta quarta-feira, dia 6 de maio, ao diretor
do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, professor Emanuel
Vilaça, os primeiros tablets e routers de acesso à Internet, do
conjunto de 148 tablets e 98 routers adquiridos pela autarquia,
num investimento superior a duas dezenas de milhares de euros.
O Município concretizou, assim, o compromisso de
garantir que nenhum aluno do concelho fique impedido de
frequentar as aulas à distância por não ter um equipamento tecnológico adequado para o efeito.

Estes equipamentos, cedidos por
empréstimo da autarquia, são destinados
aos estudantes, dos 1º, 2º e 3º ciclos e
ensino secundário, que tenham maiores
dificuldades económicas, de acordo com o
levantamento efetuado pelo Agrupamento
de Escolas Fernão do Pó, a quem caberá
agora a distribuição.

Cerca de uma
centena de
colaboradores de
todos os lares de
idosos existentes no
concelho realizaram
esta segunda-feira,
dia 4 de maio,
testes de rastreio à
Covid-19.

A ação foi dinamizada pelo Município do Bombarral, que considerou a
realização destes testes fundamental
para reforçar a segurança dos utentes
e de todos os profissionais, para os
quais se deixa uma palavra de reconhecimento pelo meritório trabalho
que tem sido desenvolvido ao nível da
prevenção e da contenção desta pandemia no seio destas instituições.

ENTREGA DE
REFEIÇÕES E CABAZES
ALIMENTARES
À POPULAÇÃO
CARENCIADA DO
CONCELHO
Ciente das
dificuldades
acrescidas
que muitos
bombarralenses
estão a sentir
devido à pandemia
da COVID-19,
o Município
do Bombarral
tem procurado
desenvolver diversas
medidas de apoio a
pensar nas famílias,
nomeadamente
naquelas que se
encontram numa
situação mais
vulnerável.
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Com o intuito de minimizar estas
dificuldades, a autarquia já distribui
diariamente cerca de uma centena de
refeições a crianças que beneficiem
dos escalões A e B da Ação Social
Escolar (no escalão B, este apoio tem
de ser solicitado pelos próprios beneficiários), assim como a adultos com
carências económicas.
Para este efeito, relembramos que
estão disponíveis o setor de Ação Social (262 609 028) para a referenciação
de casos de carência económica ou o
setor de Educação (262 609 024) para
a questão das refeições escolares.
Esta medida de apoio foi igualmente alargada aos Bombeiros Voluntários do Bombarral, sendo diariamente
fornecidas refeições aos oito soldados
da paz que se encontram de serviço.
Para além desta ação, que decorrer
desde o início da atual pandemia, a
autarquia decidiu ainda reforçar estes
apoios sociais, fazendo chegar semanalmente a famílias carenciadas cabazes com diversos bens alimentares.

O MUNICÍPIO ESTÁ AO SEU LADO

COVID-19

OPERAÇÃO DESINFEÇÃO PERCORRE
TODO O TERRITÓRIO CONCELHIO
Com vista a
minimizar o
risco de contágio
pela COVID-19 e
possibilitar que
a população
possa aceder aos
bens essenciais
da forma mais
segura possível, a
Câmara Municipal
do Bombarral,
em colaboração
com as Juntas de
Freguesia, promove
diariamente
trabalhos de
desinfeção das
zonas que, neste
contexto epidémico,
são mais suscetíveis
de passagem de
munícipes.

Esta ação, que abrange as várias
localidades de todas as freguesias
do concelho, é executada junto
dos acessos aos serviços públicos,
superfícies comerciais, postos de
combustível, farmácias, centro de
saúde, multibancos, cafés, quiosques, entre outros espaços.
Os trabalhos de desinfeção
abrangem ainda os contentores de
resíduos, sendo que neste capítulo, a
autarquia aproveita para deixar um
apelo à população no sentido de proceder ao adequado acondicionamento dos seus resíduos, colocando-os
dentro dos respetivos contentores,
de forma a facilitar o trabalho de
quem diariamente tem a tarefa de
proceder à recolha dos mesmos.
Por último, recordamos que a desinfeção é realizada com um produto que
tem na sua composição lixívia, nesse
sentido alertamos a população para
ter atenção aos seus animais, caso
passem pelos locais desinfetados.

