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editorialeditorial

REABRIR PORTAS À CULTURAREABRIR PORTAS À CULTURA
FELÍCIA COSTA VEREADORA DO PELOURO DA CULTURA

Depois de praticamente dois 
meses de confinamento 
começámos, no início de 
maio, a reabrir serviços e 
equipamentos culturais, 

ainda que com um conjunto de 
condicionamentos, e a tentar retomar 
alguma da normalidade, dentro das 
necessárias imposições de segurança. 
Arquivo e Biblioteca foram os primeiros 
a abrir portas e a voltar a receber 
utentes. Seguiu-se a Fortaleza de 
Santiago e o Museu Marítimo. 
No caso do Arquivo, o serviço iniciou 
atendimentos por marcação, enquanto 
que na Biblioteca Municipal e Pólo de 
Leitura da Quinta do Conde, passou a 
ser possível entregar e levantar livros. 
No entanto, a presença no interior, 

com limite do número de pessoas no 
interior e regras de distanciamento e 
higienização durante as visitas. Foram 
definidas normas específicas para visitas 
em grupo, que podem ser guiadas ou 
livres. No caso do Museu, vão manter-
se as visitas virtuais e os workshop, que 
têm sido um contributo enorme para 
levar a nossa história e a nossa memória 
coletiva à casa de todos. Estamos certos 
que muitos daqueles que viram os vídeos 
nos meses de confinamento, na primeira 
oportunidade vão querer conhecer este 
imenso património ao vivo.  
Mas se os equipamentos vão voltando 
a receber utentes e visitantes, o mesmo 
não acontece, infelizmente, com alguns 
projetos que desenvolvemos há vários 
anos, e aos quais temos uma forte 

para leituras, trabalhos escolares, 
de investigação ou simplesmente 
para consulta de periódicos ou para 
atividades com crianças não estão ainda 
disponíveis. Apesar disso, as propostas 
online, como as Horas do Conto, que 
nos acompanham desde final de março, 
ou os ateliês feitos por quatro jovens 
voluntárias, que produzem os próprios 
vídeos, mantêm-se.   
Em junho, a Biblioteca vai retomar 
também as exposições presenciais com 
uma mostra de pintura de Margarida 
Cagica Pinto, sesimbrense que se 
iniciou na pintura há 18 anos, intitulada 
Emoções. 
Em relação à Fortaleza e ao Museu 
Marítimo, dois dos locais mais visitados 
do concelho e da região, reabriram 

ligação. Refiro-me, por exemplo, às 
Bibliotecas de Praia, que devido às 
regras de utilização dos areais e ao facto 
de terem várias superfícies em comum 
e objetos partilhados não será possível 
implementar, assim como a Feira do 
Livro de Sesimbra. As muitas animações 
de verão também não existirão 
nos moldes habituais, mas vamos 
continuar a trabalhar para procurar 
soluções alternativas online, ou mesmo 
presenciais, que nos permitam contribuir 
para um regresso em força dos artistas e 
das artes aos palcos, que tanta falta nos 
tem feito.   
Desejo-vos um bom regresso e um bom 
início de verão. Aproveito para reforçar 
a mensagem de que a prevenção do 
contágio depende de todos nós!
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FORTALEZA 
de SANTIAGO

de PORTAS 
ABERTAS

Para quem não dispensa uma 
visita à Fortaleza de Santiago 
para contemplar a praia, a 
vila ou o Porto de Abrigo, esta 
é uma boa notícia: as portas 

estão de novo abertas.
Reconhecida como cartão de visita e casa 
de cultura do concelho, este edifício 
tem agora novas regras de acesso, tendo 
em conta a situação de pandemia que 
vivemos.
O número de pessoas no seu interior está 
condicionado. Em visita autónoma, 
o limite máximo no interior é de 60 
pessoas, número que será contabilizado 
pelo segurança à entrada.

Em visita acompanhada, o limite máximo 
é de seis pessoas, número controlado pelo 
técnico, mediante marcação prévia. O 
horário de abertura também se encontra 
reduzido.
Espaço emblemático de Sesimbra, para 
residentes e visitantes, a Fortaleza 
tem instalado no seu interior o Museu 
Marítimo, que também já reabriu, com 
novas regras de acesso e novos horários 
(ver páginas 8 e 9).
A Fortaleza de Santiago esteve encerrada 
no âmbito das medidas de prevenção do 
contágio por Covid-19, tendo reaberto 
no dia 18 de maio, Dia Internacional dos 
Museus.

Horário
Terça a domingo, das 10 às 18h

Entrada gratuita

Contacto para marcação de visitas acompanhadas 
(Fortaleza e Museu Marítimo): 
museu@cm-sesimbra.pt | 93 245 45 33 
(com um mínimo de 48h de antecedência e mediante disponibilidade do serviço)

REGRAS PARA VISITA
• O número de pessoas no interior da Fortaleza está condicionado.  
Em visita autónoma, o limite máximo no interior é de 60 pessoas, número 
controlado pelo segurança à entrada. Em visita acompanhada, o limite máximo 
é de 6 pessoas, número controlado pelo Técnico, mediante marcação prévia
• O uso de máscara e higienização de mãos à entrada são recomendados  
e obrigatório nos espaços fechados
• Os visitantes devem respeitar o distanciamento social de segurança  
(2 metros)
• Deve ser mantida a etiqueta respiratória
• Cumpra as indicações dos seguranças e funcionários
• Evite o contacto com zonas comuns e partilhadas (muros e bancos)
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O Museu Marítimo de Sesimbra 
já está de portas abertas. 
Com novas regras de acesso, 
volta a ser possível visitar este 
equipamento cultural que, 

através do seu espólio, conta a história da 
ligação de Sesimbra ao mar e à pesca.
E, em junho o Museu Marítimo continua 
também em nossas casas, sempre às 
terças-feiras, a partir das 19h, com os 
vídeos publicados nas suas redes sociais.
Este mês vamos descobrir no Museu em 
Casa uma das mais antigas artes de 
pesca praticadas, até aos nossos dias, no 
concelho: a chincha ou arte do caneiro. 
É também tempo de recordar os bons 
tempos da pesca de peixe espada branco, 
ou conhecer uma das mais importantes 
artes de pesca praticadas, em Sesimbra, 
no século XXI: a arte do cerco americano, 
também referida como «traineira».
Para além dos vídeos, o Museu Marítimo 
dinamiza nas suas redes sociais as 
Oficinas de Saber, onde convida à partilha 
digital de testemunhos, saberes, histórias 
ou inspiração artística, tendo o mar, e a 
história local, como denominador comum.

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

Quando: os episódios são 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)

Museu Marítimo Museu Marítimo 
de Sesimbrade Sesimbra
Para visitar 
online ou 
presencialmente

Museu Marítimo de Sesimbra
Horário: Terça a domingo, das 10 às 12.30 e das 15 às 17.30h

Entrada gratuita durante este período

Contacto para marcação de visitas acompanhadas 
museu@cm-sesimbra.pt | 93 245 45 33 

• O número de visitantes no interior em 
simultâneo está limitado a 6 pessoas em 
visita autónoma ou 4 pessoas em visita 
acompanhada por um técnico, mediante 
marcação prévia
• O uso de máscara e higienização de mãos à 
entrada são obrigatórios
• É proibido tocar nas peças
• Os visitantes devem respeitar o 
distanciamento social de segurança (2 metros)
• Deve ser mantida a etiqueta respiratória
• Devem ser cumpridas as indicações dos 
técnicos que estarão ao longo das salas

• Para salvaguardar a saúde e segurança dos 
visitantes, alguns dos espaços podem manter-
se com acesso condicionado ou encerrados
• As Salas do Aquário, Viagem e Filme estão 
apenas disponíveis em situações excepcionais 
e por marcação
• O acesso às salas da Viagem e da 
Comunidade, deve ser solicitado na receção  
do Museu. Está limitado a quatro visitantes, 
mediante disponibilidade
• O Elevador do Museu está apenas disponível 
para situações de mobilidade reduzida
• Material em suporte de papel, 
designadamente faturas, será enviado por 
e-mail, em PDF, ou em papel, por correio

