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editorialeditorial

UM MUNICÍPIO SEMPRE AO SEU LADO!UM MUNICÍPIO SEMPRE AO SEU LADO!
FELÍCIA COSTA VEREADORA DO PELOURO DA CULTURA

A Sesimbr’Acontece 
acompanha, sem interrupções, 
a vida do concelho desde abril 
de 2006. São 14 anos a levar 
até si tudo o que se passa por 

cá. Foi por esta estreita ligação aos leitores 
e ao município que fizemos questão de 
continuar a estar consigo neste período 
tão inesperado, tão excecional e tão difícil 
para todos nós.   
É certo que não há eventos culturais, 
desportivos, sociais e outros a decorrer. 
Aliás, a cultura, assim como o desporto 
e todas as outras atividades suscetíveis 
de gerarem ajuntamento de pessoas 
foram canceladas, e os equipamentos 
encerrados.  
Depois de tomadas estas decisões, que 
muito nos custaram, mas que foram 
essenciais para darmos início a um 
período de combate duro contra o 
contágio, tivemos necessidade de parar 
para nos reorganizarmos. Muitos dos 

A criativa Patrícia Reis, que colabora 
regularmente connosco, organizou 
ateliês para as famílias, Momentos com 
Histórias,  e continua a dinamizar o 
projeto Entre Palcos – Companhia de 
Teatro Residente do Cineteatro Municipal, 
enquanto a equipa do Sempre a Mexer 
Para Não Envelhecer está a usar as redes 
sociais para se manter em contacto com 
os idosos e não deixar que ponham de 
lado a atividade física e mental.
A Biblioteca Municipal, por sua vez, vai 
continuar a levar a Hora do Conto aos mais 
novos e disponibilizar alguns dos títulos da 
Livraria Municipal para venda online.
O nosso Arquivo Municipal não quis 
deixar de se juntar a esta corrente de 
atividades e vai apresentar-nos todas as 
semanas um documento histórico. Para 
além disso, vai lançar, em formato digital, 
a quarta edição da revista Akra Barbarion, 
com textos de vários estudiosos das mais 
diversas áreas, sobre o nosso concelho. 

técnicos entraram num modelo de 
teletrabalho, realidade completamente 
nova para a maioria. Cheios de incertezas, 
mas com grande empenho, em poucos 
dias, estávamos a trabalhar quase em 
pleno. A pouco e pouco, começaram 
a surgir as primeiras propostas 
de atividades para os munícipes, 
aproveitando todos os recursos que as 
tecnologias nos dão.  
Iniciámos contactos com artistas locais, 
na procura de ideias que pudéssemos 
levar a casa das pessoas. Pensámos num 
projeto comum para assinalarmos da 
melhor forma o 25 de Abril, um marco da 
nossa história que tem a rua como um 
dos seus símbolos maiores, e que desta 
vez vai ser comemorado dentro de casa.  
O nosso Museu Municipal deitou mãos à 
obra e começou uma série de programas 
em vídeo que dão a conhecer o valioso 
espólio e a história da nossa terra, tanto 
para o público adulto como para crianças.  

A equipa do Zbigens também se juntou 
a nós, e preparem-se pois vão voltar a 
surpreender, com a irreverência que os 
carateriza. E como não podemos estar 
próximos da natureza, vamos levar-vos 
também um pouco de natureza até casa. 
Todas as semanas o Espaço Interpretativo 
da Lagoa Pequena vai apresentar-nos 
uma das “Aves Raras” que habitam aquele 
belo local.  
De repente, e depois de uma paragem tão 
abrupta nas suas atividades e rotinas, é 
com enorme orgulho que vamos assistindo 
a esta adaptação dinâmica dos serviços 
municipais a um cenário tão complexo.  
Poderíamos, simplesmente, esperar por 
melhores dias, e então aí retomávamos 
a normalidade. Mas não é isso que 
queremos. Queremos estar ao vosso lado, 
a fazer tudo o que está ao nosso alcance 
para que este tempo de isolamento seja 
ultrapassado da melhor forma. Queremos 
continuar, como sempre, ligados a si! 
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comemoraçõescomemorações

No dia 25 de Abril de 1974, o 
povo saiu à rua para festejar 
a conquista da liberdade e o 
fim de décadas de opressão e 
ditadura. Desde então, todos 

os anos, na noite de 24 para 25 de Abril, os 
portugueses voltam à rua para assinalar 
aquele que foi um dos mais importantes 
marcos da nossa história. 
Desta vez, no entanto, por um motivo 
inesperado, é grande a probabilidade de 
comemorarmos a Revolução dos Cravos 
dentro de nossas casas, num isolamento 
social que, ironicamente, é fundamental para 
conseguirmos recuperar, o mais depressa 
possível, a liberdade de movimentos, de nos 
abraçarmos, conversarmos, rirmos juntos ou, 
simplesmente, de caminharmos sem rumo 
pela rua.   
Apesar de todos os constrangimentos a 
que ainda estaremos sujeitos, é uma 
data demasiado marcante para que 
a deixemos passar por nós sem nada 

As respostas não tardaram, e foram todas 
positivas. Luís Taklin, Davide Zaccaria, 
Maria Anadon, Nuno Reis, Ricardo Chora, 
Apolónio Alves, Se7, Zé Lã, Diogo Sargedas, 
Lili, Riclas, Diogo Dias e Mário Oliveira 
responderam afirmativamente a esta ideia, 
tão aliciante quanto imprevisível. 
Aproveitando essa disponibilidade e união 
em torno de um projeto comum, sugerimos 
a esses mesmos artistas que, em conjunto, 
dessem forma a uma Grândola Vila 
Morena que nos transportasse a cantar 
de 24 para 25 de Abril de 2020, que 
fosse um momento de partilha, união e 
solidariedade inesquecível. Mais uma vez, 
o desafio foi aceite. 
Continuámos nesta linha, e idealizámos 
uma instalação digital, com base no espólio 
documental do Arquivo Municipal de 
Sesimbra, e com apoio de outros arquivos 
públicos, num trabalho videográfico com 
música original de Nuno Reis, que nos 
remeta para o espírito de Abril.

fazer. Afinal, são 46 anos de Liberdade! 
Por isso mesmo, deitámos mãos à obra e 
começámos a preparar as comemorações. 
Sem palcos, sem praças, sem céu, voltámo-
-nos para as novas tecnologias, que são, no 
fundo, o nosso ponto de encontro nos dias 
que correm, e fazem deste mundo uma 
pequena aldeia.  
Tal como a rua, a música é um dos 
símbolos de Abril, e foi pela música que 
começámos. 
A revolução inspirou alguns dos grandes 
temas do nosso cancioneiro. Canções 
que todos conhecemos e cantarolamos. 
Canções que passaram de geração 
em geração e que nos dizem tanto. 
Contactámos vários artistas locais e 
desafiámo-los a escolherem um tema 
alusivo à Liberdade e a trabalhá-lo sem 
limite ou imposição de alguma ordem. 
Queremos apenas liberdade e criatividade. 
O palco, desta vez, será a casa de cada um. 
A plateia, serão as casas de todos nós.

Preparámos um momento solene, e vários 
trabalhos com discursos do presidente da 
Câmara Municipal, presidentes de juntas 
de freguesia e presidente da Assembleia 
Municipal e vários trabalhos para serem 
disponibilizados no dia seguinte, produzidos 
por serviços da autarquia e por associações, 
como horas do conto, momentos com 
história e yoga para pais e filhos.  
Não era desta forma que queríamos 
festejar estes 46 anos de Liberdade,  mas 
as contingências de uma pandemia 
mundial, contra a qual estamos todos a 
lutar, fazem com que, desta vez, não seja 
possível fazê-lo de outra forma. 
Sabemos que estamos limitados ao 
universo digital, que infelizmente não 
chega a toda a população. No entanto, 
não quisemos deixar de assinalar o Dia da 
Liberdade, uma data que hoje, com tudo 
o que estamos a viver, vai ser também 
um grito de esperança para, juntos, 
ultrapassarmos esta difícil provação.
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25 de ABRIL

Maria Anadon e Davide Zaccaria Luís Taklin Nuno ReisNuno Reis Zé Lã Diogo Sargedas Lili

EU CANTO ABRIL  EU CANTO ABRIL  da da MINHA JANELAMINHA JANELA
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24 de abril | sexta 
a partir das 22h
Eu Canto Abril da Minha Janela
Versão de temas marcantes da Revolução 
dos Cravos por artistas locais, a partir de 
suas casas ou de um estúdio improvisado.