7

MUNICÍPIO DISTRIBUIU
EMBALAGENS DE
ÁLCOOL GEL OFERECIDAS
PELO CONDADO
PORTUCALENSE

SERVIÇOS MUNICIPAIS
MANTÊM-SE EM ATIVIDADE
Para que a grande maioria da população
possa ficar em casa, contribuindo
desta forma para a redução do risco de
propagação da COVID-19, existem vários
serviços municipais que continuam a sua
atividade, como é o caso das equipas de
recolha de resíduos.
O Condado
Portucalense, por
intermédio do
sócio-gerente Júlio
Barreto, entregou
ao Município do
Bombarral várias
embalagens
de álcool gel
desinfetante de
mãos, as quais
foram distribuídas
pelos vários
parceiros locais.

8

O presidente da Câmara Municipal do Bombarral, Dr.
Ricardo Fernandes, enalteceu este gesto solidário do
responsável da empresa que adquiriu recentemente a
Adega Cooperativa do Bombarral e agradeceu esta tão
importante oferta.
A distribuição das embalagens de álcool gel oferecidas ocorreu pela mão do presidente da edilidade e do
Coordenador Municipal de Proteção Civil, Sérgio Morais,
tendo as mesmas sido entregues a vários parceiros
locais, como foi o caso dos Bombeiros Voluntários do
Bombarral, Guarda Nacional Republicana, Centro Social
Paroquial do Bombarral e Santa Casa da Misericórdia do
Bombarral.

Para facilitar o trabalho destes
profissionais que, todos os dias, continuam a garantir a prestação deste
serviço essencial, é importante alterar alguns procedimentos que eram
habituais ao nível das nossas tarefas
diárias, como é caso da gestão dos
resíduos que produzimos em casa.
Nesse sentido, é necessário que
todos continuemos a desempenhar
o nosso papel, procurando cumprir
com as seguintes indicações:

Reduzir o desperdício que se
produz em casa;
Se tiver casos de contaminação ou
suspeita em sua casa, deverá colocar
todos os resíduos no lixo comum,
devidamente acondicionados em 2
sacos de lixo, com enchimento até dois
terços da sua capacidade e fechados;
Se não existir registo de infeção em
sua casa, continue a utilizar os meios
de deposição dos resíduos ao seu
dispor, usando o contentor do lixo
para o lixo comum, e o ecoponto para
as embalagens de plástico, vidro e papel/cartão. Luvas, máscaras e lenços
(mesmo sem estarem contaminados)
devem ser colocados no lixo comum.
Depositar os resíduos nos contentores, respeitando a hora de recolha.
Evitar a colocação de ‘monstros’ na
via pública.

AUTARQUIA GARANTE ACESSO A
MÁSCARAS COMUNITÁRIAS POR PARTE DA
POPULAÇÃO
Com o intuito de garantir que todos os
bombarralenses têm acesso a máscaras
comunitárias, o Município do Bombarral,
em articulação com as Juntas de Freguesia, iniciou, no dia 2 de maio de 2020, a
distribuição massiva destes equipamentos de proteção individual.
A ação, que foi acompanhada pelo
presidente da Câmara Municipal, Dr.
Ricardo Fernandes, teve lugar, num primeiro momento, na sede de cada uma
das Juntas de Freguesia do concelho,
onde a população teve oportunidade
de recolher o respetivo kit com duas
máscaras confecionadas por um
grupo de voluntárias.
Seguidamente, a autarquia, por
intermédio dos elementos que efetuam a leitura dos contadores da água,
deu continuidade a esta distribuição,
colocando mais duas máscaras nas
caixas do correio.
Para aceder a este equipamento de
proteção individual, a população pode
ainda recorrer às Juntas de Freguesia
da respetiva área de residência.

Caso sinta alguma
dificuldade no
acesso a estes
equipamentos de
proteção, contacte
a Câmara Municipal
através do telefone
262 609 010 ou do
endereço eletrónico
atendimento@cmbombarral.pt.

MÁSCARAS COMUNITÁRIAS
CHEGAM A VÁRIAS
INSTITUIÇÕES
O presidente da
Câmara Municipal do
Bombarral, Dr. Ricardo
Fernandes, procedeu,
no passado dia 28 de
abril à distribuição
de máscaras
comunitárias por
várias instituições
do concelho que se
encontram na linha da
frente no combate à
COVID-19.