REGRAS PARA VISITA
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dia 2 | ter |19h
A CHINCHA  
OU ARTE DO CANEIRO
Referenciada, pela primeira vez, no ano 
de 1462, num documento que menciona 
a atribuição das verbas da pesca das 
barcas, e das chinchas, a Joham Fogaça, 
comendador de Sesimbra e fidalgo 
da Casa do Infante Dom Fernando,  a 
“chincha”, ou xávega, consiste no método 
de pescar com uma rede de arrasto para 
a praia, a qual termina em forma de saco 
para retenção do peixe capturado. 
A sua designação deriva do latim: cinctulal 
– cinctum – cingere, que significa envolver 
ou cingir, e compõe-se por três partes 
distintas: as “mangas” ou “alares”, as cordas 
e o “saco”. 
Contrariamente a outros pontos do país, 
a “chincha” de Sesimbra continua a 
manter algumas das suas características 
originais: ser puxada com recurso a força 
braçal, e aceitar a participação de quem 
quiser ajudar, o que lhe confere um cariz 
comunitário. 
Como recompensa pelo seu esforço, 
todos têm direito a uma parte do peixe, o 
centenário “quinhão”. 
Praticada durante os meses de verão, nas 
praias do Ouro e da Califórnia, a chincha 
sesimbrense é um verdadeiro património 
vivo, de que todos nos orgulhamos.

dia 16 | ter | 19h
A PESCA DO PEIXE  
ESPADA BRANCO
O peixe-espada branco foi, até há cerca 
de duas décadas, uma das espécies que 
maior desenvolvimento económico trouxe 
a Sesimbra. Tradicionalmente capturado na 
costa pelas “barcas do alto”, na década de 
60 do século XX, a sua progressiva escassez 
fez com que fosse pescado em pontos 
cada vez mais distantes, o que originou a 
aquisição de barcos de maior dimensão e 
tecnologicamente melhor apetrechados. 
As capturas eram efetuadas nos bancos 
localizados a 120 milhas a Oeste do Cabo 
de São Vicente, como o “Gorringe” ou o 
“Josefine”, e, posteriormente, nas águas dos 
Açores, Marrocos ou Canárias. A eficiência 
demonstrada neste tipo de pesca fez com 
que, durante décadas, o porto de Sesimbra 
tivesse ocupado, a nível nacional, o 
primeiro lugar no volume e valor de 
pescado transacionado, tendo os mestres 
da pesca artesanal longínqua recebido 
inúmeros prémios como reconhecimento 
pelo seu trabalho. 
O fim do acordo de pescas entre a 
Comunidade Europeia e Marrocos, ditou  
o fim das licenças de capturas de peixe- 
-espada branco no Norte de África, o que 
originou, em 1999, o fim deste tipo de 
pesca em Sesimbra.

dia 30 | ter | 19h
A ARTE DO CERCO  
AMERICANO - TRAINEIRA
Mais popularmente conhecida como 
“traineira”, esta arte de pesca foi 
introduzida em Sesimbra na década 
de 1940. Consistindo num método de 
pescar com rede móvel de cercar para 
bordo, encontra-se, sobretudo, destinado 
à captura de sardinha, carapau e cavala, 
envolvendo, na maior parte dos casos, três 
embarcações: a traineira, a enviada e o 
bote. As redes são mantidas em posição 
vertical na água por intermédio de um 
sistema de flutuadores e de pesos de 
chumbo fixos a um cabo, denominado 
retenida, o qual, manobrado a partir de 
bordo, permite fechar a rede por baixo. 
Uma vez lançada a rede ao mar, uma das 
pontas é presa pelo bote, movendo-se a 
traineira em círculo, por forma a envolver 
o cardume e a completar o cerco. Para 
ilustrar esta arte, o Museu Marítimo inclui, 
na sua exposição permanente, um modelo 
à escala, que representa o cerco em todo o 
seu esplendor.

a decorrer...
TERÇAS | 19h

E P I S Ó D I O  5 E P I S Ó D I O  6 E P I S Ó D I O  7 a decorrer…
OFICINAS DE SABER
Tendo por base um legado milenar ligado 
à cultura marítima, o Museu Marítimo 
convida a celebrar o nosso património 
através da partilha digital de testemunhos, 
saberes, histórias ou inspiração artística, 
tendo o mar, e a história local, como 
denominador comum. 
Partilhe uma história, imagem, poema, 
testemunho, receita culinária tradicional, 
ou um saber, através de foto, desenho, 
registo escrito ou vídeo (máximo de 
4 minutos) para andreia.conceicao@
cm-sesimbra.pt, que serão publicados 
nas redes sociais do Museu Marítimo de 
Sesimbra. 

OFICINAS DE SABER (ONLINE)
Partilha de testemunhos sobre a história 
local e a ligação ao mar nas redes sociais do 
Museu Marítimo.
Destinatários: público em geral 

PLATAFORMAS ONLINE
 facebook.com/museu.maritimo.sesimbra/ 
 @museu_sesimbra | instagram.com/ 

museu_sesimbra/
EM ARQUIVO

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

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

Construída no século XV pela 
corporação dos mareantes 
e pescadores de Sesimbra, 
a Capela do Espírito Santo 
funcionou inicialmente como 

capela e hospital.
Depois de recuperada e transformada em 
núcleo museológico, é reconhecida 
pela sua valiosa coleção de arte sacra 
composta por pinturas e esculturas.
E, é sobre estas peças que nos falam os 
dois episódios de junho de O Museu 
em Casa, que são publicados nas redes 
sociais da autarquia às terças feiras.
Para ver ou rever, nas redes sociais, sites 
municipais ou no canal de You Tube da 
Câmara Municipal de Sesimbra.

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 
às 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)

dia 9 | ter |19h
SOB O VÉU PICTÓRICO  
DA ADORAÇÃO DOS MAGOS
A Capela do Espírito Santo dos 
Mareantes é um dos núcleos 
museológicos mais extraordinários do 
Museu Municipal de Sesimbra. Guarda 
uma notável coleção de arte sacra 
que nos remete para as devoções da 
comunidade marítima sesimbrense. Dos 
bens móveis do século XVI pertencentes 
a esta capela, que chegaram até 
nós, e que fazem parte da exposição 
permanente deste núcleo, fazem parte 
algumas pinturas sobre tábuas. De entre 
elas, “Adoração dos Magos” que possui 
um tesouro muito bem guardado.

E P I S Ó D I O  5

dia 23 | ter |19h
CONHECE ST.º AMARO  
DE GLANFEUIL?
A Capela do Espírito Santo dos 
Mareantes possui uma notável coleção 
de arte sacra que guarda pequenas 
curiosidades relacionadas com as 
vivências marítimas locais. Mauro, ou 
melhor, Amaro de Glanfeuil, foi um 
monge beneditino que terá vivido no 
séc. VI, e cuja biografia está associada 
a várias lendas e milagres. É invocado 
para a cura da gota, e protetor, entre 
outros, dos males das pernas e braços, 
maleitas características da vivência 
diária de uma povoação como Sesimbra 
onde problemas ósseos são uma 
constante e diretamente ligados ao 
desgaste causado pela própria atividade 
marítima.