MARIA ANADON E DAVIDE ZACCARIA
Que Amor Não me Engana, Zeca Afonso
Verdes são os Campos, poema de Luís Vaz 
de Camões, Zeca Afonso

NUNO REIS
A Morte Saiu à Rua, Zeca Afonso,  
versão de Nuno Reis
A Justiça, Nuno Reis

LUÍS TAKLIN
Joaquim da Silva, Ermelinda Duarte
Os Pontos Nos Iis, Sérgio Godinho

ZÉ LÃ & RICLAS 
O Cavaleiro e o Anjo, Zeca Afonso
Chamaram-me Cigano, Zeca Afonso

DIOGO DIAS
Estrela D’Alva, Zeca Afonso

DIOGO DIAS E LILI
Acordai, Fernando Lopes Graça

DIOGO SARGEDAS
Vejam Bem, Zeca Afonso
Os Índios da Meia Praia, Zeca Afonso

APOLÓNIO ALVES
O Que Faz Falta é Animar a Malta, Zeca Afonso

RICARDO ALVES (CHORA)
Estrela d’Alva, Zeca Afonso

SE7
Não Deixes Morrer Abril, tema original

MÁRIO OLIVEIRA
E Depois do Adeus, José Calvário e José Niza 

das 23.30 às 00h
Intervenções Oficiais
00h
Grândola Vila Morena
Concerto conjunto via Skype

V! Abril
Instalação digital com base em fotografias 
do 25 de Abril em Sesimbra e música  
original de Nuno Reis

25 de abril | sábado
10h
Hora do Conto
O Que é a Liberdade,  
de José Jorge Letria e Catarina França
Biblioteca Municipal 
11h
Atividades para crianças 
Yoga para Pais e Filhos
A Liberdade
Antónia Ramalho | Isabel Louro

16h
Atividades para crianças 
Momentos com Histórias
25 de Abril
por Patrícia Reis (contadora de histórias)

25 DE ABRIL
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)

25  
de  
ABRIL

Ricardo "Chora" Se7Apolónio AlvesRiclasDiogo
Dias

EU CANTO  EU CANTO  
ABRIL   ABRIL   
da da MINHA  MINHA  
JANELAJANELA
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museu municipal

Em abril, embora as portas do 
Museu Marítimo de Sesimbra 
e da Capela do Espírito Santo 
dos Mareantes continuem 
fechadas, vão abrir-se janelas 

virtuais, que voltarão a ligar estes 
dois importantes espaços culturais 
do concelho a quem os queira visitar. 
Semanalmente, a iniciativa O Museu 
em Casa, que vai estar disponível nas 

redes sociais da Câmara Municipal e do 
Museu Marítimo de Sesimbra, vai levar 
até si histórias e curiosidades sobre o seu 
valioso espólio.
Nomeado para o prémio Museu Europeu 
do Ano, o Museu Marítimo de Sesimbra 
reúne elementos que permitem 
compreender a ligação de Sesimbra e 
da sua comunidade ao mar e à pesca. 
Nesta história com cinco mil anos, são 

destacados os anzóis em cobre, alguns 
dos mais antigos da Europa e da pré- 
-história, um brinco fenício, a presença 
dos romanos, pormenores sobre algumas 
das artes de pesca mais emblemáticas do 
concelho, como a Chincha ou a pesca ao 
Peixe-espada-branco, a importância do 
Rei Dom Carlos para o início do estudo 
dos oceanos e a história da própria 
Fortaleza de Santiago.

O Museu em Casa O Museu em Casa 
Museu Marítimo Museu Marítimo dede Sesimbra Sesimbra

O MUSEU EM CASA
Vídeos sobre a exposição permanente  
do  Museu Marítimo de Sesimbra
Destinatários: público em geral 

Quando: disponibilizados às terças-feiras, 
pelas 19h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra 
 facebook.com/museu.maritimo.sesimbra/
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/ 
 @museu_sesimbra | instagram.com/ 

museu_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)
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OS ANZÓIS  
E OS PESOS DE REDE
Encontrados no sítio arqueológico do 
Outeiro Redondo, junto ao Castelo de 
Sesimbra, os anzóis e os pesos de rede 
são os objetos mais antigos da exposição 
permanente do Museu Marítimo de 
Sesimbra e alguns dos mais antigos da 
Europa. Com, aproximadamente, cinco 
mil anos, estes objetos atestam que 
a pesca é uma atividade milenar no 
concelho, recorrendo os pescadores da 
pré-história a pequenas embarcações 
utilizadas para a pesca com redes e à 
linha.

O BRINCO FENÍCIO  
E OS ROMANOS
De acordo com evidências 
arqueológicas identificadas no 
concelho, há mais de dois milénios, 
fenícios e romanos estiveram na região, 
fazendo de Sesimbra um porto aberto 
ao mundo. Este património único e 
excecional, é, pois, motivo de orgulho 
para todos, comprovando a relevância 
do território nas dinâmicas comerciais 
do mundo antigo. O brinco em ouro, 
os cepos de âncora em chumbo do 
período romano e a possível origem do 
famoso “olho fenício” pintado na proa 
das embarcações sesimbrenses são 
alguns dos temas em destaque nesta 
apresentação.

ARMAÇÃO À VALENCIANA
Referenciada, pela primeira vez, 
na região, em 1866, a armação 
de copo à valenciana, uma das 
mais emblemáticas artes de pesca 
praticadas em Sesimbra, consistia 
num complexo sistema de redes fixas 
de grandes dimensões, destinado à 
captura de significativos volumes 
de pescado, sobretudo sardinha e 
carapau. Segundo fontes históricas, 
em 1895, Sesimbra possuía 22 
armações, as quais abasteciam, 
maioritariamente, a indústria 
conserveira. A concorrência do cerco 
americano e a escassez de cardumes 
na costa fizeram com que este tipo de 
pesca fosse completamente extinto na 
década de 60 do século XX. 

PESCA DO ESPADARTE
Considerada uma das mais antigas 
artes de pesca de Sesimbra, a pesca 
do espadarte é referida pela primeira 
vez em 1305, num documento da 
chancelaria de D. Diniz. Durante a 
Idade Média, os espécimes eram 
capturados não só com recurso a 
arpão, mas, também, pelas almadravas, 
grandes armações fixas, montadas 
ao longo da costa. Tal como hoje a 
conhecemos, a captura do espadarte foi 
iniciada em meados da década de 90 do 
século XX, como resposta à proibição 
da faina do peixe-espada-branco nas 
águas de Marrocos.

a decorrer...
TERÇAS | 19h

V Í D E O  1 V Í D E O  2 V Í D E O  3 V Í D E O  4
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museu municipal

A importante coleção de arte 
sacra da Capela do Espírito 
Santo dos Mareantes de 
Sesimbra, assim como 
o hospital medieval, um 

dos mais bem preservados da Europa, 
que ocupa o piso inferior do edifício, 
vão voltar a poder ser apreciados pelo 

público. Por enquanto as portas vão 
manter-se fechadas, mas em alternativa 
a iniciativa O Museu em Casa vai 
apresentar, todas as semanas, vídeos que 
vão contar importantes partes da história 
deste valioso património.  
Este mês, vão estar em destaque a história 
do edifício, edificado no século XV, e da 

Confraria do Espírito Santo, algumas das 
peças mais importantes da coleção, como 
o quadro Nossa Senhora da Misericórdia, 
de Gregório Lopes, os Mestres da Lourinhã,  
a imagem de S. Sebastião e a Adoração 
dos Magos, o antigo Sprital e a exposição 
temporária As Imagens de Vestir da Antiga 
Capela de S. Sebastião.

O Museu em Casa O Museu em Casa 
Capela Capela dodo Espírito Santo   Espírito Santo  
dos dos Mareantes Mareantes dede Sesimbra Sesimbra

O MUSEU EM CASA
Vídeos sobre a história e as peças da Capela 
do Espírito Santo dos Mareantes
Destinatários: público em geral 

Quando: os episódios são disponibilizados 
todas as terças, às 19h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra 
 facebook.com/museu.maritimo.sesimbra/
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/ 
 @museu_sesimbra | instagram.com/ 

museu_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)
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O EDIFÍCIO E A CONFRARIA  
DO ESPÍRITO SANTO
A Capela e o Sprital, erigidos pelos 
marítimos sesimbrenses em finais 
do século XV, e dedicados ao culto ao 
Espírito Santo e à assistência e apoio aos 
mais carenciados, tornaram-se a partir 
de 2004, e após as obras de recuperação 
de todo o edifício, num dos núcleos do 
Museu Municipal de Sesimbra.

A COLEÇÃO DE ARTE SACRA
A Capela é um dos núcleos museológicos 
mais emblemáticos do Museu Municipal 
de Sesimbra, nomeadamente pela 
notável coleção de arte sacra que nos 
remete para as devoções da comunidade 
marítima sesimbrense. Entre as suas 
obras mais importantes, destaca-se o 
quadro Nossa Senhora da Misericórdia, 
c. 1530-1535, atribuído ao pintor régio 
Gregório Lopes.

O ANTIGO SPRITAL (HOSPITAL)
O Sprital quinhentista, situado no piso 
inferior da Capela, é uma das poucas 
estruturas hospitalares de transição 
para a época moderna existentes 
em toda a sua grandeza. As obras de 
beneficiação possibilitaram a descoberta 
intemporal deste importante legado e da 
reconstituição do ambiente assistencial 
que se vivia na época.

A EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA  
AS IMAGENS DE VESTIR 
 DA ANTIGA CAPELA  
DE S. SEBASTIÃO
Construída em 1484, a Capela de São 
Sebastião é o templo mais antigo da vila 
de Sesimbra. A exposição apresenta cinco 
imagens de roca - São Francisco, Santo Ivo, 
Rei Salvador, Santa Rosa e a Rainha Santa 
Isabel, e dá a conhecer um dos principais 
cultos da Ordem Terceira de S. Francisco, 
que teria lugar na quarta-feira de cinzas 
dando início ao período quaresmal.

a decorrer...
TERÇAS | 19h

V Í D E O  1 V Í D E O  2 V Í D E O  3 V Í D E O  4
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museu municipal

Conhecer os diversos anzóis e para 
que tipo de pesca e de peixe 
servem, descobrir a arte de fazer 
nós de pescador, e qual a função 
de cada um, construir um barco 

de papel e decorá-lo tal e qual os tradicionais 
barcos de Sesimbra e criar um peixe 
caraterístico da nossa costa em origami são 
algumas das propostas do Serviço Educativo 
do Museu de Sesimbra para ocupar da 
melhor forma estes dias de isolamento.  
Todas as semanas, O Museu Mais Perto de Si 
vai entrar nas nossas casas para nos dar a 
conhecer um pouco mais sobre a história 
de Sesimbra. Este mês, as atividades estão 
ligadas ao mar e à pesca. No final de cada 
sessão haverá um desafio: dar asas à 
imaginação e criatividade e elaborar um 
trabalho baseado no que acabou de assistir. 
Depois é só enviar a fotografia para eduardo.
cunha@cm-sesimbra.pt. Os trabalhos 
serão divulgados no Facebook da Câmara 
Municipal de Sesimbra e do Museu Marítimo. 
O Serviço Educativo do Museu, criado em 
2007, tem tido um papel relevante na 
promoção do património e da história do 
concelho. Desenvolve uma programação 
regular e de qualidade com diversas 
atividades lúdicas e pedagógicas dirigidas 
às escolas, crianças com necessidades 
educativas especiais e seniores. Ao 
longo dos anos o seu trabalho tem sido 
reconhecido com diversos prémios, entre 
eles uma Menção Honrosa no Prémio 

O Museu Mais O Museu Mais 
Perto de siPerto de si

Museu Português do Ano 2017 e com o 
projeto Museu Fora de Portas: o Museu 
vai visitar as Instituições Privadas de 
Solidariedade Social conquistou o segundo 
lugar na 10.ª edição do Prémio Ibermuseus 
de Educação e foi distinguido com o Prémio 
de Mérito Social, no âmbito do Concurso 
M2V – Melhores Municípios Para Viver 2019. 
Nesta fase, em que se encontra fisicamente 
de portas fechadas, criou um conjunto de 
conteúdos para poder continuar a dar a 
conhecer o espólio do museu e a história do 
concelho via Internet.   

