CENTRO DE VACINAÇÃO . Câmara assegura transporte

A Câmara Municipal está a assegurar o transporte entre a Quinta do Conde
e o Centro de Vacinação de Sesimbra onde é administrada a vacina da gripe
e a terceira dose de Covid-19 a utentes com mais de 80 anos, indicados pelo SNS.
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Lançado concurso público
para nova Unidade de Saúde
da Quinta do Conde

Centro de Cultura Marítima

A instalação do Centro de Conhecimento e Cultura Marítima
no edifício da Rua Dr. Aníbal Esmeriz dá continuidade
a uma estratégia de valorização do património.

Pavimentação no Casal do Sapo

Estão concluídos os cinco quilómetros de pavimentação
no Casal do Sapo. A obra, dinamizada pela autarquia,
representou um investimento de 363 mil euros.

O EM DESTAQUE

O EDITORIAL

Lançado

concurso público para nova

Abre-se um novo
ciclo autárquico
ambicioso e exigente

Unidade de Saúde
da Quinta do Conde
O CONCURSO PÚBLICO para construção da nova Unidade de Saúde
da Quinta do Conde foi lançado no
dia 28 de setembro.
O valor base é de 992 mil euros
(mais IVA) e o prazo de execução
é de um ano. A operação tem uma
candidatura aprovada ao Programa
Lisboa2020, cuja comparticipação
poderá atingir 50 por cento do valor
total. A autarquia vai colaborar com
a cedência das parcelas de terreno
necessárias e com o compromisso
da requalificação dos espaços exteriores na envolvente.
A concretização deste projeto, que
aguardava há quase um ano pela autorização do Ministério das Finanças, resulta de um longo processo negocial entre a Câmara
Municipal de Sesimbra e a Administração Regional de Saúde, na sequência de outras operações em
curso no concelho, como é o caso da
construção da Unidade de Saúde de
Sesimbra, para o qual a autarquia
cedeu o terreno, no Morro do Calvário, desenvolveu o projeto e investiu
mais de um milhão de euros do orçamento municipal.
Lembre-se que em março de 2021,
a autarquia solicitou uma audiência à ministra da Saúde, Marta Temido, para transmitir a sua preocupação pela demora no lançamento
do procedimento, o que poderia colocar em risco estes fundos comunitários já aprovados, para além de
inúmeras missivas diretamente pa-
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ra o Ministério das Finanças. Este cenário poderia inviabilizar o equipamento, o que seria dramático para
os 15 mil utentes da freguesia sem
médico de família. Na altura, a Câmara Municipal lembrou a colaboração e o forte investimento para a
construção da Unidade de Saúde de
Sesimbra e reforçou a disponibilidade em trabalhar em parceria para a
concretização da Unidade da Quinta do Conde.
A nova Unidade de Saúde vai localizar-se entre a Av. Cova dos Vidros
e a Rua D. João IV, num espaço que
engloba a parcela de terreno ocupada pelo antigo edifício do Centro de
Saúde, muito degradado, que será
demolido, e mais duas parcelas cedidas pelo município.
O edifício, de planta retangular, terá uma área de implantação de 593
metros quadrados e área bruta de
782 metros quadrados. Será dividido em dois pisos com dois pequenos
pátios interiores que permitirão a entrada de luz natural. A entrada principal será feita a nascente, em frente
ao jardim público, e a entrada de serviço pela ala sul do edifício.
No piso inferior funcionará a receção, sala de espera, salas de tratamentos, gabinetes de consulta, gabinetes de enfermagem, áreas de apoio
e instalações sanitárias. No piso superior ficam os espaços destinados
ao pessoal da unidade, como vestiários, copa, sala de reuniões, secretariado, sala de sistemas e arquivo. O

A nova Unidade de Saúde vai localizar-se entre a Av. Cova dos Vidros e a Rua D. João IV

Construção da Unidade de Saúde de Sesimbra prossegue
No Morro do Calvário está
a ganhar forma a nova
Unidade de Saúde de
Sesimbra, equipamento,
que irá substituir as atuais
instalações do Largo 5 de
Outubro, que há muito que
não oferecem as condições
ideais para utentes e
profissionais de saúde que
nela trabalham.
Neste momento a obra
encontra-se sensivelmente
a 40 por cento, prevendo-se que esteja concluída no
verão de 2022.
Este edifício terá perto de
1200 metros quadrados
e será composto por

Unidade de Saúde,
Unidade de Recursos
Assistenciais Partilhados,
Unidade de Cuidados na
Comunidade e Unidade
de Saúde Pública. Foi
também projetado para
disponibilizar áreas
exteriores que servirão de
apoio à sala de movimento,
nomeadamente para a
ginástica sénior.
O equipamento contou
com um forte apoio do
município, que cedeu o
terreno, financiou parte da
construção, desenvolveu
o projeto e está a
acompanhar a obra.