E P I S Ó D I O  6

a decorrer...
TERÇAS | 19h



DINOUSSÁRIO CURIOSO
Perguntas e respostas sobre a passagem de 
dinossáurios pelo território de Sesimbra
Destinatários: crianças, alunos das escolas (e pais)

Quando: às segundas, às 18h

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)
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museu municipal

Geocircuito Geocircuito 
Dinossáurio Dinossáurio 
       Curioso       Curioso

Há 155 milhões de anos 
existiram, no território de 
Sesimbra, dinossáurios 
enormes que deixaram 
marcas da sua passagem, 

que podem ser vistas nas jazidas Pedreira 
do Avelino, Pedra da Mua e Lagosteiros, 
classificadas como monumentos naturais.
Para dar a conhecer este período da 
história e os gigantes pré-históricos que 
por cá passaram, a Câmara Municipal vai 
disponibilizar um recurso educativo para 
famílias e professores: o Dinosssáurio 
Curioso.
Uma simpática personagem que, através 
de perguntas e respostas, apresenta 
como foi a vida dos dinossáurios neste 
território e onde se podem encontrar os 
vestígios da sua presença.
O Dinossáurio Curioso explica, por 

exemplo, como é que as pegadas estão 
visíveis até aos dias de hoje ou 
como há vestígios nas escarpas 

inclinadas na Pedra da Mua.
As respostas são publicadas no 
Facebook da autarquia, para que 
todos possamos aprender um pouco 
mais sobre estes animais e sobre os 

SESIMBR'ACONTECE JUNHO 2020

primórdios da nossa história.
Em junho falaremos dos dinossáurios 
bípedes (terópodes e ornitópodes) 
que passearam pelo Cabo Espichel, da 
relação entre os saurópodes da Pedra da 
Mua com a lenda de Nossa Senhora do 
Cabo e muito particularmente dos sete 
jovens dinossaúrios que foram ao sunset 
do Meco, onde conheceram Steven 
Spielberg, que os convidou para o filme 
Parque Jurássico. Curiosos?

a decorrer...
SEGUNDAS | 18h
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O Museu O Museu mais mais 
Perto Perto dede si si

dia 11 | qui | 10h 
VAMOS ASSINALAR 
• O DIA DE CORPO  
DE DEUS  
E PENTECOSTES 
Dia 11 de junho é o Dia 
do Corpo de Deus, que se 
comemora 60 dias depois da 
Páscoa, mas 50 dias depois 
da Páscoa, comemora-se 
o dia do Pentecostes, que 
assinala a data da descida do 
Espirito Santo aos Apóstolo 
e Maria. Nesta atividade 
vamos relacionar duas obras 
magníficas que pertenceram 
à Capela do Espírito Santo, 
quando nesse local se 
praticava o culto religioso, e 
que faziam parte do altar-
mor. Hoje sendo um núcleo 
museológico, estes dois 
quadros estão inseridos na 
exposição atual. 

Desafio: Que diferenças 
existem entre  
as obras, sendo uma do 
século XVI  
e a outra do século XVII. 

dia 4 | qui | 10h 
TRADIÇÕES 
• SANTOS 
POPULARES  
“O MAJERICO” 
A tradição dos Santos 
Populares em Sesimbra 
remonta a várias gerações, 
através da arte de 
transformar o papel e outros 
materiais em ornamentos 
decorativos, que são depois 
utilizados para embelezar os 
largos e ter as ruas enfeitadas 
pelos Santos Populares. Este 
é um trabalho que devemos 
preservar e manter, para 
que a tradição não fique 
esquecida. Vamos recordar 
algumas ruas com tradição 
nas suas decorações e nas 
suas caldeiradas, que nesta 
altura do ano mantinham 
a vila com muita cor e 
animação. Vamos aprender a 
fazer um majerico em papel. 

Desafio: Faz o teu Majerico. 

Dia 18 | qui | 10h 
TEATRO DE PAPEL 
• SESIMBRA E O SEU 
BRASÃO 
No dia 10 foi o Dia de 
Portugal, mas também de 
Camões por assinalar o dia 
da sua morte, foi também 
o Dia das Comunidades 
Portuguesas. Neste encontro 
online vamos contar a 
história da Vila de Sesimbra, 
através de imagens dispostas 
no palco do teatro de 
papel. Finalizamos com as 
descrições dos dois brasões de 
Sesimbra. 

Desafio: Descobre o teu 
brasão de família. 

museu municipala decorrer...
QUINTAS | 10h

Junho é tempo de santos populares e 
o Serviço Educativo do Museu 
Municipal vai ensinar a fazer as 
tradicionais decorações que este 
mês costumam embelezar as ruas 

da nossa vila. Do papel colorido nascem 
manjericos que se colocam à janela, com 
a obrigatória quadra popular.  
Apesar de, este ano, os festejos dos santos 
populares serem muito diferentes, esta é 
uma boa forma de manter viva a tradição 
e dar muita cor a estes dias. 
Seguem-se o Pentecostes e o feriado do 
Corpo de Deus, datas que os mais novos 
vão conhecer a partir de dois quadros que 
estão em exposição na Capela do Espírito 
Santo, cujas diferenças vão puxar pela 
perspicácia dos pequenos observadores.  
No mês em que se comemora ao Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades, 
há também espaço para comemorar 
Sesimbra e contar, através do teatro 
de papel, a história da vila e dos seus 
brasões. A seguir, cada um vai descobrir 
um pouco mais sobre a história dos 
seus nomes, no desafio da pesquisa dos 
brasões de cada família.  

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 10h
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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Em junho, todas as quartas-feiras 
à tarde continua a ser tempo 
de agendar uma «ida» ao 
teatro, às 16h, para assistir às 
narrativas, poesias e monólogos 

preparados pelos jovens atores da Entre-
Palcos – Companhia de Teatro Residente 
do Cineteatro Municipal João Mota.  
A transmissão é às 16h, no Facebook da 
Câmara Municipal. 
Sempre a partir de casa, este mês os 
interpretes são: Iara Vidal que apresenta 
“Loucos por Amor” de Sam Shepard, 
Sara Santos com “Como é ter um irmão 
mais novo” de Gabriela Saraiva, Matilde 
Lopes apresenta “Sinto-me mal” de Some 
Angie, e Inês Afonso “Se eu fosse eu” de 
Clarice Lispector. A última apresentação 
deste mês é com Marta e Márcia Costa, 
que interpretam “Quero ser grande” de 
Agatha Roca.

Nós Nós semsem  
Palco…  Palco…  
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

dia 17 | qua | 16h 
MATILDE LOPES 
Sinto-me mal, 
de Some Angie 

INÊS AFONSO 
Se eu fosse eu, 
de Clarice Lispector 

dia 24 | qua | 16h 
MARTA COSTA & 
MÁRCIA COSTA 
Quero Ser Grande,  
de Agatha Roca 

dia 3 | qua |16h 
IARA VIDAL 
Loucos por Amor, 
de Sam Shepard 

dia 10 | qua | 16h 
SARA SANTOS 
Como é ter um irmão  
mais novo,  
de Gabriela Saraiva 
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UM DOCUMENTO UM DOCUMENTO 
UMA HISTÓRIAUMA HISTÓRIA

GIL MENAGIL MENA
UM NAVEGADOR DE SESIMBRA EM TEMPOS DE PESTEUM NAVEGADOR DE SESIMBRA EM TEMPOS DE PESTE

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 

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)

Os documentos preservados no 
Arquivo Municipal de Sesimbra 
revelam alguns dos episódios 
e das pessoas que fazem parte 
da história do concelho e que 

muitos desconhecem.
No momento de pandemia que atualmente 
vivemos, o Arquivo Municipal dá-nos a 
conhecer Gil Mena, um navegador de 
Sesimbra em tempos de peste, fome e 
tormenta
O traslado de algumas cláusulas do 
testamento do piloto Sebastião Rodrigues 
Soromenho, documento atualmente 
preservado no Arquivo Municipal e cujo 
original data de 11 de fevereiro de 1602, 
permite associar o navegador Gil Mena, à 
sua terra de nascimento, Sesimbra.
As suas conhecidas viagens e feitos no 
Pacífico e ao largo da costa da Califórnia 
juntam-se assim a outras tantas histórias 
de homens de mar e navegadores que, 
apesar de menos conhecidas, não deixam 
de ser reveladoras da constante presença 
dos mareantes sesimbrenses em diversos 
cenários e contextos ao longo dos séculos.
Com base num documento datado de 16 de 
março de 1523, pertencente à coleção Corpo 
Cronológico do Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, tomamos conhecimento de um 
episódio ocorrido em Ceuta associado ao 
navegador Gil Mena, morador em Sesimbra, 
mestre e senhorio de uma caravela de 
nome Santiago.
Trata-se de uma petição apresentada por 