O MUSEU MAIS PERTO DE SI 
Vídeos didáticos sobre as peças do museu 
marítimo e a história de Sesimbra  
Destinatários: crianças, alunos das escolas (e pais)

Quando: os episódios são disponibilizados 
às quintas-feiras, às 11h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra 
 facebook.com/museu.maritimo.sesimbra/
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/ 
 @museu_sesimbra | instagram.com/ 

museu_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)
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a decorrer...
QUINTAS | 10h

O PESCADOR – O ANZOL 
Nesta atividade vamos conhecer o 
anzol de cobre encontrado no sítio 
arqueológico do Outeiro Redondo, 
próximo do Castelo de Sesimbra. 
Existem vários tipos e tamanhos de 
anzóis utilizados pelos pescadores, 
conforme as suas artes de pesca. Qual 
será o peixe que vão pescar? Observando 
os anzóis expostos na sala do Serviço 
Educativo do Museu Marítimo, vamos 
exemplificar a sua utilização. 

Desafio: elaborar um desenho onde o anzol 
esteja presente. 

O PESCADOR – O NÓ 
Os pescadores são grandes 
conhecedores da arte de fazer nós, 
utilizando-os em várias situações no dia-
-a-dia de cada faina. O nó é dado e tudo 
fica preso. Marinheiro que é marinheiro 
e pescador que é pescador tem de saber 
fazer bem um nó. Mas nó é uma palavra 
que se utiliza noutras situações do nosso 
quotidiano, vamos descobrir? Através 
dos nós expostos na sala do Serviço 
Educativo do Museu Marítimo, vamos 
observar os vários tipos de nós que 
existem. 

Desafio: fazer um trabalho manual com nós.  

VAMOS AO MAR  
– BARCO DE PAPEL 
Hoje somos pescadores e vamos à pesca, 
mas precisamos de algo essencial para 
a faina: um barco. Existem vários tipos 
de barcos, e alguns são tradicionais de 
Sesimbra. O olho fenício pintado na proa 
do barco tem uma simbologia de grande 
proteção para os pescadores. Estas e 
outras curiosidades vamos descobrir. 

Desafio: construir um barco e decorá-lo.  

VAMOS AO MAR  
– ORIGAMI, O PEIXE 
Neste ateliê, o peixe é Rei. Sesimbra 
é uma terra de pescadores e onde 
existem pescadores há peixe. No Parque 
Marinho Prof. Luiz Saldanha existem 
mais de 1350 espécies de fauna e 
flora marinhas. Na costa de Sesimbra 
existe uma fauna marinha de grande 
importância. A sua localização e o relevo 
marinho são os principais fatores para a 
existência de muitas espécies.  

Desafio: criar um origami à escolha.

V Í D E O  1 V Í D E O  2 V Í D E O  3 V Í D E O  4
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cineteatro

António Raminhos tinha 
espetáculo agendado para 
dia 16 de abril, no Cineteatro 
Municipal João Mota, em 
Sesimbra. No entanto, 

tal como aconteceu com a restante 
programação, o espetáculo teve que ser 
cancelado. O humorista não demorou a 
encontrar nova data na sua agenda para 
nos visitar, e promete voltar a Sesimbra 
no início de 2021. 
Na data que estava agendada para o 
espetáculo, 18 de abril, António Raminhos  
vai falar, com muito humor, como 
habitualmente, deste e de outros assuntos, 
na sua conta de Instagram, e promete dar 
uma resposta à altura ao vírus que tem 
tornado a vida dos artistas tão difícil.

Devolução de Bilhetes

Quem tem bilhetes para este ou para 
outro espetáculo/cinema que tenha 
sido cancelado, poderá dirigir-se à 
bilheteira, quando a mesma reabrir, 
onde será possível proceder à 
devolução dos mesmos, recebendo o 
respetivo valor.
Caso tenham adquirido os bilhetes 
através da ticketline deverão entrar em 
contacto com a mesma.
O Cineteatro está a fazer todos os 
esforços no sentido de remarcar a 
maioria dos espectáculos na próxima 
temporada. No entanto, não será 
possível manter os mesmos bilhetes 
para as novas datas.

ATÉ PARA  ATÉ PARA  
O ANO  O ANO  
RAMINHOS!RAMINHOS!
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Nesta Páscoa, a iniciativa 
Férias com Arte, que decorre 
habitualmente durante 
as pausas escolares no 
Cineteatro Municipal, é 

transformada em oficinas para toda a 
família.
Todas as sextas-feiras, às 10.30 horas, a 
ReciclArte – Reciclagem com Arte 
promete desafiar pequenos e graúdos 
a dar uma nova vida a materiais já 
usados e que já não precisamos, como 
lãs, palhinhas, roupa e embalagens. 

O desafio é usar como suportes de 
expressão, o inútil, o supérfluo, o 
que estava destinado a ir para o 
lixo. Transformar molas da roupa 
em desenhos, em molas para 
apontamentos ou mesmo para 

servir de boca para um animal 
grotesco e divertido são 

algumas das sugestões.
As oficinas são 
dinamizadas pela 
Câmara Municipal 
e pelo PIPA e estão 
disponíveis no 
Facebook da Câmara 
Municipal.

ReciclArteReciclArte
Reciclagem Reciclagem 
comcom Arte Arte
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cineteatro

RECICLARTE  
- RECICLAGEM COM ARTE
Oficinas que ensinam a fazer objetos  
com materiais já usados
Destinatários: público em geral

Quando: disponibilizados às sextas, às 10.30h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)

a decorrer...
SEXTAS | 10.30h
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Embora os ensaios estejam 
suspensos, o projeto Entre-
Palcos – Companhia de Teatro 
Residente do Cineteatro 
Municipal João Mota não quer 

parar. Com um novo palco, mas com o 
mesmo entusiasmo, as crianças e jovens 
da Companhia vão pegar em diferentes 
textos e autores, escolhidos pelos próprios 
e criar uma apresentação semanal, de 
monólogo, poesia e narrativas, a partir 
de uma performance singular e única de 
criação direta.
O projeto Entre-Palcos – Companhia de 
Teatro Residente do Cineteatro Municipal 
João Mota é dinamizado pela Câmara 
Municipal e pelo PIPA – Projeto de 
Inclusão Pela Arte. Tudo começou em 
2015, quando surgiu a intenção de 
promover o teatro no concelho, sobretudo 
junto dos mais jovens, e incentivar o 
aparecimento de um grupo de teatro 
aproveitando o interesse que esta arte 
de palco tinha junto dos mais novos, 
visível sobretudo na Mostra de Teatro, e as 
excelentes condições proporcionadas pelo 
Cineteatro Municipal. A ideia atraiu cerca 
de meia centena de participantes, entre 
os 8 e os 16 anos, que desde então têm 
trazido ao palco do Cineteatro Municipal  
vários espetáculos.

Companhia  Companhia  
Entre Palcos Entre Palcos 

cineteatro

COMPANHIA ENTRE-PALCOS 
Monólogos, poesia e narrativas, a partir 
de uma performance singular e única de 
criação direta.
Destinatários: público em geral

Quando: disponibilizados às quartas, às 16h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)

a decorrer...
QUARTAS | 16h
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LANÇAMENTO LANÇAMENTO DIGITALDIGITAL
do do QUARTO NÚMERO DA REVISTAQUARTO NÚMERO DA REVISTA  
AKRA AKRA   
BARBARIONBARBARION
E UM DOCUMENTO HISTÓRICO POR SEMANAE UM DOCUMENTO HISTÓRICO POR SEMANA

O DOCUMENTO DA SEMANA
Descrição: Apresentação de um documento 
histórico do Arquivo Municipal
Destinatários: crianças, alunos das escolas (e pais)
Quando: disponibilizado à quarta-feira de manhã (a 
partir de 15 de abril)

PLATAFORMAS ONLINE
 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)

OArquivo Municipal de Sesimbra 
preparou, para este mês, um 
conjunto de propostas, entre 
as quais o lançamento digital 
da revista AKRA Barbarion, 

publicação que vai no quarto número e 
reúne um conjunto de textos de vários 
autores ligados à história do concelho.
O lançamento da publicação esteve 
agendado para março, mas devido às 
medidas tomadas para combate ao 
contágio por COVID-19, teve que ser 
adiado. Visto que é uma publicação com 
grande interesse, e que será, certamente, 
uma leitura interessante por estes dias, 
foi decidido fazer-se o seu lançamento 
em PDF, com uma apresentação online de 
alguns dos especialistas que participaram 
neste número. Posteriormente, a revista 
será lançada também em papel.
Para além deste lançamento, o Arquivo 
Municipal vai levar até nós um documento 
histórico por semana. A época em que 
foi produzido, o contexto social, o tipo de 
suporte utilizado, a escrita, o conteúdo, 
a forma como chegou ao Arquivo e todo 

o trabalho feito para sua recuperação e 
preservação serão alguns dos motivos de 
interesse destes vídeos que nos vão levar a 
fazer uma viagem no tempo.
As apresentações serão feitas com base em 
pequenos vídeos, numa linguagem acessível 
para que cheguem a um público vasto.

arquivo municipal
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Biblioteca

Hora do Conto Hora do Conto ee livraria online livraria online
A Biblioteca Municipal de 

Sesimbra foi um dos primeiros 
equipamentos a encerrar 
devido às medidas de 
contenção da propagação de 

COVID-19, ficando assim muitos dos seus 
leitores privados do contacto com os livros 
mas também com as diversas atividades 
e serviços que a Biblioteca presta a uma 
imensa comunidade.

