
2 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 19 DE NOVEMBRO DE 2021

SOCIEDADE

o próximo dia 20 de
novembro (sába-
do), entre as 10h00
e as 13h00, os Ser-
viços Municipali-

tentes e adaptam-se a cães de
grande ou pequeno porte,
apresentando ainda como
vantagem o facto de serem
fáceis de desinfetar.
Até ao final do ano, a ativi-
dade “Amigos (para) sem-
pre!” voltará ao espaço dos
SMAS, na Ribeira de Sintra,
no próximo dia 11 de dezem-
bro, sensibilizando para a
temática da comida natural e
alimentos perigosos. Os
SMAS de Sintra e o Sítio dos
Animais estão, ainda, a ava-
liar outras parcerias como o
desenvolvimento de iniciati-
vas no âmbito do projeto
municipal “Rebrincar”, com
vista a dar vida nova a vários
objetos, através da constru-
ção de brinquedos, camas ou
abafos com recurso a mate-
riais reutilizáveis.
Situado na estrada que liga a
Portela a Mem Martins (Ave-
nida Almirante Gago Cou-
tinho), o Gabinete Médico
Veterinário é a estrutura muni-
cipal que promove e coopera
em ações de preservação e
promoção do bem-estar ani-
mal. Acolhendo algumas
centenas de animais, desen-
volve iniciativas de adoção

responsável de animais de
estimação, cães e gatos, onde
se pode encontrar ‘um ami-
guinho’ de quatro patas para
toda a vida.
A comemorar o 75.º aniver-
sário, os SMAS de Sintra
querem assumir-se, cada vez
mais, como “a marca de
referência no desenvolvimen-
to sustentável do Município
de Sintra, assente em eleva-
dos padrões de proteção e
valorização dos sistemas am-
bientais e humanos, conso-
lidando uma imagem de
confiança, transparência e
competência”.
Localizada na Ribeira de
Sintra, na Rua Carlos de
Oliveira Carvalho n.º 19, a
Oficina da Ciência passou,
recentemente, para a gestão
dos SMAS de Sintra, que
pretendem transformar este
espaço num polo de refe-
rência ao nível da educação e
sensibilização ambiental e da
divulgação científica e tecno-
lógica, no âmbito do ciclo
urbano da água e dos resí-
duos, através da criação do
Museu da Água e Resíduos
(MAR).

Fonte: SMAS Sintra

ço eletrónico reservas@
smas-sintra.pt, mas alerta,
desde já, que as inscrições
são limitadas. À semelhança
do que sucedeu na ação
realizada a 23 de outubro, o
Fábio vai estar presente no
próximo dia 20 e ostentar ao
pescoço a mensagem “Ado-
ta-me”, a título de desafio. No
site do Sítio, ficamos, desde
já, a saber que o Fábio é “um
miúdo bem disposto e brin-
calhão” e que dará um “exce-
lente companheiro” para
caminhadas, mas que não
recusa umas sessões de rela-
xamento e mimos no sofá.
Com periodicidade mensal, as

atividades conjuntas SMAS
de Sintra/Gabinete Médico
Veterinário Municipal visam
sensibilizar para o bem-estar
de animais de companhia, mas
também promover a adoção
consciente e responsável de
cães e gatos, reforçando a
parceria que se traduziu na
cedência de 20 contentores
de recolha de resíduos, que
se encontravam já inoperacio-
nais, e ganharam nova vida
como “camas” para cães.
Destinadas especialmente
aos animais que se encon-
tram em quarentena, aquando
da sua entrada no canil, estas
‘camas’ são bastantes resis-

Ação de sensibilização “Amigos (para) Sempre!”
volta à Ribeira de Sintra
Bem-estar animal na mira dos SMAS de Sintra e do Gabinete Médico Veterinário

N
zados de Água e Saneamento
de Sintra (SMAS de Sintra) e
o Gabinete Médico Veteri-
nário Municipal (Sítio dos
Animais de Sintra) vão pro-
mover mais uma ação de sen-
sibilização para o bem-estar
animal, que terá como palco a
Oficina da Ciência, na Ribeira
de Sintra. Para além de pro-
mover a adoção consciente e
responsável, a iniciativa
“Amigos (para) sempre!” vai
abordar, desta vez, a lingua-
gem corporal de cães e gatos,
que nos permite compreender
um pouco mais da persona-
lidade de cada animal.
Esta ação de sensibilização
vai contar, ainda, com a rea-
lização de um workshop sobre
bem-estar animal, que vai
decorrer entre as 11h00 e as
12h00. Em jeito de anfitrião, o
pequeno Fábio, um dos ani-
mais que se encontra para
adoção no Sítio dos Animais
de Sintra, desafia os interes-
sados a inscreverem-se na
iniciativa, através do endere-

As candidaturas para parti-
cipar no Mercado de Natal
que acontecerá no Terreiro
Rainha Dona Amélia decor-
rem até dia 19 de novembro.
A Câmara Municipal de Sintra
realiza de 1 a 23 de dezembro
o Mercado de Natal, inserido
no Reino do Natal, no Terreiro
Rainha Dona Amélia junto ao
Palácio Nacional de Sintra. 
O Terreiro irá transformar-se
num verdadeiro “Mercado de
Natal” onde, à semelhança
dos anos anteriores, será um
ponto de encontro mas tam-
bém um local de compra de
prendas únicas de segunda a
domingo das 10h às 19h.  
Este mercado destina-se à
promoção e disponibilização
ao público de produtos nata-
lícios. Sendo um evento de
interesse para o município e
suas populações bem como
para os agentes económicos,
apenas é permitida a exposi-
ção e venda de produtos ar-
tesanais e/ou regionais rela-
cionados com a temática do
Natal.
Para se candidatar aos luga-
res disponíveis no Mercado
de Natal, poderá fazêlo for-
malizando a sua candidatura,
a enviar exclusivamente,
por  e-mai l :  dpec .produ
cao@cm-sintra.pt até às
18h00 do dia 19 de novembro.

Estão abertas
as candidaturas
para Mercado de
Natal em Sintra