escrito ao juiz de Ceuta pelo mestre e 
navegador sesimbrense e Gaspar de Oliva, 
cavaleiro da casa do senhor Dom António 
e morador em Ceuta, que relata a sucessão 
de acontecimentos que culminaram no 
afundamento da sua caravela.
A narrativa começa com a ordem de D. João 
de Noronha, capitão e governador de Ceuta, 
para que Gil Mena navegasse até Málaga 
ao encontro de Sebastião Álvares, feitor de 
D. João III na Andaluzia. A missão visava 
informar o feitor da carestia de mantimentos 
e padecimento generalizado de fome na 
cidade de Ceuta e obter autorização deste 
para fornecimento e embarque de víveres. 
Porém, em agravo desta situação, Gil Mena 
e Gaspar de Oliva referem que quando 
chegaram a Málaga morriam de peste e de 
fome cerca de 160 pessoas por dia.
Na verdade, desde 1522 que a Andaluzia 
voltara a ser assolada pela peste que, 
associada a um ciclo de falta de alimentos, 
elevou dramaticamente o número de 
mortes em cidades como Córdova, Sevilha, 
Jerez de la Frontera, Granada, Almería e, 
como já referido, Málaga.
Apesar de todo este ambiente de epidemia 
e fome, a missão de Gil Mena foi eficaz 
e o feitor Sebastião Álvares entregou a 
mercadoria desejada e carregou a caravela 
Santiago com trigo, cevada e biscoito. De 
regresso a Ceuta, com a caravela carregada 
de mantimentos, o mestre sesimbrense 
ancorou no designado porto de Rei que, 
de acordo com o relato, seria o melhor 

arquivo municipal

porto de levante da cidade. No entanto, na 
mesma noite em que a caravela Santiago 
havia chegado e ancorado com a preciosa 
mercadoria para a população de Ceuta, 
de acordo com o expressivo relato dos 
factos sucedidos, ficamos a saber que“(…) 
carregou uma tão grande tormenta que os 
homens se não recordavam que tão grande 
tormenta vissem nesta cidade desde que 
é de cristãos e com a qual se perdeu a dita 
caravela com todo o mantimento que dito é 
e com tudo o mais que nela vinha”.
O documento culmina com testemunhos 
que confirmam os factos ocorridos e 
descritos na petição, cujo teor é revelador do 
ambiente vivido entre o sul de Espanha e o 
norte de África no primeiro quartel do século 
XVI e dos riscos que corriam os mareantes 
que navegavam entre estes territórios 
pautados pela peste, fome, insegurança e 
mares de temporais imprevistos.

Esboço de caravela. Esta representação, já desaparecida, encontrava-se no arco interior do hospital da Capela do Espírito Santo dos Mareantes
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Hora  Hora  
do do Conto  Conto  
aoao domicílio   domicílio  
ABiblioteca Municipal já reabriu portas, com a 

disponibilização de alguns serviços presenciais e com as 
devidas normas de acesso. Apesar da reabertura deste 
equipamento, a Hora do Conto vai continuar no conforto e 
segurança das casas das famílias. 

Ao longo de dois meses, muitos foram os que se habituaram a ligar, aos 
sábados de manhã, o Facebook da Câmara Municipal, instalarem--se 
confortavelmente nas suas casas e começarem a viajar através das 
palavras e das imagens trazidas pelas animadoras socioculturais da 
Biblioteca Municipal.  
Em junho, a Hora do Conto continua online, sempre aos sábados, às 10 
horas, na sala lá de casa. Vamos ter histórias sobre pão, sobre a lesma 
Herberto que queria ser artesão, o ratinho que procura novos amigos, 
ou sobre a melhor sopa do mundo.  
Quem quiser rever, ou ver pela primeira vez, os episódios que já foram 
transmitidos, é só passar pelo Facebook, site municipal dedicado 
Covid-19 ou canal de Youtube da autarquia e não perder pitada.  

a decorrer...
SÁBADOS | 10h

dia 20 | sáb | 10h 
QUERES BRINCAR 
COMIGO? 
de Eric Carle 
O ratinho sai de casa à 
procura de novos amigos com 
quem brincar. - Olá amigo, 
queres brincar comigo? Ao 
virar de cada página, somos 
desafiados a descobrir na 
estrutura encadeada da 
ilustração a variedade das 
formas representadas pelas 
colagens e a expressividade 
das personagens, com um 
jogo de imagens associado 
ao apêndice final de cada 
animal, plumas, escamas, 
crina ou cauda... 

dia 13 | sáb | 10h 
HERBERTO 
de Lara Hawthorne 
Herberto é uma lesma e para 
ele a vida não podia correr 
melhor. A sua ocupação diária: 
comer montanhas de alface 
com os seus amigos até a sua 
barriga ficar cheia e ser hora 
de dormir.  
No entanto, um dia, um dia 
mais em busca da alface 
mais saborosa que possa 
encontrar, Herberto cruza-se 
com alguns animais muito 
ocupados nas suas criações 
que demonstram capacidades 
extraordinárias. Admirado com 
o que fazem, Herberto elogia 
estes verdadeiros artesãos, 
enquanto secretamente deseja 
criar como eles. Mas não 
consegue. Pelo menos assim o 
pensa. As boas notícias serão 
dadas por uma mariposa.

dia 6 | sáb | 10h  
MARUXA 
de Eva Mejuto  
e Mafalda Milhões 
Esta história baseia-se numa 
canção popular polaca. Tal 
como na canção tradicional, 
a autora apresenta a história 
em forma de diálogo, já 
que o conto se baseia 
principalmente na disputa 
que Maruxa e Zezinho, 
iniciam quando este lhe pede 
que lhe faça pão. Contudo, 
nesta versão optou-se por 
substituir os pierogi, um dos 
pratos típicos da Polónia por 
pão, um alimento comum 
a todas as culturas e que 
permite universalizar a 
história. 

dia 27 | sáb | 10h 
A MELHOR SOPA DO 
MUNDO 
de Susanna Isern e Mar 
Ferrero 
Num lugar escondido da 
floresta havia uma pequena 
cabana que tinha a luz acesa. 
Da sua chaminé saía fumo. 
Quem estaria a cozinhar? 
Surpreendidos por uma 
tempestade de neve, vários 
animais vão-se refugiando 
nesta casa, dando início a 
um longo serão… quente, 
acolhedor e repleto de 
surpresas! 

BibliotecaBiblioteca

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)

Bibliotecas Bibliotecas dede Praia  Praia ee Feira  Feira dodo Livro canceladas Livro canceladas
Este verão, devido às medidas de prevenção da 
COVID-19, e aos condicionamentos que se 
verificam nas praias e parques, a Câmara 
Municipal optou por não instalar as habituais 
bibliotecas de praia, imagem de marca dos 
areais do concelho de Sesimbra há mais 
de três décadas. A partilha de superfícies 
e objetos, a logística necessária para se 

proceder ao empréstimo de livros e jornais, 
o espaço exigido para respeito da distância 
de segurança, e a dificuldade em organizar 
atividades presenciais para crianças levaram a 
esta decisão difícil, mas bem ponderada.
Na mesma linha, também não se realizará a Feira 
do Livro de Sesimbra, atividade que anima há 
vários anos o verão de Sesimbra.

Mesmo com estes constrangimentos, a Biblioteca 
Municipal vai manter-se em contacto com os 
veraneantes com várias sugestões online que 
terão em vista a promoção do livro e da leitura.
Desejamos a todos os leitores um excelente 
verão, cheio de livros, e em segurança. 
Marcamos encontro para o ano, nas Bibliotecas 
de Praia e na Feira do Livro.
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BibliotecaBiblioteca

Ateliês…Ateliês…
Dá asas à tua imaginaçãoDá asas à tua imaginação
VOLUNTARIADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SESIMBRAVOLUNTARIADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SESIMBRA

dia 4 | qui | 16h
V O L U N TA R I A D O 

FANTOCHES  
DE MEIA 
Dinamizado  
por Catarina Francisco  
Aventura-te neste ateliê 
construindo um fantoche de 
meia, muito criativo e com 
materiais que utilizas no 
dia-a-dia. 