As Horas do Conto, para os mais novos e para 
os alunos das escolas, ou o acesso à Internet e 
à imprensa diária são alguns exemplos.
Depois desta paragem forçada, a Biblioteca 
reorganizou-se e vai começar a desenvolver 
algumas das suas atividades online nos 
próximos dias. Já a partir de dia 11, sábado, às 
10 horas, os mais novos vão ter a companhia 
das habituais histórias de encantar da Hora 
do Conto, desta vez, num ecrã de sua casa.

Livraria Municipal 

A Biblioteca Municipal vai também 
disponibilizar, para venda online, 
algumas das publicações que fazem 
parte da sua livraria municipal. Visto 
que este é um tempo de isolamento, mas 
também propício para leituras, porque 
não aproveitarmos para conhecer melhor 
o nosso concelho?

Está a ser ainda avaliada, em contacto 
com outras Bibliotecas, a possibilidade 
de disponibilização de livros em serviço 
de "takeaway", desde que garantidos os 
procedimentos de segurança de ambas as 
partes. É, no entanto, uma ideia em fase 
de estudo.

Nota: os leitores da Biblioteca que têm livros 
requisitados podem mantê-los até que seja 
possível entregá-los fisicamente nas instalações.

HORA DO CONTO
Destinatários: crianças, alunos das escolas (e pais)

Quando: disponibilizados ao sábado, às 10h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)

LIVRARIA ONLINE
LISTA E PROCEDIMENTOS  

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)
Contactos: 
E-mail: biblioteca@cm-sesimbra.pt 
Tel.: 93 955 44 87

a decorrer...
SÁBADOS | 10h
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juventudejuventude

Fechados na sua 
quarentena, a malta 
jovem que faz parte do 
Zbigens - Fórum Local da 
Juventude, lembrou-se 

de dar o seu melhor para animar 
estes dias, com a transmissão no 
seu Instagram de diretos de «coisas 
à maneira» a partir da sala lá de 
casa. Música, teatro, dança, Djs, 
magia, ou desenho ao vivo já aqui 
aconteceram.
Em abril há mais surpresas, e das 
boas. Prometem porcos dançarinos, 
bicicletas amestradas e mulheres 
barbudas a cantar ópera, que 
ninguém vai querer perder! No verão 
a festa Zbigens foi em terra, agora 
continua por casa, feita pelos jovens 
artistas do concelho. 
«Sóce porquéque vais sair quando 
podes ter iste em casa?»  Vai mas 
é seguir  o @ zbigensfestival no 
Instagram.
E o projeto ZBigens deixa mais um 
convite aos jovens do concelho 
que estão a fervilhar de ideias e 
com muita vontade de fazer coisas 
diferentes e criativas: juntem-se 
ao grupo, é só mandar um mail 
para zbigens@gmail.com e fazer 
acontecer.

Diretos  Diretos  
de Coisas  de Coisas  
à Maneiraà Maneira
Zbigens e os 40tena balhõesZbigens e os 40tena balhões

ZBIGENS  
E OS 40TENA BALHÕES
Transmissão em directo de propostas  
de música, dança, teatro e muito mais  
por jovens artistas do concelho
Destinatários: jovens

PLATAFORMAS ONLINE 
 www.instagram.com/zbigensfestival
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Aves rarasAves raras
…ou talvez não!…ou talvez não!

ESPAÇO INTERPRETATIVO DA LAGOA PEQUENAESPAÇO INTERPRETATIVO DA LAGOA PEQUENA    

ambienteambiente

Com a chegada da primavera 
chega também todos os anos 
à Lagoa Pequena a garça- 
-vermelha, em busca de um 
local adequado para fazer o 

seu ninho, e ter as suas crias. Quando 
estas aprendem a voar, parte novamente 
em migração para África e regressa no 
ano seguinte. 
Na mesma altura, o galeirão, uma 
espécie muito abundante no local, inicia 
a postura de ovos, para que, em março 
nasçam as primeiras crias, que vão nadar, 
pela primeira vez, nas águas da Lagoa. 
É também por esta altura, que começa 
a florir a Armeria Rouyana, espécie 
endémica que ocorre apenas numa 
estreita faixa costeira, desde a margem sul 
do Tejo, até meio da costa vicentina, e em 
mais nenhum lugar do mundo! 
Na Lagoa Pequena, um dos mais belos 
recantos naturais do concelho de 
Sesimbra, em tempo de isolamento social, 
a natureza continua o seu curso, desta 
vez sem os olhares atentos dos muitos 
observadores, fotógrafos de natureza e 
visitantes que passam horas em silêncio a 
contemplar este cenário magnífico.  
Numa altura em que estamos confinados 
aos nossos lares e que o contacto com a 
natureza deixou de fazer parte das nossas 
rotinas, ou é muito diminuto, o Espaço 
Interpretativo da Lagoa Pequena leva até 

nossas casas, todas as semanas, uma das 
aves raras, ou nem por isso, que passam 
por aquele espaço e ali permanecem, todo 
o ano, ou por pequenos períodos. 
As curiosidades sobre cada uma delas são 
surpreendentes e por vezes divertidas. As 
fotografias dos observadores são de uma 
enorme beleza e têm a capacidade de nos 
transportar para o local. Vai ser uma forma 
de ajudar a matar saudades do ar livre, 
conhecer melhor o concelho, a sua fauna 
e flora e, provavelmente, fazer com que 
visite o espaço assim que este reabra e seja 
possível sair de casa.

AVES RARAS... OU TALVEZ NÃO!
Apresentação de aves que passam pela 
Lagoa Pequena
Destinatários: público em geral

Quando: domingos e quartas-feiras, às 10h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
 @sesimbra_yes | instagram.com/

sesimbra_yes/ 
 @cm_sesimbra | instagram.com/ 

cm_sesimbra/
 youtube.com/user/CMSesimbra  

(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)

a decorrer...
DOMINGOS E QUARTAS | 10h
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Para as famílias com crianças 
um dos grandes desafios deste 
isolamento social é a ocupação 
dos mais novos.
Patrícia Reis, coordenadora da 

Associação PIPA - Projeto de Inclusão 
pela Arte, dá algumas pistas que podem 
ajudar a gerir melhor estes tempos em 
que é, mesmo, preciso ficar em casa.  «É 
importante continuar a ter rotinas, não é 
fácil incentivar os mais pequenos a ter esta 
disciplina, mas ajuda a manter a sanidade 

mental, também dos miúdos», reforça.
Ter um momento do dia em que pais e 
filhos se dedicam aos livros é um exemplo. 
Depois da leitura podem fazer marionetas 
ou um desenho sobre a história que 
acabaram de ouvir.
Libertar a energia é outra dica. «Criar em 
casa uma área de jogos, onde as crianças 
se possam exercitar, correr, saltar».  
É importante ainda que os mais 
novos tenham o seu espaço criativo, 
onde brincam sozinhos. E podem ser 

brincadeiras muito simples. «Duas 
cadeiras e um lençol. Dizer “este é o teu 
esconderijo” e a imaginação faz o resto», 
assegura.
Na página de Facebook da Associação PIPA 
há várias sugestões, algumas delas 
iniciativas que estavam programadas 
em parceria com a Câmara Municipal de 
Sesimbra para o mês de abril e que se 
mantêm, mas agora, com a transmissão 
online dos Momentos com Histórias ou dos 
ateliês ReciclArte, às sextas. As propostas 

animaçõesanimações

Sugestões Sugestões parapara ler, criar  ler, criar ee brincar brincar

MOMENTOS COM HISTÓRIAS
Apresentação de uma história infantil
Destinatários: crianças, jovens e famílias

Quando: dias 11 e 25, sábados, às 16h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra 
 facebook.com/PIPA-Projecto-de-

Inclusao-Pela-Arte (Facebook oficial  
do PIPA – Projeto de Inclusão Pela Arte)

 @sesimbra_yes | instagram.com/
sesimbra_yes/ 

 @cm_sesimbra | instagram.com/ 
cm_sesimbra/

 youtube.com/channel/UC5  
(Canal oficial do PIPA) 

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 
EM ARQUIVO

 youtube.com/channel/UC5  
(Canal oficial do PIPA) 

 youtube.com/user/CMSesimbra  
(Canal oficial da CM Sesimbra) 

 ww.sesimbra.pt/covid-19 (Agenda)

vão estar disponíveis na página oficial de 
Facebook da autarquia e na página da 
Associação PIPA.
A animadora cultural deixa ainda mais uma 
sugestão para as famílias: nestes dias de 
quarentena podem conhecer melhor a lenda 
sobre a origem de Sesimbra num livro digital 
ou em vídeo: A Lenda de Zimbra.
Basta pesquisar o nome desta história no 
You Tube (vídeo) ou no ISSUU (livro) e 
encontram logo as publicações nos canais 
da Associação Anime.