O Concurso para a Unidade
de Saúde da Quinta do Conde

Francisco Jesus PRESIDENTE DA CÂMARA
Inicia-se este mês o ciclo autárquico 2021-2025, marcado por um
novo quadro de correlação de forças que exigirá grande sentido de
responsabilidade por parte de todos os eleitos, para dar resposta
aos grandes desafios que o município de Sesimbra tem pela frente.
A melhoria da rede viária, a criação
de novas acessibilidades, a conclusão do Centro de Saúde de Sesimbra,
que avança a bom ritmo, o esperado
início das obras da nova unidade da
Quinta do Conde, cujo lançamento do concurso público noticiamos,
a ampliação e reabilitação da escola Navegador Rodrigues Soromenho
ou a disponibilização de habitação
pública são alguns exemplos do trabalho que temos pela frente.
Será dada prioridade à construção de novos equipamentos, de que
são exemplo o Auditório e a Biblioteca municipais da Quinta do Conde, o Centro de Conhecimento e
Cultura Marítima ou o reforço dos
espaços verdes, como o Parque da
Vila Amália, em Sesimbra, o Parque Urbano de Negreiros e o Corredor Ecológico da Várzea, ambos na
Quinta do Conde.
Reforçamos um compromisso firme
de estar ao lado das populações na reivindicação de projetos da competência do Governo. Dou como exemplo o
novo Tribunal, em Sampaio, a variante ao Porto de Abrigo ou a Escola Secundária e o Posto Territorial da GNR,
ambos na Quinta do Conde.
Queremos continuar a aprofundar a parceria com o movimento
associativo, parceiro privilegiado na
gestão do município, e a aprofundar
a cooperação com todos os órgãos
autárquicos, tanto as três juntas de freguesia como a Assembleia Municipal.
Mantemos uma aposta forte na
educação, área que consideramos
fundamental para o desenvolvimento do concelho, e na qual nos
temos destacado, tanto ao nível
dos equipamentos como pelo projeto educativo que concretizamos
todos os dias em parceria com a comunidade educativa.
A recuperação e promoção do património edificado é já uma imagem
de marca do município, que tão orgulhosamente ostentamos, e que
queremos manter e aprofundar. A
aprovação da candidatura para instalação do Centro de Conhecimento
e Cultura Marítima, no emblemático
edifício da Rua Aníbal Esmeriz, o restauro da Capela de São Sebastião e
a recuperação do Santuário do Cabo
Espichel darão continuidade a este
trabalho. Respeitar e valorizar o nosso passado, é também uma forma de
continuar a nossa história coletiva.
Neste arranque de um novo ciclo,
quero saudar todos os autarcas que
cessaram funções, agradecendo-lhes a dedicação e empenho. Neste particular, faço uma referência
especial e emotiva à anterior presidente da Assembleia Municipal,
Odete Graça, personalidade que faz
parte da vida deste concelho há décadas, e que se dedicou, desde muito cedo, às causas públicas e ao
incentivo à cidadania ativa.
Merecem também uma saudação
todos aqueles que retomam ou chegam pela primeira vez à função de
autarcas. Desejo que consigam alcançar os objetivos a que se propuseram, sempre com vista a melhorar
a qualidade de vida no município, e
que sintam recompensada a dedicação com que agora abraçam funções
com o reconhecimento do seu trabalho por parte dos cidadãos.
Temos, sem dúvida, pela frente um caderno de encargos difícil,
ambicioso e exigente, que vamos
levar por diante, para que o concelho continue a crescer, a desenvolver-se e a orgulhar-nos a todos.
Contamos com todos na construção deste caminho.

O lançamento do concurso para
construção da nova Unidade de Saúde da
Quinta do Conde é um passo importante
para a concretização de um equipamento
essencial e urgente para a qualidade
dos cuidados de saúde na freguesia.
As justas reivindicações dos cidadãos,
apoiados pela Câmara Municipal e Junta
de Freguesia tiveram, mais uma vez,
resultados. Espera-se que o processo
possa decorrer com normalidade e que
haja lugar ao necessário reforço de
profissionais de saúde.