Acompanhado do Coordenador
Municipal de Proteção Civil, Sérgio Morais, o edil entregou estes equipamentos de proteção individual à Guarda
Nacional Republicana, ao Centro Social
Paroquial do Bombarral e aos Bombeiros Voluntários do Bombarral.
As máscaras, em tecido TNT, laváveis
e reutilizáveis, foram confecionadas por
um grupo de três dezenas de voluntárias, a quem a autarquia endereça uma
palavra de agradecimento por terem
prontamente aceite este desafio e pelo
empenho e dedicação que têm colocado nesta importante tarefa.
Estar ao lado das instituições que
diariamente enfrentam esta pandemia,
tem sido uma preocupação constante
do Município do Bombarral, que irá
continuar a apoiar estas entidades para
que os seus efetivos possam desempenhar o melhor possível a sua missão.

GRUPO DE VOLUNTÁRIAS
CONFECIONA MÁSCARAS
COMUNITÁRIAS

Neste tão difícil período que
estamos a atravessar, todos os
contributos são imprescindíveis.
Imbuídas neste espírito, um grupo
de voluntárias encontra-se a confecionar, em suas casas, máscaras
comunitárias para serem distribuídas pelas instituições que lutam
diariamente contra a COVID-19 e
pela população em geral.
Esta iniciativa surgiu no seguimento de um desafio lançado pelo
Município do Bombarral, o qual
obteve prontamente uma resposta
positiva por parte das referidas
voluntárias, que se encontram empenhadas nesta missão há mais de
duas semanas.
Cumprindo as indicações da Direção-Geral de Saúde, as máscaras
são confecionadas em tecido TNT,
são laváveis e reutilizáveis.

Reconhecendo
a importância
desta ação, o
Município endereça
uma palavra de
gratidão a todas
as voluntárias
que prontamente
aceitaram
este desafio,
agradecendo a
sua dedicação e
empenho.
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DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE
ACONSELHA O USO DE
MÁSCARAS NA COMUNIDADE
Considerando que a utilização de
máscaras cirúrgicas pode prevenir a
transmissão de coronavírus para o
ambiente, a partir de pessoas sintomáticas, assintomáticas ou pré-sintomáticas, a Direção-Geral de Saúde
aconselha o uso alargado desta proteção em espaços fechados com um
elevado número pessoas, tais como
os supermercados, farmácias, lojas
ou estabelecimentos comerciais,
transportes públicos, entre outros.

COVID-19: BOLSA DE
VOLUNTÁRIOS
O Município do Bombarral, através
do serviço de Ação Social, está a recolher inscrições de voluntários que queiram ajudar a dar resposta a eventuais
necessidades que venham a surgir num
futuro próximo no âmbito do combate
à epidemia causada pelo COVID-19.
Caso se verifique a necessidade e
estiver disponível para ser contactado
pelo Banco de Voluntariado, preencha
o formulário eletrónico disponível no
espaço COVID-19 – Informação de Interesse Local no portal do Município
(www.cm-bombarral.pt).

Neste âmbito, o Município encontra-se igualmente a recolher inscrições
de costureiras voluntárias para se
juntar aos vários grupos que já estão a
confecionar Equipamentos de Proteção
Individual para fazer chegar aos profissionais que estão na linha da frente do
combate à COVID-19.
Quem tiver disponibilidade para
ajudar, poderá inscrever-se através do
formulário eletrónico referido anteriormente, colocando no campo “Outras
informações relevantes” a indicação:
“Costureira voluntária”.

Para mais
informações,
poderá contactar
o Município do
Bombarral através
do endereço
eletrónico
voluntariado@
cm-bombarral.pt ou
do telefone 262 609
051. 
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O uso desta proteção reveste-se de
maior importância tendo em conta
o facto, como explica a DGS, de “um
indivíduo infetado ser transmissor
do vírus desde dois dias antes do início de sintomas, com uma carga viral
elevada na fase precoce da doença”.
“Diferentes estudos estimam
várias e muito díspares percentagens
de indivíduos assintomáticos com
capacidade de transmitir a infeção”,
acrescenta a autoridade de saúde. 

A DGS salienta
ainda que o uso de
máscara constituise como uma
medida adicional,
não dispensando
por isso a adesão
às regras de
distanciamento
social, de etiqueta
respiratória, de
higiene das mãos
e a utilização de
barreiras físicas.