11 e 25 ABR
SÁBADOS | 16h
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Fichas de apoio

n.º 11 Barcos com molas

Passo a passo:
• Em primeiro lugar abre-se as molas e retira-se a parte de metal;

• Em seguida da esponja ou cartão corta-se um quadrado inferior ao tamanho da 
mola, para servir de base para o barquinho;

• Cola-se esse quadrado, espeta-se um palito ou mesmo um pau de gomas mas mais 
curto;

• Por sim corta-se a vela, faz-se dois furos nas extremidades e na extremidade supe-
rior aplica-se a bandeira feita com o tecido, no centro da vela aplicam-se os adornos, 
pode ser um botão ou aquilo que a imaginação permitir.

2.º Capítulo  Ecobrinquedos

duração dificuldade n.ºparticipantes idades acessibilidades

médio 5 a 10 > 4

Objetivos
• Desenvolver a intercomunicação lúdica e estimular as 
manualidades.

• Molas da roupa;
• Tintas;
• Botões;
• Restos de tecidos;
• Palitos;
• Tesoura;
• Cola branca ou UHU;
• Cola de baton;
• Cartolinas;
• Cartão ou esponja;

Ingredientes
& Ferramentas

Neste brinquedo a regra resume-se ao conseguirem fazer boiar o barquinho 
num pouco de água.

Regras do Jogo:
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ECOBRINQUEDOSECOBRINQUEDOS
porpor ANIME ANIME

Odesafio por estes dias é, também, puxar pela 
imaginação e manter os mais novos ocupados.   
E, porque não criar brinquedos reutilizando 
materiais que temos em casa, mas que muitas vezes 
consideramos lixo? Ao mesmo tempo que se dá asas 

à criatividade, sensibilizam-se as crianças para a urgência de 
combater o consumismo e o desperdício de recursos. 
É esta a proposta da Anime – Projeto de Animação e Formação, que 
no seu livro Ecobrinquedos - Como Fazer Reutilizando? explica 
como aproveitar e reciclar materiais para criar brinquedos. Garrafas 
de plástico, jornais, pacotes de leite, botões transformam-se em 
fantoches, barcos, carros, jogos ou trapezistas. Com vários níveis de 
dificuldade, a construção é explicada passo a passo, estimulando a 
imaginação, a consciência ambiental e proporcionando divertidos 
momentos em família. 

animaçõesanimações

ECOBRINQUEDOS 
Manual para construção de brinquedos  
com materiais reciclados  
Destinatários: crianças a partir dos 3 anos 

Quando: já disponível online
PLATAFORMAS ONLINE 

 facebook.com/Animepaf  
(Facebook da Anime – Projeto de Animação 
e Formação)

 issuu.com/animepaf.org/docs/
ecobrinquedosanime (ISSUU da Anime  
– Projeto de Animação e Formação) 
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Sempre a Mexer Sempre a Mexer 
...sem sair ...sem sair de de casacasa

em ligaçãoem ligação

O programa Sempre a Mexer 
para Não Envelhecer, que 
promove o envelhecimento 
ativo da população com 
mais de 55 anos residente no 

concelho de Sesimbra, suspendeu as aulas 
presenciais, estando agora a disponibilizar 
online atividades para os seus alunos.
De forma a combater o isolamento, manter 
o contacto e promover a atividade física e 
mental dos participantes neste programa, 
estão a ser disponibilizadas aulas de 
gerontomotricidade, yoga e teatro em 
grupos fechados na rede social Facebook.

O encerramento das escolas 
levou a que muitos dos 
projetos direcionados aos 
alunos fossem adaptados à 
nova realidade. Um destes 

exemplos é o EPIS - Empresários 
Pela Inclusão Social, que tem como 
principal missão a promoção do 
sucesso escolar das crianças e jovens 
do concelho de Sesimbra. Atualmente, 
a Rede de Mediadores para o Sucesso 
Escolar, composta por 11 técnicos 
da Câmara Municipal, mantém o 
contacto com professores, famílias e 
alunos acompanhados, recorrendo ao 
telefone e a várias plataformas digitais, 
continuando desta forma a sua função 
pedagógica e tranquilizante, promovendo 

Assim, os professores comunicam 
regularmente, de forma divertida e 
muito interativa, com os seniores que, 
ao contrário do que se possa pensar, 
dominam bastante bem as novas 
tecnologias. Uma partilha importante 
para combater a solidão que o atual 
cenário de isolamento potencia.

Rede Rede de de Mediadores  Mediadores  
para o para o Sucesso EscolarSucesso Escolar

SEMPRE A MEXER…  
SEM SAIR DE CASA
Destinatários: alunos do Projeto Sempre a Mexer 
para Não Envelhecer 

REDE DE MEDIADORES  
PARA O SUCESSO ESCOLAR 
EPIS - Empresários pela Inclusão Social
Destinatários: alunos acompanhados pela Rede de 
Mediadores para o Sucesso Escolar 

atitudes conscientes e responsáveis. Neste 
ano letivo, estão a ser acompanhados 267 
alunos, dos quais 178 do 2.º e 3.º ciclo e 
89 do 1.º ciclo. Na página do Facebook 
da associação, onde diariamente são 
partilhados testemunhos e dicas para 
os alunos se sentirem mais motivados, 
Diana Sargedas, mediadora da Câmara 
Municipal de Sesimbra, deixa algumas 
sugestões de atividades para as famílias 
realizarem durante as Férias da Páscoa.  
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mercados municipais mercados municipais dede portas abertas portas abertas

comércio é local

Sabia que os Mercados Municipais 
da Quinta do Conde e de 
Sesimbra estão abertos?
E são uma excelente opção para 
encontrar o bom pão da região, 

o peixe mais fresco da nossa costa, ou os 
legumes e a fruta dos produtores locais.
Comprar no mercado é valorizar a 
qualidade do que é produzido localmente, 
é ter um atendimento personalizado e o 
cuidado de quem está lá todo o ano e que, 
nestes dias difíceis, lá se mantém na linha 
da frente para que nada falte.
É escolher ter uma oferta variada, para 
conseguir fazer uma alimentação 
saudável, tão importante nesta altura.
Além disso, ir ao mercado significa não ter 
de fazer grandes deslocações para ir às 
compras, muitas vezes a sítios onde há 

uma maior concentração de clientes.
Para garantir toda a segurança nestes 
equipamentos municipais, a Câmara 
Municipal de Sesimbra tomou um 
conjunto de medidas para prevenção do 
contágio por COVID-19, estabelecendo 
regras de acesso que visam proteger 
vendedores e clientes.
O número de pessoas no interior dos 
mercados da Quinta do Conde e de 
Sesimbra é agora controlado por 
seguranças, a fila é feita no exterior, com o 
espaçamento de pelo menos dois metros 
em relação à pessoa da frente.
As entradas e saídas realizam-se por portas 
diferentes, para evitar o cruzamento de 
utentes. No interior, sugere-se que se 
aguarde a vez com uma distância de 
pelo menos dois metros, e que durante 

a circulação seja sempre respeitada a 
distância social recomendada.

Moagem, Lagoa  
e Mercado de Rua de Sesimbra

A venda de produtos tradicionais na 
Moagem de Sampaio, o Mercado de Rua 
em Sesimbra e o Mercado na Lagoa de 
Albufeira também estão a funcionar, com 
novas regras de acesso. Em Sampaio e 
Sesimbra foram criados recintos com 
baias, que identificam as zonas de entrada 
e de saída. 
A fila de espera nestes mercados é 
organizada com, pelo menos, dois 
metros de distância entre cada pessoa 
e no interior só é permitida uma pessoa 
por banca. Na circulação pelo recinto, 

MERCADOS MUNICIPAIS
Venda de produtos nos Mercados Municipais
MAIS INFORMAÇÕES 

 www.sesimbra.pt/covid-19

recomenda-se que se mantenha o 
distanciamento de segurança de pelo 
menos dois metros.
Para darem uma melhor resposta, neste 
tempo em que se pede que fiquemos em 
casa, alguns dos vendedores dos mercados 
municipais estão também a fazer entregas 
ao domicílio.
Esta pode ser uma boa altura para passar 
(ou continuar) a escolher os nossos 
mercados municipais, respeitando as regras 
para fazer boas compras e em segurança.
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comércio é local

Agora que não podemos sair de 
casa, descobrimos que a 
solução para as nossas 
compras está bem próxima, no 
comércio local.

Muito provavelmente esta vai ser uma 
oportunidade para boas surpresas, e para 
perceber que a qualidade sempre esteve 
mesmo ali, à nossa porta.
Neste contexto, e com o objetivo de 
divulgar ao máximo a oferta do comércio 
e dos serviços locais, para que as pessoas 
saiam à rua o mínimo possível, a Câmara 
Municipal de Sesimbra disponibiliza 
uma listagem dos estabelecimentos 
no concelho que estão abertos, com 
takeaway ou entregas ao domicílio, 
enquadrados no Decreto 2A-2020,  
de 20 de março. 
Toda a informação está acessível, e em 
permanente atualização, no site 
desenvolvido pela autarquia para reunir 
toda a informação relacionada com a 
Covid-19, no concelho.
Na lista de estabelecimentos com 
takeaway encontra-se uma oferta que 
vai de supermercados, talhos, venda 
de pescado, legumes e frutas, padarias, 
pastelarias, restaurantes ou até mesmo 
produtos para animais. Basta encomendar 
a partir de casa, e ir levantar, rapidamente, 
à hora marcada.