Destinatários: crianças  
a partir dos 2 anos

dia 11 | qui | 16h
V O L U N TA R I A D O 

MARCA A TUA 
HISTÓRIA FAVORITA! 
Dinamizado  
por Joana Marquês 
Participa e aprende a 
construir um marcador 
de livros muito diferente e 
original, para colocares na 
tua história favorita. 

Destinatários: crianças  
a partir dos 2 anos

dia 18 | qui | 16h
V O L U N TA R I A D O 

RÃ COMILONA 
Dinamizado  
por Catarina Sousa 
Aprende a fazer uma 
rã, partindo de material 
reciclado como rolos de papel 
e depois aventura-te a jogar 
para tentar apanhar a sua 
comida favorita! 

Destinatários: crianças  
a partir dos 2 anos

dia 15 | qui | 16h
V O L U N TA R I A D O 

PINTAR COM PEDRAS 
Dinamizado  
por Helena Atalaia 
Descobre como podes fazer 
uma pintura diferente e 
divertida, utilizando pedras, 
flores, materiais que existem 
em casa e muita imaginação 
e criatividade à mistura… 

Destinatários: crianças  
a partir dos 2 anos

ATELIÊS…  
DÁ ASAS À TUA IMAGINAÇÃO
Destinatários: crianças a partir dos 2 anos

Quando: disponibilizados às quintas, 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)

As voluntárias da Biblioteca Municipal de 
Sesimbra prepararam para junho vários 
ateliers, divulgados em vídeo, que 
convidam os mais novos a puxar pela 
imaginação e a serem criativos com 

materiais que têm à mão.  
Uma das propostas deste mês vai dar vida às meias lá 
de casa, que se irão transformar em divertidos 
fantoches. Um marcador de livros original, uma rã 
criada a partir de rolos de papel reciclados ou obras 
de arte «pintadas» com pedras ou flores são as outras 
ideias criativas destinadas a crianças a partir dos 2 
anos.  
Estes ateliers são dinamizados pelos participantes no 
Programa de Voluntariado da Biblioteca Municipal, 
que tem como objetivos a Promoção do Livro, da 
Leitura e da Tradição Oral, a Promoção das Expressões 
Artísticas e da Educação para a Saúde e Bem-estar. 
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a decorrer...
QUINTAS | 16h
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  Aves RaraAves Raras…s…
para observarpara observar
ESPAÇO INTERPRETATIVO DA LAGOA PEQUENAESPAÇO INTERPRETATIVO DA LAGOA PEQUENA    

ambienteambiente

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

Ao longo dos últimos dois meses observadores, 
fotógrafos de natureza e outros habituais visitantes 
da Lagoa Pequena tiveram de ficar longe deste 
magnífico local. Mas, muitos outros acabaram por 
descobrir a beleza aqui existente, pois o Espaço 

Interpretativo da Lagoa Pequena e a Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves, com apoio de vários fotógrafos de 
natureza, têm dado a conhecer, todas as quartas-feiras e 
domingos, algumas das mais belas espécies que passam por 
esta zona protegida, através da partilha de belíssimas fotos, 
descrições e curiosidades no Facebook da Câmara Municipal.
A maioria das pessoas não sabe que o frango-d’água emite um 
som característico, semelhante a um porco. Ou conhece 
o vaidoso guarda-rios, que pode passar 2 horas por dia a 
«pentear» as suas penas. E que o mergulhão-pequeno é muitas 
vezes confundido com uma cria de pato pelos visitantes da 
Lagoa Pequena.
Estas foram algumas das aves já apresentadas. Em junho 
haverá mais espécies para conhecer e até ouvir, pois nesta 
rubrica são também muitas vezes partilhadas as suas 
vocalizações.
Muito em breve poderemos voltar a ter o privilégio de observar 
estas aves novamente ao vivo, lá, no belo recanto natural da 
Lagoa Pequena.
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ONúcleo de Espeleologia da 
Costa Azul (NECA) tem dado 
a conhecer aspetos que 
tornam o património natural 
da Arrábida tão especial.

Em junho o primeiro destaque vai para 
o alecrim, um arbusto bem presente 
no nosso concelho, onde assume um 
importante significado religioso, seja 
queimado como incenso ou utilizado 
para cobrir o chão na procissão do 
Senhor Jesus da Chagas.
Os romanos batizaram-no de 

ambienteambiente

ARRÁBIDA CONHECER ARRÁBIDA CONHECER 
parapara PRESERVAR PRESERVAR
porpor NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DA COSTA AZUL NÚCLEO DE ESPELEOLOGIA DA COSTA AZUL ARRÁBIDA, CONHECER  

PARA PRESERVAR
por Núcleo de Espeleologia da Costa Azul
Destinatários: público em geral

Quando: às sextas-feiras, 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)

rosmarinus (orvalho do mar) e 
usavam-no para fins tão diversos 
como conservar peixe ou perfumar 
fontanários e edifícios.
Na Grécia os estudantes acreditavam 
que o aroma era um importante tónico 
para a memória e entrelaçavam os 
rebentos no cabelo na véspera dos 
exames com a esperança de obter 
melhores resultados.
Estas são algumas das curiosidades 
partilhadas pelo NECA que, certamente, 
recordará nos passeios pela serra.

a decorrer...
SEXTAS | 16h
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No Dia Mundial da Criança a 
associação PIPA - Projecto 
de Inclusão Pela Arte e a 
Anime - Projecto de Animação 
e Formação, juntam-se na 

publicação do livro digital "Que Bom!". 
Uma história ilustrada por Patrícia Reis e 
escrita por Paulo Pires, que através 
do olhar simples de uma criança, faz 
uma abordagem positiva sobre este 
período de confinamento que todos agora 
conhecemos. 
De que forma a privação da nossa 
“normalidade” nos faz valorizar as 
pequenas coisas do dia-a-dia. E quem 
mais especialista, do que o olhar de uma 
criança, para encontrar novos significados  
para estes momentos da nossa existência? 
«Que Bom!» mostra, através de palavras e 
ilustrações, a capacidade que as crianças 
têm de olhar para um período "difícil" e 
transformá-lo em algo bom. O desafio é 
pôr todos a olhar a vida como um mundo 
cheio de oportunidades e conquistas.

animação infantilanimação infantil

LANÇAMENTO DO LIVRO DIGITAL 

QUE BOM! QUE BOM! 
por PIPA e ANIME.PAF  

QUE BOM!
Lançamento de livro digital
Destinatários: crianças, jovens e famílias

Quando: dia 1, segunda, às 11h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/PIPA-Projecto-de-
Inclusao-Pela-Arte (Facebook oficial  
do PIPA – Projeto de Inclusão Pela Arte)

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

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

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

1 JUN
SEG | 11h
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No Dia Mundial do Ambiente, 
5 de junho, a associação PIPA 
- Projeto de Inclusão Pela 
Arte prepara um momento 
onde com sementes, terra e 

amor se vai gerar uma história cheia de 
música e alegria.  
Partindo da história de Maria de Lourdes 
Soares e Natalina Cóis, "Sementes sem 
sono" vamos trazer um momento especial, 
onde as sementes irão mostrar como é o 
seu percurso até surgir uma bela planta, 
lembrando sempre como é importante 
proteger e agir de forma a preservar aquilo 
que temos de mais precioso: o nosso 
ambiente.  
Para despertar com as mãos na terra, 
cantar à chuva e dançar ao sol. 

animação infantilanimação infantil

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

Quando: dia 5, segunda, às 11h
PLATAFORMAS ONLINE

 facebook.com/PIPA-Projecto-de-
Inclusao-Pela-Arte (Facebook oficial  
do PIPA – Projeto de Inclusão Pela Arte)

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

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

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

MOMENTOS COM HISTÓRIAS 

DIA DIA dodo AMBIENTE  AMBIENTE 
pela contadora de histórias PATRÍCIA REIS /PIPA 

5 JUN
SEX | 11h
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animação infantilanimação infantila decorrer...
TERÇA a SÁBADO | 11h e 14.30h

Espaço Zambujal Espaço Zambujal emem casa casa
JUNTA JUNTA dede FREGUESIA  FREGUESIA dodo CASTELO CASTELO

O Espaço Zambujal traz-nos, 
todas as semanas, muita 
criatividade e novas histórias 
nos seus canais digitais.
No novo mundo em que 

vivemos desde março, foi necessário levar 
a oferta deste equipamento cultural para 
dentro de casa.  
Em junho, de terça a sábado, há sempre 
novidades para quem visita o Espaço 
Zambujal, mas ainda de forma virtual.
A semana começa com sugestões de 
livros e de novos autores. Às quartas, 
é dia de praticar os dotes artísticos e 
acompanhar os vídeos com atividades 
de expressão plástica, com recurso a 
materiais bem acessíveis a todos. Para 
os mais gulosos, a quinta-feira deve ser 
o dia preferido, porque é quando há 
novas receitas para experimentar em 
família, é só tomar nota dos ingredientes, 
acompanhar o vídeo, e deliciarem-se. 
Às sextas-feiras, os mais pequenos têm 
sempre uma nova história para ouvir, no 
Conto no Espaço.
E os sábados são dias de puxar pela 
cabeça e tentar responder aos desafios 
deixados nas plataformas digitais deste 
equipamento cultural.
Para quem não dispensa a leitura de um 
bom livro em papel, o Espaço 
Zambujal tem o projeto Leia em Casa. 