LINHA SOSOLIDÃO APOIA
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE
ISOLAMENTO

Com o intuito de
acompanhar e
apoiar os idosos
que se encontrem
em situação de
isolamento social
ou geográfico, a
Fundação Bissaya
Barreto criou a linha
de apoio SOSOLIDÃO
– 800 91 29 90.
Através desta linha é prestado
apoio psicológico no combate à solidão, promove-se a partilha e a companhia no isolamento, a prevenção de
situações de risco, o desenvolvimento
de estratégias de gestão da ansiedade
e da depressão, contribuindo para o
restabelecimento do equilíbrio emocional e da autoconfiança.
Pretende-se igualmente sinalizar
possíveis situações de carência, que
são encaminhadas para as instituições e serviços que se encontram a
trabalhar no terreno.

O atendimento é realizado por um
profissional da área da Psicologia
com o apoio de uma equipa de acompanhamento e supervisão que garante a confidencialidade e anonimato
das pessoas que recorrem à linha.
A linha de apoio é gratuita e funciona todos os dias úteis, das 10:00
e às 17:00 horas. Além do telefone,
pode também ser realizado contacto através do endereço eletrónico
sosolidao@fbb.pt.

MUNICÍPIO DISPONIBILIZA LISTAGEM DE
EMPRESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA AO
DOMICÍLIO E/OU DE TAKE AWAY
Atendendo à atual situação epidemiológica que o país atravessa,
considerou a autarquia que esta
seria uma medida fundamental para
ajudar a reduzir as probabilidades de
contágio entre os seus munícipes.
Esta listagem encontra-se disponível no portal do Município, em www.
cm-bombarral.pt, num separador
exclusivamente criado para fazer
chegar à população a informação
mais relevante e atualizada acerca
desta pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19).
As empresas destas áreas de
negócio que tenham capacidade
para prestar este serviço e queiram
integrar esta listagem, deverão contactar a autarquia através do e-mail:
comunicacao@cm-bombarral.pt, indicando a área de atuação, nome do
estabelecimento, local e contactos.

Por fim, aproveitamos uma vez
mais para apelar à colaboração de
todos, recordando que o ato de
permanecer em casa é a maior ajuda
que a população pode dar às Autoridades de Saúde e de Proteção Civil no
combate a este vírus.

Reforçamos ainda, em relação aos serviços
de entrega ao domicílio e de take away, que
quem assegura a entrega e quem recebe
estas encomendas deverão sempre manter
um distanciamento seguro para evitar
contágios.

LISTAGEM DE EMPRESAS COM SERVIÇOS DE
ENTREGA AO DOMICÍLIO E TAKE AWAY
FARMÁCIAS
FARMÁCIA MIGUEL
BOMBARRAL
912 222 097
farmaciamiguelbbr@gmail.com
FARMÁCIA FRANCA
BOMBARRAL
916 265 130/262 609 290
farmacia.franca.bbr@gmail.com
POSTO DE MEDICAMENTOS DA
FARMÁCIA VITAL (AMOREIRA)
PÓ (entrega ao domicílio no Pó)
262 969 425

SUPERMERCADOS E
OUTROS
ANA PAULA AIRES FERRÃO MENDES
(venda ambulante)
ESTORNINHO
914 622 716
AZ MERCEARIAS
BOMBARRAL (mercearias, fruta,
legumes e charcutaria)
916 574 540
a.guilherme74@hotmail.com
COMPANHIA AGRÍCOLA DO SANGUINHAL
BOMBARRAL (produtor de vinho)
262 609 197/961 217 205
comercial@sanguinhal.pt
EDGAR MARTINS
BOMBARRAL
914 350 203/262 603 654
FÁBIO FILIPE AIRES FERREIRA
ESTORNINHO (venda ambulante)
914 415 118
ffabio1989fferreira@gmail.com
FGP-FONSECA, GARCIA & PRAZERES
BOMBARRAL (venda de bebidas)
967009469/262287200
WhatsAPP 262287200

FRESCOS DO OESTE
BOMBARRAL
967 171 509

ÁGUA FRESCA
PÓ
912 214 169

MAXIMINO JÚNIOR - MERCADO
MUNICIPAL (frutas e legumes)
BOMBARRAL
917 597 756/918 621 060