FAÇA AS SUAS COMPRAS FAÇA AS SUAS COMPRAS 
no no COMÉRCIO LOCALCOMÉRCIO LOCAL

Para quem não quer mesmo, ou não pode 
sair de casa, está disponível a listagem 
dos estabelecimentos que têm entregas 
ao domicílio. Basta ligar e esperar pela 
encomenda, sem sair à rua.  Mesmo à sua 
porta pode receber pão, fruta, legumes, 
peixe, bolos, refeições prontas, e até 
materiais de construção.
Como existem serviços que podem estar a 
funcionar (enquadrados no Decreto 
2A-2020, de 20 de março) também essa 
listagem está já online: com clínicas, 
farmácias, seguradoras, entre outros.
Qualquer empresário ou produtor no 
concelho que preencha os requisitos e 
queira integrar estas listagens pode enviar 
os seus dados, por mensagem via Facebook 
da Câmara Municipal de Sesimbra ou para 
o e-mail gae@cm-sesimbra.pt (Gabinete 
de Apoio ao Empresário) com os seguintes 
dados: nome do estabelecimento, morada, 
contacto telefónico, e-mail, horário de 
funcionamento, takeaway: sim ou não, 
entregas ao domicílio: sim ou não (indicar a 
área onde realiza as entregas) e dia de folga.
E é bom não esquecer que estas lojas e 
estes serviços continuam cá depois da 
pandemia.  Comprar local é fazer uma 
escolha responsável, que contribui 
para a sustentabilidade ambiental, 
valorização do comércio de proximidade e 
desenvolvimento económico do concelho.

COMÉRCIO LOCAL
Estabelecimentos comerciais com serviço 
de takeaway, entrega ao domicílio e outros 
serviços em funcionamento
CONSULTE A LISTAGEM POR ÁREAS

 www.sesimbra.pt/covid-19
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sugestõessugestões

Num período em que não 
devemos sair de casa, 
acabamos por nos tornamos 
um pouco mais sedentários, 
pelo que a preocupação com 

a alimentação é um fator relevante por 
vários motivos.  
Devemos dar uma atenção especial 
à ingestão energética para que não 
se verifique um aumento de peso 
indesejado, especialmente pelo consumo 
de alimentos industrializados (ricos em 
açúcares e gorduras não saudáveis). 
Outra aspeto importante a ter em 
conta prende-se com o nosso sistema 
imunitário. Uma alimentação saudável 
e equilibrada é necessária para garantir 
o normal funcionamento do sistema 
imunitário.

É  importante lembrar algumas regras 
sobre alimentação saudável:

1 • Comer mais fruta e hortícolas  
Comer frutas e hortícolas nas 
quantidades necessárias é a regra de 
ouro da alimentação saudável. Garantir o 
consumo de sopa no início das refeições 
principais e duas a três peças de fruta 
pode ser o suficiente para atingir a 
quantidade recomendada por dia para 
estes alimentos. Para além da sopa, a 
presença de hortícolas no prato é também 
desejável.

2 • Beber mais água  
e menos bebidas açucaradas  
As bebidas açucaradas (refrigerantes, 
néctares e sumos de fruta) são um 
dos produtos alimentares que mais 
contribuem para a ingestão de açúcar. 
Reduzir o seu consumo e promover, em 
alternativa, o consumo de água é central 
para uma alimentação saudável. Pode 
também experimentar preparar algumas 
águas aromatizadas. Esta é a altura de 
experimentar e aprender a beber novas 
bebidas sem açúcar, mas igualmente 
saborosas.

3 • Evitar o “lixo alimentar” 
Em particular os snacks hipercalóricos, 
ricos em sal, açúcar e gordura
Estar mais tempo em casa pode ser 
sinónimo de comer mais e, em 
particular, de comer com mais 
frequência ao longo do dia e de 
optar por snacks menos saudáveis. 
A estratégia mais eficaz para evitar o 
consumo excessivo destes produtos 
alimentares é seguramente não os 
comprar e substitui-los por outros mais 
saudáveis, mas igualmente saborosos. 
Esta pode ser uma recomendação 
particularmente relevante para quem 
tem crianças e adolescentes em casa. 
Mais vale não ter esses alimentos em 
casa do que instituir regras difíceis de 
cumprir nestes dias já difíceis.

4 • Fazer uma alimentação completa, 
variada e equilibrada, seguindo os 
princípios da Roda dos Alimentos
Devemos incentivar as crianças 
a comer alimentos de cada 
grupo da Roda dos Alimentos 
e beber água diariamente. 
Comer em maior quantidade 
alimentos dos grupos com maior 
dimensão e em menor quantidade 
alimentos dos grupos mais 
pequenos. Alertámos para 
a importância de variar 
dentro do grupo da 
“carne, pescado e ovos”, 
incentivando o consumo 
de pescado nas refeições 
principais. A par do leite 
e iogurtes, o pescado pode 
ser uma das melhores fontes 
de iodo na nossa alimentação 
e a sua ingestão é importante 
para assegurar um adequado 
desenvolvimento cognitivo. Para 
além das vitaminas e minerais que 
adquirimos através dos alimentos, 
devemos ter atenção especial à 
vitamina D. Quem tem uma varanda 
ou uma janela deve assegurar a 
exposição ao sol para ajudar a 
absorção da vitamina D pelo nosso 
organismo. Esta exposição deverá 
ser apenas de alguns minutos  
(15 a 20 minutos).

Alimentação Saudável Alimentação Saudável 
na na QuarentenaQuarentena
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sugestõessugestões

Aos pais e mães, uma 
recomendação especial: 
o envolvimento das 
crianças no processo 
de produção e 

confeção dos alimentos é um 
fator chave para a aquisição 
de conhecimentos, para 
a sensibilização sobre 
a importância de uma 
alimentação saudável e para a 
mudança de comportamentos 

alimentares. Uma rotina 
interessante para se fazer em 

família é o planeamento da 
ementa semanal. A ementa 

deve seguir algumas 
regras:

 Completa
As refeições completas 
começam sempre com 

uma sopa de legumes. 
Depois, o prato da refeição 

deve dividir-se em “T” ou 
seja, metade do prato para 

os hortícolas e a outra metade 
repartida entre a carne (ou pescado 

ou ovos) e os alimentos do grupo dos 
cereais e tubérculos (batata, arroz 
ou massa). A refeição deve terminar 
com fruta à sobremesa e a água é a 
bebida que nos deve acompanhar 
sempre. As leguminosas (feijão, 
grão ou ervilha) também podem 
e devem estar presentes, na sopa 

ou no prato.

 Variada
Variar ao longo das diferentes refeições é 
muito importante. Variar entre carne, 
peixe e ovos e o ideal é ter um número 
de refeições de peixe igual ou superior 
ao número de refeições de carne. Variar 
nos alimentos do grupo dos cereais (arroz, 
massa ou batata), variar os hortícolas 
e escolher fruta de diferentes cores ao 
longo da semana. 

 Dar preferência a métodos  
de confeção mais saudáveis
Deve dar-se preferência a métodos de 
confeção que protejam o valor nutricional 
dos alimentos, como por exemplo, as 
jardineiras, estufados, cozidos, arroz…
ou seja “pratos de panela”, cheios de cor e 
sabor. Em contrapartida, devemos limitar 
aqueles que acrescentam gordura aos 
alimentos, como os fritos.

(Informação retirada e adaptada do manual Cuidados Alimentares e Atividades para Crianças em Tempos de Covid-19, Direção-Geral da Saúde, 2020).

planear a ementa lá de casaplanear a ementa lá de casa
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sugestões

As frutas e os legumes devem 
ser higienizados antes de 
serem guardados. 
As frutas e legumes de casca 
mais rija, como o ananás, 

a laranja, o limão, o melão, a melancia 
ou a cenoura, podem ser lavados com 
água e uma escovinha (própria para esta 
função) e sabão. No caso dos legumes 
que serão cozinhados, basta lavá-los bem 
com água, pois a cozedura mata os vírus 
e as bactérias. 
Legumes que são consumidos crus, 
frutas mais sensíveis e aquelas que 
serão consumidas com a casca, como o 
morango, a uva, a maçã, a pêra, a ameixa 
e a nectarina, devem ser higienizadas 
numa solução para matar os vírus e as 
bactérias. Num litro de água coloque uma 
colher (sopa) de lixívia e deixe as frutas 
mergulhadas por 15 minutos. Enxague 
bem em água corrente e deixe secar.  
No caso das bananas e do kiwi, não 
é necessário este tipo de limpeza. Se 
houver algum resíduo, como terra, retire 
com papel de cozinha. Lave bem as 
mãos depois de manusear as frutas e 

legumes, depois de descascá-las, e antes 
de comê-las. 
No caso de produtos embalados, como 
chás em saquetas por exemplo, sempre 
que possível deite fora a embalagem 
exterior.  
Em situações em que seja necessário 
desinfetar as embalagens, a utilização 
de álcool 70% (o que é vendido com 
a tampa amarela) é o ideal, pois este 
tipo de álcool mantém-se durante mais 
tempo em contacto com as superfícies. 
Lave bem as mãos e aplique o álcool 

com um material descartável, como 
papel. Depois de limpar as embalagens, 
deite fora o papel usado.  
No caso de produtos embalados, como 
bolachas, arroz, massas, feijão, retire-os 
das embalagens e guarde-os num outro 
recipiente, como frascos de vidro.
As recomendações para higienizar as 
compras acontecem porque ainda não se 
sabe, exatamente, quanto tempo o vírus 
pode ficar em cada tipo de superfície. 
Assim, a melhor forma de proteção é 
fazer a limpeza correta das embalagens.

Como higienizar frutas,  Como higienizar frutas,  
legumes legumes ee embalagens embalagens
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para saborear

Tradição familiar, a Farinha 
Torrada é associada à 
atividade pesqueira, pois 
era levada para o mar pelos 
pescadores e há quem a 

considere a “barra energética” dos 
homens do mar. No entanto, na zona 
rural do concelho, era comum fazer-se a 
farinha para ter em casa, pois aguentava 
muito tempo em boas condições. Mas 
este doce tinha outras propriedades. Era 
uma espécie de medicamento utilizado 
contra constipações e tosse persistente. 