Quinzenalmente é disponibilizada 
online uma lista de livros. É só escolher 
e reservar através dos contactos: espaco.
zambujal@jf-castelo.pt, 962 417 327 ou 
210 870 845. Os serviços da Junta de 
Freguesia do Castelo entregam a obra 
escolhida comodamente em casa do 
leitor.
De forma faseada, também o Espaço 
Zambujal começa a reabrir portas, mas 
por enquanto apenas para empréstimo 
domiciliário, devolução, impressão e 
reprodução de documentos. As regras de 
acesso pretendem continuar a proteger 
todos dos riscos de contágio por Covid-19.

ESPAÇO ZAMBUJAL
Vídeos didáticos e várias sugestões online
Destinatários: crianças, alunos das escolas (e pais)

Quando: os vídeos são disponibilizados  
de terça a sábado, às 11h e às 14h30

PLATAFORMAS ONLINE
 facebook.com/ freguesia.castelo
 facebook.com/espaco.zambujal
 @j_freguesiacastelo 

instagram.com/junta.freguesia.castelo/
 @espaco.zambujal 

instagram.com/espaco.zambujal/

Terças
LITERATURA ONLINE
Sugestão de livros, links  
ou autores para uma boa 
leitura em casa

Quartas
OFICINA  
DE EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA
Vídeos, fotografias ou links  
de trabalhos plásticos  
e artísticos

Quintas
CULINÁRIA
Receitas simples para  
toda a família

Sextas
CONTO NO ESPAÇO
Leitura de contos para  
os mais pequenos

Sábados
ACEITAS O DESAFIO?
Desafios e passatempos 
divertidos e pedagógicos
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em ligação

UMA UMA 
ONDA  ONDA  
dede SAÚDE  SAÚDE 
ee BEM   BEM  
ESTARESTAR

UMA ONDA DE SAÚDE  
E BEM ESTAR
Partilha de vídeos com especialistas sobre 
temas relacionados com a Covid-19.
Destinatários: público em geral 

Quando: terças e quartas às 17h
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...
TER e QUA | 17h

A pandemia trouxe mudanças 
na nossa vida. Dias de 
incerteza, rotinas alteradas. 
É este o cenário que tem 
caracterizado os nossos dias 

em casa: cuidados, regras, precauções.
Agora que, lentamente, vão sendo 
retomadas algumas atividades, a 
autarquia está a reforçar, nos sites 
municipais e nas redes sociais, os 
conselhos para que a população (em 
particular a mais idosa) se mantenha 
segura protegida dos riscos de contágio.
Vídeos com alguns especialistas na área 
da saúde explicam quais são os principais 
cuidados a ter com a saúde física, mental e 
com a alimentação.
O objetivo é disponibilizar, semanalmente, 
vídeos onde profissionais de várias 

áreas (especialista de saúde pública, 
fisioterapeuta, médico de família, 
farmacêuticos, psicóloga, nutricionista e 
chef de cozinha) dão informações, dicas, 
conselhos para ter em casa ou quando sair.
Como utilizar as máscaras, como lidar com 
ansiedade no atual contexto, qual a 
alimentação equilibrada e adequada às 
necessidades específicas de cada pessoa ou 
propostas de exercícios posturais para fazer 
em casa são alguns dos temas a tratar.
Os vídeos são disponibilizados às terças e 
quartas-feiras, ao fim da tarde, no 
Facebook da Câmara Municipal. Quem 
quiser ver, ou rever os vários espisódios, 
pode também aceder ao arquivo dos 
mesmos no site municipal dedicado à 
informação relativa ao Covid-19 ou no 
canal do Youtube da autarquia.
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Dia 6 | sáb | 9.30h
C O A S T E E R I N G

ENSEADA DA MULA
Este é o primeiro percurso de 
coasteering e continua a ser 
único pela sua envolvente 
e beleza natural. Consiste 
na progressão da linha de 
costa, recorrendo à natação, 
escalada, rappel, saltos para 
a água, slide e caminhada.O 
único requisito importante é 
saber nadar!

Preço: 40€
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Inscrições: até 5 de junho
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

dia 7 | dom | 9h
PA S S E I O  D E  J E E P 
E  P E D E S T R E

ROTA DA ARRÁBIDA
Preço: 30 € (crianças  
até 12 anos, 50 % desconto)
Duração: 4 horas 
Grau de dificuldade: baixo
Inscrições: até 6 de junho
Inscrições: 93 845 80 58 / 91 342 
69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro:  
local a combinar
Org.: Sesimbra Safari

Dia 6 | sáb | 9h
PA S S E I O  D E  J E E P  E  P E D E S T R E

ROTA DO CABO ESPICHEL À LAGOA
Preço: 30 € (crianças até 12 anos, 50 % desconto)
Duração: 4 horas 
Grau de dificuldade: baixo
Inscrições: até 5 de junho
Inscrições: 93 845 80 58 / 91 342 69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro: local a combinar
Org.: Sesimbra Safari
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De 9 a 20
de segunda a sexta, das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30 h

Átrio da Biblioteca Municipal de Sesimbra

Mostra de pintura com obras de Margarida 
M. Cascais Parada Cagica Pinto, artista 
natural de Sesimbra. A exposição retrata 
a versatilidade de temas e de técnicas 
com que gosta de pintar, do realismo ao 

impressionismo passando pelo abstrato.

EXPOSIÇÃO

EMOÇÕESEMOÇÕES
de Margarida M. Cascais Parada Cagica Pinto
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C A N O A G E M

SESIMBRA 
SELVAGEM
Este passeio de canoa 
leva-nos pela linha de costa 
de Sesimbra até à Praia 
do Ribeiro de Cavalo, uma 
praia selvagem e de uma 
beleza inesperada, onde os 
participantes podem contar 
com uma pequena paragem.
Este passeio desenvolve-se 
na área do Parque Marinho 
Professor Luiz Saldanha, 
riquíssimo em vida marinha 
e repleta de grutas.