MÁRIO RUI DA SILVA LOPES
PÓ
917 589 844/262 969 770

MEL E LIMÃO (produtos naturais)
BOMBARRAL
262 605 999/939 696 401
dietetic.melimao@gmail.com
ZITA GABRIELA FERREIRA MÓNICA
(venda ambulante)
BOMBARRAL
919 454 351
zmonica31@hotmail.com
ANABELA CAMILO
(venda ambulante fruta/legumes)
BARROCALVO
912 552 415
ANDREIA CATARINA FERREIRA CUNHA
CARVALHAL
262 602 108
CAFÉ PINTASSILGO
BARROCALVO
913 377 077/262 104 966
CANTINHO DA ALDEIA
CARVALHAL
913 377 077/262 104 966
PAULA PEREIRA
(venda ambulante fruta/legumes)
BARAÇAIS
915 053 714
MINI-MERCADO HIGINA
SÃO MAMEDE (entregas ao domicílio
em S.Mamede)
913 754 654
MINI-MERCADO CÉU
COLUMBEIRA (entregas ao
domicílio na Columbeira)
262 606 975

PADARIAS
PÃO D’ALDEIA

CINTRÃO (entregas ao
domicílio no Cintrão)
964 835 604/962 603 068
PADARIA ANTÓNIO PEREIRA PAULO
SÃO MAMEDE
968 818 846
PADARIA POENSE
PÓ
262 969 357/914 047 453
pppoense@gmail.com

TALHOS E PEIXARIAS
O NOSSO TALHO DE VÍTOR VINAGRE
BOMBARRAL
918 909 118
TALHO DA VILA
BOMBARRAL
262 601 553/962 996 022
TALHO LEONEL PEREIRA LIMA
BOMBARRAL
968 601 422/917 211 734
968 601 423/262 605 316
TALHO VITOR EUTÁSQUIO
BOMBARRAL
262 604 594/966 075 302
FISHIFY (peixaria)
BOMBARRAL
916 132 431/914 700 573
geral@fishify.pt
GOLFIPEN II (peixaria)
BOMBARRAL
918 117 151/261 087 728

MÁRIO RUI DA SILVA LOPES
(talho)
PÓ
262 969 770/917 589 844

CHURRASQUEIRA
DO MERCADO
BOMBARRAL
917 622 322

COMBUSTÍVEIS

FORNO DO AVÔ
BOMBARRAL
966 758 123/262 605 552
darioferreira@hotmail.com

ELECTROGAS DE JOÃO NUNES
ALEXANDRINO
BOMBARRAL
262 605 428/969 097 390/
919731 788
alexandrino.electrogas@sapo.pt
LOOK ENERGY
(ditribuidores de gás PRIO)
BOMBARRAL
262 099 011/919 064 239
apoio@lookenergy.pt
VÍTOR JOSÉ MARQUES
(distribuidores de gás RUBIS)
BOMBARRAL
262 833 150/808 203 618
912 378 058
vitorjmarques.rubis@gmail.com

RESTAURAÇÃO E
BEBIDAS
A GRELHA
BOMBARRAL (take away)
963 154 347/963 834/968 485 507

HERBÁRIO
BOMBARRAL
962 560 999/911 994 753
olegna7@gmail.com
O PÃO (take away)
BOMBARRAL
917 500 004
opaobombarral@gmail.com
PASTELARIA BIJOU
BOMBARRAL
936 602 383/936 602 385
RESTAURAÇÃO VIRGÍNIAS
BOMBARRAL
913 365 356/939 266 523
916 562 942/262 608 287
ROCOSTAR
BOMBARRAL
914 748 679
luandro1998@gmail.com
CAFÉ O SONHO
SOBRAL DO PARELHÃO
919 750 164

ALMA.GRÃO
BOMBARRAL (pizzaria - take away)
964 497 131/919 946 074/262 098 675 CAFÉ SOLAR DA FARIA
SÃO MAMEDE
CASA DA LÚ
916 171 117/ 913 570 634
BOMBARRAL
262 404 435/913 901 822
O PLÁTANO (take away)
lcruz407@gmail.com
PAUL
262 606 333
CHURRASQUEIRA MENDONÇA
BOMBARRAL
262 603 283
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