A nossa A nossa 
farinha torradafarinha torrada

Quando alguém estava fraco, o remédio 
era um pouco de Farinha Torrada 
acompanhada por um copo de cerveja 
preta, que na altura se podia comprar 
nas farmácias. 
É feita à base de farinha, chocolate, 
açúcar, limão e canela e tem um aspeto 
consistente, em formato de cubo ou 
retângulo. Em 2010, a Câmara Municipal 
procedeu ao registo da marca e da 
receita e a Farinha Torrada transformou-
se num dos doces mais procurados no 
concelho.  

Como fazer Farinha TorradaComo fazer Farinha Torrada
A receita é muito simples. Mistura-se a farinha A receita é muito simples. Mistura-se a farinha 
de trigo, os ovos, o chocolate, o açúcar e a de trigo, os ovos, o chocolate, o açúcar e a 
raspa de limão, espalha-se a massa num raspa de limão, espalha-se a massa num 
tabuleiro e leva-se ao forno (temperatura tabuleiro e leva-se ao forno (temperatura 
média) durante cerca de 20 minutos. Depois,  média) durante cerca de 20 minutos. Depois,  
é só retirar o bolo do tabuleiro, cortar em é só retirar o bolo do tabuleiro, cortar em 
cubos e a farinha torrada está pronta a comer.cubos e a farinha torrada está pronta a comer.

Procure a Farinha Torrada  
no Comércio Local 
 
Esta é uma ótima sugestão de receita para 
se fazer em família e que vai certamente 
tornar esta Páscoa ainda mais doce. Se 
não se arrisca na cozinha, não desanime. 
Saiba que a Farinha Torrada feita de forma 
tradicional pode ser encontrada em muitos 
dos estabelecimentos locais, que estão a 
funcionar em takeaway ou com entregas ao 
domicílio e cujos contactos disponibilizamos 
em www.sesimbra.pt/covid-19.
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O edifício do Clube Sesimbrense, 
classificado como um bem 
de interesse municipal por 
deliberação da Câmara, em 
sua reunião de 4 de novembro 

de 2015, foi construído expressamente 
para servir de sede à mais antiga 
coletividade local, então denominada 
“Grémio Philarmónico” e cujas primeiras 
instalações foram na Rua da Fé.
Segundo a Lei n.º 107/2001 de 8 de 
setembro, consideram-se de interesse 
municipal os bens cuja proteção e 
valorização, no todo ou em parte, 
representem um valor cultural de 
significado predominante para um 
determinado município.
Este é o segundo edifício sesimbrense a 
receber tal classificação, dado que o 
primeiro foi a Escola Conde de Ferreira.
Graças ao seu valor arquitetónico, 
representa um dos mais belos elementos 
do edificado da vila, pois foi construído 
na fidelidade aos princípios urbanísticos 
que determinavam a colocação dos 
imóveis, destinados a uma função de 
preponderância pública, num lugar 
notável de um espaço urbano, no caso em 
pleno coração da vila.
Espaço que confinando com a velha Rua 
Direita, hoje Rua da República, formava 
um pequeno largo que tinha o nome 
das donas do terreno, ou seja “Largo das 
Barrocas” que seria depois designado 
Largo José António Pereira, em 

UM IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPALUM IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL
por António Reis Marques

centro da fachada principal e que assim 
se manteve até ao ano de 1928, dado que 
a legislação então aprovada obrigava, 
por razões de segurança, a que não 
pudesse funcionar apenas com uma 
porta. Por isso, a frontaria foi alterada 
com a abertura de duas portas laterais, 
a que também se acede por escadas de 
pedra, idênticas à da entrada central 

homenagem ao fundador da agremiação. 
Bem implantado no lugar e articulando-
-se com a envolvente, através dum jogo 
de alturas, trata-se duma construção 
tripartida, bem proporcionada, com um 
elemento central e dois laterais, estes com 
longas janelas de sacada.
Como em outros bons prédios da época, a 
qual foi das mais relevantes quanto 
ao imobiliário, recorreu-se à tradição 
clássica, com a marcação do envasamento 
e das pilastras e remate superior com 
cornija e balaustrada, encima por figuras 
femininas alusivas às estações, ou às 
musas, tão ao gosto desse tempo.
De salientar que este tipo de remate, 
próprio dos terraços, possibilitou a 
colocação do algeroz pelo lado de dentro 
do edifício, pelo que as águas pluviais são 
conduzidas para o exterior por gárgula e 
tubo de queda.
Esta solução permitiu substituir o beirado 
e telha com a consequente queda de água 
para a rua, melhorando assim a vivência 
do espaço público. Neste imóvel salienta-
-se ainda o seu revestimento em azulejo 
policromado que, com o envolvimento 
das cantarias, realçam o seu belo traçado, 
assim como no seu interior, as asnas que 
suportam a cobertura são obras de boa 
carpintaria.
Como podemos ver, na fotografia, de início 
o edifício tinha apenas uma porta, 
sobrelevada, a que se acedia por uma 
dupla escadaria de pedra, aberta no 

e harmonizando-se com o traçado do 
imóvel.
A sua construção teve início em data 
imprecisa dos primeiros anos da década de 
setenta do século XIX, e ficou devendo-se 
ao gesto bairrista, apontado pela imprensa 
como verdadeiramente exemplar e 
excecional em todo o país, do sesimbrense 
Carlos Caldeira da Costa que, sozinho, 

histórias da nossa terra
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promoveu e custeou a aquisição do terreno 
e os respetivos trabalhos, inspirando até 
o seu projeto, da autoria de um arquiteto 
que contratou em Lisboa. Uma pedra, que 
encima a porta principal, regista o seu 
nome, Carlos Caldeira, e a data de 1978 
que foi a da conclusão da obra.
Para prover aos encargos com os seus 
arranjos interiores e instalação dos 
serviços próprios da coletividade, que 
dispunha de palco e respetivos camarins, 
gabinete da direção e salão de festas, tudo 
mobilado com o que de melhor havia 
na época, fez-se uma emissão de ações 
nominais de 1$000 (mil réis) subscritas, 
como empréstimo gratuito, pelos seus 
associados. E aquele espaço, amplo e 
acolhedor, que era considerado a sala de 
visitas de Sesimbra, tem também um bom 
historial de atividades de âmbito cultural 
e recreativo, como o culto da arte dos sons, 
onde se revelaram alguns dos melhores 
músicos e compositores que a nossa terra 
conheceu até hoje.
Nesse tempo as coletividades nasciam 
sob a égide de um santo patrono e, 
assim, o Grémio tomou como sua 
padroeira, Nossa Senhora do Monte do 
Carmo, cuja imagem se encontra junto 
ao altar-mor da capela da Santa Casa 
da Misericórdia onde, por disposição 
estatuária, se festejava anualmente e, 
com tal solenidade, que constituiu a 
mais importante das várias festas que 
animavam a comunidade sesimbrense 
que, por vezes, registava a presença de 
membros da família real ou da corte.
Nesse tempo era vulgar ver-se, ancorado 
na baía, o iate real “Amélia”, tendo a 
bordo o rei D. Carlos, que aqui se ocupava 
dos seus famosos estudos ictiológicos 
e oceanográficos, para os quais sempre 
contou com a cooperação de pescadores 

locais, cujo valor enalteceu nos seus 
relatórios ou diários de bordo.
Ele próprio incentivava a presença, na 
missa solene da Festa do Carmo, de alguns 
dos seus cortesãos e oficiais da guarnição 
do navio, que eram habitualmente 
acompanhados por suas esposas, as quais 
também colaboravam na organização 
das quermesses que funcionavam 
durante o arraial, montado no “Campo da 
Misericórdia” como era nomeado o atual 
jardim público ou Largo 5 de Outubro.
Alguns importantes valores do nosso 
património histórico, como a “bomba 
D. Carlos”, oferecida à Associação 
dos Bombeiros, ou o tinteiro de prata 
lavrada, pertencente à Misericórdia, são 
provenientes dessas quermesses.
A simpatia do monarca pelo Grémio teria 
ainda maior expressão com a oferta que 

fez do seu retrato autografado, o qual foi 
emoldurado e colocado na parede central 
do salão de festas, onde permaneceu até à 
implantação da República. 
Nos primeiros anos do novo regime e 
devido à circunstância de o Grémio 
congregar a chamada elite da terra, os 
homens mais notáveis ou influentes da 
vida local assumidamente monárquicos, 
verificaram-se várias e algumas violentas 
manifestações de hostilidade frente à sua 
sede, cujas janelas eram frequentemente 
apedrejadas, facto que levou ao seu 
encerramento ainda que por pouco tempo.
Poucos hoje saberão que esses 
acontecimentos foram a causa da 
construção em propriedade então 
privada, que era a herdade da Vila Amália, 
dum edifício próprio destinado a uma 
nova sede do velho Grémio e que passou 

a ser conhecido por “Salão da Vila Amália” 
ou Escola de Santa Joana, por nele ter 
funcionado uma escola exclusivamente 
destinada a crianças órfãs. Isso, porém, 
são temas para outras histórias.
Pelo mesmo motivo o retrato do rei foi de 
lá retirado e guardado, em sigilo, em 
casa de um dos seus mais antigos 
associados, nunca mais voltando ao seu 
lugar de origem e mantendo-se, assim, 
indevidamente, na posse de estranhos.
Arrendado durante longos anos, ainda 
que por um valor quase simbólico, 
o imóvel tornar-se-ia um bem da 
coletividade, desde 25 de novembro de 
1980, data da celebração da escritura 
de compra e venda, pela quantia de mil 
contos, valor obtido por participação de 
todos os seus membros que assim se 
fizeram seus proprietários.
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fale connosco

Na sequência do encerramento 
dos atendimentos presenciais 
municipais, como forma 
de combate ao contágio 
por COVID-19, a Câmara 

Municipal disponibilizou um conjunto 
de contactos telefónicos e de correio 
eletrónico de vários serviços, entre os quais 
o Balcão Único, que conta com cinco linhas 
de apoio. O objetivo é que os munícipes 
possam continuar a tratar de assuntos 
urgentes e inadiáveis por estas vias.
Os contactos estão disponíveis no site 
criado especificamente pela Câmara 
Municipal para reunir num único local 
toda a informação relativa ao COVID- 
19 no concelho de Sesimbra, em www.
sesimbra.pt/covid-19
O Balcão Único de Serviços é preferencial, 
no entanto, para assuntos específicos, 
podem ser contactados diretamente os 
serviços respetivos.
Alguns dos serviços estão a usar 
plataformas de videoconferência em 

Atendimento por telefone e por e-mailAtendimento por telefone e por e-mail
Ligue-nos Ligue-nos ouou escreva-nos! escreva-nos!
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casos pontuais para tratar temas mais 
específicos.  
Desde o encerramento dos atendimentos 
físicos, a linha do Balcão Único já recebeu 
mais de mil telefonemas e e-mails sobre 
os mais diversos assuntos que, na grande 
maioria, foi possível resolver de imediato. 
Noutros casos, porque implicam, 
procedimentos presenciais está a ser 
estudada a melhor forma de os adaptar 
a estes tempos de isolamento social, e, 
naturalmente, à luz da legislação.