Preço: 25 € (menores de 7 anos, 
inclusive, desconto de 50%)
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Inscrições: até 5 de junho
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

Dia 10 | qua | 9.30h
C O A S T E E R I N G

ENSEADA DA MULA
Preço: 40€
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Inscrições: até 9 de junho
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

Dia 11 | qui | 10h
Preço: 35€
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo
Inscrições: até 9 de junho
Informações: 21 084 89 19 / info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 (junto aos centros de mergulho) 
Porto de Abrigo de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

SNORKELING

DESCOBRIR  DESCOBRIR  
O PARQUE MARINHOO PARQUE MARINHO

Com o acompanhamento de um guia 
especializado, o snorkeling é uma óptima 
actividade que permite ao participante 
conhecer alguns dos segredos desta área com 
elevadíssima biodiversidade, conhecendo-se 

cerca de 1350 espécies da fauna e flora marinhas. 
Trata-se da área marinha protegida do Parque 
Natural da Arrábida (criado em 1998), com uma área 
correspondente a 38 km de costa rochosa entre a praia 
da Figueirinha, na saída do estuário do Sado e a praia 
da Foz a norte do Cabo Espichel.

dia 13 | sáb | 9h
PA S S E I O  P E D E S T R E

CHÃ DOS 
NAVEGANTES
Preço: 15€ (crianças até  
12 anos, 50% desconto)
Duração: 3,5 horas (manhã)
Grau de dificuldade: baixo/médio
Inscrições: até 12 de junho
Informações: 93 845 80 58 / 91 342 
69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro:  
local a combinar
Org.: Sesimbra Safari

Dia 13 | sáb | 10h
C A N O A G E M

SESIMBRA 
SELVAGEM
Preço: 25 € (menores de 7 anos, 
inclusive, desconto de 50%)
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Inscrições: até 12 de junho
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

dia 14 | dom | 9h
PA S S E I O S  D E  J E E P  
E  P E D E S T R E

ROTA DO CABO 
ESPICHEL À LAGOA
Preço: 30€ (crianças até  
12 anos, 50% desconto)
Duração: 4 horas (manhã)
Grau de dificuldade: baixo
Informações: 93 845 80 58 / 91 342 
69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro:  
local a combinar
Org.: Sesimbra Safari

dia 20 | sáb | 9h
PA S S E I O S  D E  J E E P  
E  P E D E S T R E

ROTA DA ARRÁBIDA
Preço: 30€ (crianças até  
12 anos, 50% desconto)
Duração: 4 horas (manhã)
Grau de dificuldade: baixo/médio
Inscrições: até 19 de junho
Informações: 93 845 80 58 / 91 342 
69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro:  
local a combinar
Org.: Sesimbra Safari

Dia 20 | sáb | 9.30h
C O A S T E E R I N G

ENSEADA DA MULA
Preço: 40€
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Inscrições: até 19 de junho
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

Dia 21 | dom | 9h
PA S S E I O  P E D E S T R E

CHÃ DOS NAVEGANTES
Preço: 15€ (crianças até 12 anos, 50% desconto)
Duração: 3,5 horas (manhã)
Grau de dificuldade: baixo
Inscrições: até 20 de junho
Informações: 93 845 80 58 / 91 342 69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro: local a combinar
Org.: Sesimbra Safari
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Dia 21 | dom | 10h
S N O R K E L I N G

DESCOBRIR O 
PARQUE MARINHO
Preço: 35€
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo
Inscrições: até 19 de junho
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

a decorrer…

terças, quartas  
e sextas | 9.30h
T E R A P I A S  H O L Í S T I C A S

YOGA
Por Fernanda Pedro
O Espaço Holístico Mandala 
da Vida retoma as aulas de 
yoga, nos mesmos horários 

já existentes, tomando todas 
as medidas de segurança e 
higiene necessárias para o 
conforto e proteção de clientes, 
terapeutas e professores.

Informações: mandaladavida.com, 
geral@mandaladavida.com,  
91 385 24 21

Espaço Holístico Mandala  
da Vida, Almoinha, Sesimbra
Org.: Espaço Holístico Mandala da Vida

P R O G R A M A  D E  M E D I TA Ç Õ E S  G U I A D A S  O N L I N E

VIAGEM DE VOLTA AO TEU INTERIOR
Por Sílvia Pires e Jéssica Pires
Programa criado pelo Espaço Holístico Mandala da Vida 
para ajudar e acompanhar numa autodescoberta interior, 
através das ferramentas necessárias para um melhor 
autoconhecimento.

Informações: mandaladavida.com / geral@mandaladavida.com / 91 385 24 21

Espaço Holístico Mandala da Vida, Almoinha, Sesimbra
Org.: Espaço Holístico Mandala da Vida
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Dia 14 | dom | 9.30h
C O A S T E E R I N G

MEIA VELHA

Preço: 40€
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Inscrições: até 12 de junho
Informações: 21 084 89 19 / info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 (junto aos centros de mergulho) Porto de Abrigo de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

dia 28 | dom | 9h
PA S S E I O S  D E  J E E P  
E  P E D E S T R E

ROTA DO CABO 
ESPICHEL À LAGOA
Preço: 30€ (crianças até  
12 anos, 50% desconto)
Duração: 4 horas (manhã)
Grau de dificuldade: baixo
Informações: 93 845 80 58 / 91 342 
69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro:  
local a combinar
Org.: Sesimbra Safari

Dia 28 | dom | 9.30h
C O A S T E E R I N G

BOCA DE TAMBORIL
Preço: 40€
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Inscrições: até 26 de junho
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

dia 27 | sáb | 9h
PA S S E I O S  D E  J E E P  
E  P E D E S T R E

ROTA DO CASTELO 
AO CABO ESPICHEL
Preço: 25€ (crianças até  
12 anos, 50% desconto)
Duração: 3,5 horas (manhã)
Grau de dificuldade: baixo/médio
Inscrição: até 26 de junho
Informações: 93 845 80 58 / 91 342 
69 56 / sesimbrasafari@gmail.com

Ponto de encontro:  
local a combinar
Org.: Sesimbra Safari

Dia 27 | sáb | 10h
C A N O A G E M

SESIMBRA 
SELVAGEM
Preço: 25 €(menores de 7 anos, 
inclusive, desconto de 50%)
Duração: 1/2 dia (manhã)
Grau de dificuldade: baixo / médio
Informações: 21 084 89 19  
info@vertentenatural.com

Ponto de encontro: Loja n.º 6 
(junto aos centros de 
mergulho) Porto de Abrigo  
de Sesimbra
Org.: Vertente Natural

Este é um percurso nas arribas da Serra 
da Achada, com início em Sesimbra, 
passando por piscinas naturais e grutas. 
Um novo troço que termina com uma 
viagem de barco de regresso ao porto de 

abrigo.   Consiste na progressão da linha 
de costa, recorrendo à natação, escalada, 
rappel, saltos para a água, slide e 
caminhada.  O único requisito importante 
é saber nadar!
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Tel.: 21 268 07 46 / 21 228 85 00 
E-mail: museu@cm-sesimbra.pt
Horário: todos os dias, das 9.30 
às 13 e das 14.30 às 18h

Centro de Apoio à Incubação 
de Empresas de Sesimbra
Av. João Paulo II, n.º 6 - Santana 
2970-002 Sesimbra
Tel.: 21 010 84 43
E-mail: caies@cm-sesimbra.pt
Horário: de segunda a sexta, 
das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30 horas

Centro de Recursos  
Educativos de Formação
Avenida D. Manuel da Silva Martins, n.º 8, 
(edifício do Centro de Estudos Culturais 
e Acção Social Raio de Luz)
Maçã/Sampaio
Tel.: 21 015 66 74 / 21 015 96 75
E-mail: geral@cref.pt
Horário: das 9 às 20h (todos os dias)
Encerra de 1 a 29 de agosto

Cineteatro Municipal João Mota
Rua João da Luz, n.º 5 | 2970-762 Sesimbra
Tel.: 21 228 87 15
E-mail: cineteatro@cm-sesimbra.pt
Informações e reservas: 21 223 40 34/  
reservas.cineteatro@cm-sesimbra.pt
Horário: de quarta a sábado, das 16 às 20h
Em dias de espetáculo/cinema, a bilheteira 
abre 1 hora antes do início do espetáculo/
cinema e encerra 30 minutos após o início 
dos mesmos. Quando o espetáculo/cinema 
é às 21.30h, a bilheteira encerra entre as 
19.30 e as 20.30h.
As reservas de bilhetes têm de ser 
levantadas com 48 horas de antecedência. 
Não se efetuam reservas para cinema.

CIPA - Centro de Inovação 
e Participação Associativa
Rua Sacadura Cabral, Conde 3
Tel.: 21 180 91 03 / 93 998 01 26
E-mail: cipa@cm-sesimbra.pt
Horário: de terça a sábado,  
das 9 às 12.30 e das 14 às 22h

Espaço Cidadania - CLAI
Quinta do Conde
Tel.: 21 210 95 00
Horário: de terça a sexta, das 9 às 12h
Sesimbra
Tel.: 21 228 85 00
Horário: segundas, 
das 9 às 12.30 e das 14 às 15.30h

Espaço Interpretativo  
da Lagoa Pequena
Lagoa de Albufeira
Tel.: 93 998 22 92

Quinta do Conde
Rua Ribeiro Sanches
2975-403 Quinta do Conde
Horário: quintas, das 10 às 12h

Moagem de Sampaio
Estrada Nacional 379
Sampaio, 2970-137 Sesimbra
Tel.: 21 015 66 71 / 21 228 85 00  
E-mail: museu@cm-sesimbra.pt
Horário: de quarta a domingo, 
das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Museu Marítimo de Sesimbra
Fortaleza de Santiago
Rua da Fortaleza, 2970 – 738 Sesimbra
Tel.: 93 842 74 79 / 21 228 85 00
E-mail: museu@cm-sesimbra.pt
Site: www.museusesimbra.pt
Horário: de terça a domingo, das 10 às 13  
e das 14.30 às 17.30h

Parque Augusto Pólvora
Avenida D. Manuel da Silva Martins
Horário: Verão, das 7 às 22h 
Inverno, das 7 às 20h

Parque Municipal de Campismo 
Forte do Cavalo
Tel.: 21 228 85 08
E-mail: campismo.fortedocavalo@cm-sesimbra.pt

Pavilhão Municipal  
da Quinta do Conde
Tel.: 21 210 16 91

Pavilhão Municipal de Sampaio
Tel.: 21 268 64 08

Polo de Leitura  
da Quinta do Conde
Av. Norton de Matos
2975 -312 Quinta do Conde
Tel.: 21 210 22 31
E-mail: polo.leitura.qc@cm-sesimbra.pt
Horário: de segunda a sexta,  
das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Posto de Turismo de Sesimbra
Fortaleza de Santiago
Tel.: 21 228 85 40 / 93 245 60 98
E-mail: turismo@cm-sesimbra.pt
Horário: de 1 de outubro a 31 de maio:  
das 9.30 às 18h; de 1 a 30 de junho  
e de 1 a 30 de setembro: das 9.30 às 20h;  
de 1 de julho a 31 de agosto:  
das 9.30 às 23.30h

Spot Jovem (Quinta do Conde)
Rua Sacadura Cabral
Tm.: 93 998 01 26
E-mail: spotjovem.qc@cm-sesimbra.pt
Horário: de terça a sábado,  
das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Equipamentos  
e Serviços Municipais

Arquivo Municipal de Sesimbra
Tel.: 21 228 86 91 
E-mail: arquivo.municipal@cm-sesimbra.pt
Horário: de segunda a sexta, das 9.30 às 12 
e das 14.30 às 17h

Assembleia Municipal de Sesimbra
Tel.: 21 228 86 88
E-mail: assembleiamunicipal@cm-
sesimbra.pt
Horário: de segunda a sexta, das 9 às 12.30 
e das 14 às 17.30h

Balcão Único de Serviços
Sesimbra
Rua da República, 3, 2970-741 Sesimbra
Quinta do Conde
Edifício do Mercado Municipal,  
Av. Manuel de Arriaga 
2975-337 Quinta do Conde
Tel.: 21 228 85 00
E-mail: balcao.unico@cm-sesimbra.pt
Horário: de segunda a sexta,  
das 8 às 18.30, sábados, das 8.30 às 13h
BÚS Móvel
Tel.: 93 842 74 93
Horário: de segunda a sexta, 
das 9.30 às 17, sábados, das 8.30 às 12.30h
Linha Verde (Reclamações): 800 22 88 50

Biblioteca Municipal de Sesimbra
Av. da Liberdade, n.º 46 
2970 – 635 Sesimbra
Tel.: 21 228 85 88 / 21 228 85 00
E-mail: biblioteca@cm-sesimbra.pt
Horário: de terça a sexta, das 9.30 às 19h 
(a sala infantojuvenil encerra às 17.30h), 
sábado, das 10 às 18h (as salas de leitura 
encerram das 13 às 14h )

Capela do Espírito  
Santo dos Mareantes
Rua Cândido do Reis , n.º 17 
2970 – 724 Sesimbra
Tel.: 21 223 11 34 / 21 228 85 50 /  
21 228 85 00
E-mail: museu@cm-sesimbra.pt  
Horário: todos os dias, Verão (15 de julho  
a 15 de agosto) das 14.30 às 19  
e das 21 às 23h
Inverno (16 de agosto a 14 de julho),  
das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

Castelo de Sesimbra
Horário: Inverno (novembro a março):  
das 7 às 19h
Verão (abril a outubro): das 7 às 20h
Centro de Interpretação 
do Património Rafael Monteiro
Rua de Sta. Maria do Castelo, 
Corredoura, 2970 – 063 Sesimbra

Spot Jovem (Sesimbra)
Rua Heliodoro Salgado, n.º 2
Tel.: 93 998 25 96
E-mail: spotjovem.ssb@cm-sesimbra.pt
Horário: de segunda a sexta,  
das 9 às 12.30 e das 14 às 17.30h

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

Comunicação Social

Comércio do Seixal e Sesimbra
Tel.: 21  099 16 83
Jornal de Sesimbra | Sesimbra FM
Tel.: 21 228 92 00
O Sesimbrense 
Tel.: 21  223 21 05
Raio de Luz 
Tel.: 21 268 15 54
Rádio Quinta do Conde 
Tel.: 21 086 07 87

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

E-mail: info.lagoapequena@cm-sesimbra.pt
Site: www.cm-sesimbra.pt/lagoapequena
Horário: quartas, sextas, sábados  
e domingos (terceiro sábado  
de cada mês abre às 7h)
quintas, reservado a escolas, grupos  
e outras atividades
INVERNO (de 16 de setembro a 14 de 
junho): das 9 às 13 e das 14 às 17h (última 
entrada às 16h)
VERÃO (de 15 de junho a 15 de setembro): 
das 10 às 12.30 e das 14 às 18.30h (última 
entrada às 17.30h)

Espaço Solidário 
Cotovia
Tel.: 21 228 87 45
Horário: de segunda a sexta,  
das 9 às 12 e das 14 às 17h
Quinta do Conde
Tel.: 93 998 27 74
Horário: de terça a sexta,  
das 9 às 12 e das 14 às 17h

Espaço Zambujal
Tel.: 21 087 08 45 / 96 241 73 27
E-mail: espaco.zambujal@jf-castelo.pt
Site: www.espaco-zambujal.blospot.com
Horário: de terça a sábado,  
das 10 às 13 e das 14 às 18h

Fortaleza de Santiago
Horário: das 9.30 às 0h 

Gabinete de Inserção Profissional 
Sesimbra
Bairro de Argéis, FORMAR,  
Tel.: 21 228 10 27 / 21 228 82 37
E-mail: gipsesimbra@gmail.com
Horário: segundas, quartas  
e quintas, das 14.30 às 17,
terças e sextas, das 9.30 às 12.30  
e das 14.30 às 17h
Quinta do Conde
Junta de Freguesia  
Tel.: 21 210 83 70
E-mail: gip.qtaconde@gmail.com
Horário: de segunda a sexta, das 14 às 17h 

Gabinete  
Médico-veterinário Municipal
Posto Veterinário Municipal
Tel.: 21 228 85 00 / 93 998 20 40
E-mail: veterinario@cm-sesimbra.pt
Sesimbra
Rua Mareantes de Sesimbra, Bloco n.º 6 r/c, 
2970-711 Sesimbra
Horário: sextas, das 10 às 12h
Fonte de Sesimbra
Rua Fonte de Sesimbra
2970-271 Sesimbra
Horário: quartas, das 10 às 12h



Reabertura do 
Museu Marítimo de Sesimbra

RESPEITE AS REGRAS PARA VISITA

Prevenir o contágio depende de nós 
Mantenha uma atitude responsável. Respeite as indicações.  

Respeite 
o distanciamento social

Use máscara 
sempre que indicado

Higienize as mãos 
com frequência

Mantenha a etiqueta 
respiratória