ATENDIMENTOS MUNICIPAIS
Divulgação de contactos de telefones e mails 
para atendimento da autarquia
Destinatários: todos

BALCÃO ÚNICO DE SERVIÇOS (5 LINHAS)
Tel.: 21 228 85 00 (5 postos de atendimento)
E-mail: balcao.unico@cm-sesimbra.pt

PLATAFORMAS ONLINE 
 www.sesimbra.pt/covid-19 
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Equipamentos  
e Serviços Municipais

Balcão Único de Serviços 
Dias úteis, das 8 às 19 horas
Tel.: 21 228 85 00 (5 postos de atendimento)
E-mail: balcao.unico@cm-sesimbra.pt

Gabinete Municipal  
de Proteção Civil
E-mail: protecao.civil@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 05 21

Educação
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
E-mail: educacao.desporto @cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 82 47 / 93 998 60 33

Assembleia Municipal de Sesimbra
E-mail: assembleiamunicipal@ 
cm-sesimbra.pt

Ação Social e Habitação
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Serviço Administrativo
E-mail: filomena.carvalho@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 82 08

Migração
E-mail: carla.gaboleiro@cm-sesimbra.pt
Tel.:21 014 93 93 | 93 998 22 91

Migração
E-mail: vera.santiago@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 82 37

Habitação Social
E-mail: habitacao@cm-sesimbra.pt
Tel.: 93 889 34 62

Ação Social
E-mail: acao.social@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 33

Gabinete de Inserção  
Profissional de Sesimbra
E-mail: gipsesimbra@gmail.com
Tel.: 93 998 06 17

Departamento de Ordenamento 
do Território e Urbanismo

Divisão de Gestão Urbanística
Divisão de Planeamento e Estratégia 
Urbanística
Unidade Técnica de 
Acompanhamento de Projetos  
de Interesse Municipal
Unidade Técnica de Ambiente  
e Desenvolvimento Sustentável
Unidade Técnica de Sistemas  
de Informação Geográfica
Projeto Municipal das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Sesimbra
E-mail: atendimentos.urbanismo 
@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 41 | 21 228 85 46  
21 228 86 12

Quinta do Conde
E-mail: gestaourbanistica.apoio.qc 
@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 210 94 93 21 014 95 09

Gabinete Médico  
Veterinário Municipal
Tel.: 93 998 20 40
E-mail: veterinario@cm-sesimbra.pt

Desporto e Juventude
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
Tel.: 93 998 24 79
E-mail: jose.lopes@cm-sesimbra.pt

Museu Municipal
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
E-mail: museu@cm-sesimbra.pt
Tel.: 93 245 45 33

Cineteatro Municipal
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
E-mail: joao.proenca@cm-sesimbra.pt
Tel.: 91 792 64 28

Cemitérios; Espaços Verdes, incluindo 
Parque Augusto Pólvora, Serviços  
de Higiene Urbana  
e Resíduos, Sanitários Públicos
E-mail: ambiente@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 82

Biblioteca Municipal
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
E-mail: biblioteca@cm-sesimbra.pt
Tel.: 93 955 44 87

Espaço Interpretativo  
da Lagoa Pequena
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
E-mail: info.lagoapequena@cm-sesimbra.pt
Tel.: 93 998 00 23

Divisão de Gestão, Aprovisionamento 
e Património
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
E-mail: leonildo.cachao@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 31

Água e Saneamento
Tel.: 93 998 06 13

Serviço de Aprovisionamento
E-mail: graca.texugo@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 32

Serviço de Património Mobiliário
E-mail: joaquim.barbosa@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 87 73

Serviço de Património Imobiliário
E-mail: catarina.fernandes@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 86 68

Unidade Técnica  
de Gestão de Stocks
E-mail: rui.f.augusto@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 30

Divisão de Gestão Comercial
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Gestão Comercial  
(Santiago/Castelo)
E-mail: contratacao.zoc@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 96

Gestão Comercial  
(Quinta do Conde)
E-mail: contratacao.zor@cm-sesimbra.pt
Tel: 21 210 94 92

Divisão de Logistica  
e Gestão de Frota
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h
E-mail: logistica@cm-sesimbra.pt
Tel.: 93 998 25 35

Divisão de Assuntos Jurídicos
Dias úteis, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Assuntos Diversos, Processos  
de Contraordenação e de Tutela  
da Legalidade Urbanística  
(Ordens de demolição  
e cessação de utilização)
E-mail: juridico.apoio@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 85 53

Assuntos relacionados  
com Execuções Fiscais
E-mail: execucoes.fiscais@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 210 94 94

Apoio ao Consumidor
E-mail: consumidor@cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 210 94 86

Assuntos relacionados com a 
celebração de contratos públicos, 
emissão de alvarás de loteamento  
e contratos diversos
E-mail: conceição.joaquim@ 
cm-sesimbra.pt
Tel.: 21 228 82 05
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Contactos disponíveis durante o encerramento dos atendimentos presenciais   Contactos disponíveis durante o encerramento dos atendimentos presenciais   
Juntas de Freguesia

Junta de Freguesia  
da Quinta do Conde
Avenida Cova dos Vidros
2975-333 Quinta do Conde
Tel.: 21 210 83 70
E-mail: geral@jf-quintadoconde.pt 
Site: www.jf-quintadoconde.pt 

Junta de Freguesia do Castelo
Avenida Padre António Pereira  
de Almeida, Lote 6, r/c, Santana 
2970-590 Sesimbra
Tel.: 21 268 92 10
E-mail: geral@jf-castelo.pt 
Site: www.jf-castelo.pt

Junta de Freguesia de Santiago
Largo da Marinha, 26/27
2970-657 Sesimbra
Tel.: 21  228 84 10
E-mail: geral@jf-santiago.pt 
Site: www.jf-santiago.pt

Emergência

Bombeiros Voluntários  
de Sesimbra
Piquete de Sesimbra
Tel.: 21 228 84 50
Piquete da Quinta do Conde 
Tel.: 21 210 61 74
Carrinha Sea Master
Tel.: 91 940 45 55

Centros de Saúde
Sesimbra – Tel.: 21 228 96 00
Santana – Tel.: 21 268 92 80
Quinta do Conde  – Tel.: 21 213 82 00

Comissão de Proteção  
de Crianças e Jovens 
Concelho de Sesimbra (CPCJ)
Tel.: 21 015 66 77/8
E-mail: cpcjsesimbra@gmail.com

Cruz Vermelha Portuguesa
(Quinta do Conde)
Tel.: 21 210 02 12

EDP (avarias)
Tel.: 800 50 65 06

Farmácias
Sesimbra (Lopes) – Tel.: 21 223 30 28
Sesimbra (Leão) – Tel.: 21 228 80 78
Santana (Bearita) – Tel.: 21 268 83 70
Cotovia – Tel.: 21 268 16 85
Alfarim – Tel.: 21 268 85 47
Quinta do Conde (Rodrigues Pata)  
– Tel.: 21 210 80 50
Quinta do Conde (Bio-Latina)  
– Tel.: 21 210 91 13
Nova Quinta do Conde  
– Tel.: 21 210 60 99 / 93 684 89 61 

GNR
Sesimbra – Tel.: 21 765 77 00
Alfarim – Tel.: 21 765 76 70
Quinta do Conde – Tel.: 21 765 76 90

Guarda Noturno  
da Quinta do Conde
Raúl Pereira 
Tel.: 92 656 42 32 

Hospital Garcia de Orta (Almada)
Tel.: 21 294 02 94

Hospital São Bernardo  
(Centro Hospitalar de Setúbal, 
EPE)
Tel.: 265 54 90 00

Linha SOS Criança
Tel.: 800 202 651 (grátis)

Linha Verde Recados da Criança
Tel.: 800 206 656 (grátis)

Piquete de Águas (CMS)
Sesimbra 
Tel.: 21 015 66 82 / 93 998 06 24
Quinta do Conde
Tel.: 21 210 95 06 / 93 998 06 04

Polícia Marítima
Tel.: 21 228 07 78

Proteção Civil (CMS)
Tel.: 21 228 05 21



CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA DISPONIBILIZA 

LINHA DE APOIO 
PSICOLÓGICO

21 228 85 00
(dias úteis, das 10 às 17 horas)

O atual contexto de medidas de isolamento social 
e suspensão do direito à deslocação, pode levar 

a uma situação difícil de viver e ultrapassar 
para muitas pessoas, particularmente 

as mais vulneráveis.

Juntos no combate ao COVID-19