O Centro de Vacinação
de Sesimbra

Em outubro começou a funcionar o
Centro de Vacinação de Sesimbra, na
Sala de Desporto do Grupo Desportivo
de Sesimbra, para administração
simultânea das vacinas da gripe e
terceira dose da Covid-19 para utentes
com mais de 80 anos indicados pelo
SNS. Tal como aconteceu no anterior
processo de vacinação, a Câmara
Municipal disponibiliza transporte
a todos os munícipes da Quinta do
Conde, que tenham dificuldades na
deslocação até ao Centro.
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A construção do Parque da Vila
Amália, que se iniciou há poucas
semanas, criará um espaço de
lazer com perto de 12 mil metros
quadrados, e complementará o arranjo
urbanístico do Largo 2 de Abril.
O projeto prevê, não só, a preservação
e valorização da vegetação, mas
também a instalação de um conjunto
de equipamentos para fruição das
várias faixas etárias. O investimento
é de 622 mil euros, maioritariamente
suportado pela autarquia.
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O Centro de Conhecimento
e Cultura Marítima

O Centro de Conhecimento e Cultura
Marítima, que será instalado no
emblemático edifício da Rua Aníbal
Esmeriz, no centro da vila de Sesimbra,
dá continuidade a uma aposta na
recuperação do património edificado
e, em paralelo, na preservação da
nossa história e tradições. O projeto
representa um investimento de 1,3
milhões de euros, e é apoiado pelo
EEGrants, que aprovou a candidatura
apresentada pelo município.

O Concluída pavimentação
no Casal do Sapo

Estão praticamente concluídos
os cerca de cinco quilómetros de
pavimentações no Casal do Sapo,
freguesia da Quinta do Conde. Para
além do pavimento, foram colocados
novos lancis, substituídos os que
se encontravam danificados e
feitas reparações nas redes de
saneamento e águas. Estas obras
representaram um investimento
municipal de 363 mil euros.

O NOTAS

→ 1 | HOMENAGEM A AUGUSTO PÓLVORA
A freguesia da Quinta do Conde assinalou o 36.º aniversário com um
conjunto de iniciativas. Um dos momentos mais marcantes da efeméride
foi o descerramento da placa toponímica da Avenida Augusto Pólvora,
homenagem inteiramente merecida ao antigo autarca, falecido em 2017,
que teve um papel determinante no desenvolvimento da freguesia
e do concelho.

→ 2 | PASSE NA HORA
Tratar do Passe na Hora, dos Transportes Metropolitanos de Lisboa
(TML) poderá ser feito em breve nos Paços do Concelho de Sesimbra,
que já conta com uma máquina para o efeito, junto ao Balcão Único
de Serviços. Estes equipamentos estão a ser instalados pela TML
nos dezoito municípios que compõem a Área Metropolitana de Lisboa.

→ 3 | ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

32,14%
Sesimbra recebeu uma reunião do Projeto Local de Adaptação às Alterações
30,51%
Climáticas – Arrábida, coordenado pela Agência de Energia e Ambiente
da Arrábida, que tem como objetivo preparar o território para enfrentar
os desafios que as alterações climáticas irão colocar às comunidades.
O encontro reuniu representantes de um vasto conjunto de entidades.

→ 4 | CUIDADORES INFORMAIS
O Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais distinguiu a Câmara
Municipal com o Selo de Mérito atribuído ao Café Memória de Sesimbra,
um projeto que contribui para a melhoria da qualidade de vida e redução
do isolamento social das pessoas com problemas de memória e demência
e dos seus familiares.
CDU

9,71%
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da Akra
Barbarion

The Gift abriram
temporada do Cineteatro

Os The Gift abriram a Temporada 2021/2022 do Cineteatro Municipal João Mota com
dois espetáculos memoráveis. Até maio de 2022 a oferta é muita, com música, dança,
cinema, teatro e espetáculos para crianças. Samuel Úria, David Fonseca, Marta
Menezes, Luís Severo, ou Gisela João são alguns dos destaques da programação. Há
ainda espetáculos com Gente de Cá, com João Menezes, Diogo Sargedas Quarteto e
Constança. O humor também vai estar em palco com António Raminhos e Luís Filipe
Borges, que apresentam o Teu Talk Show. Para os mais novos regressam os Domingos
em Família e as Férias com Arte. Os bilhetes para os espetáculos até dezembro de
2021 já se encontram à venda na bilheteira do Cineteatro e na Ticketline.
Os ingressos para 2022 serão disponibilizados a partir do início do ano.

O Núcleo Museológico
da Capela do Espírito
Santo dos Mareantes, na
Rua Cândido do Reis, em
Sesimbra, acolhe, no dia 6
de novembro, sábado, às
16 horas, o lançamento do
quinto número da revista
Akra Barbarion – Sesimbra,
Cultura e Património.
Esta publicação, editada
pela Câmara Municipal,
conta com a colaboração
de especialistas de várias
áreas de conhecimento,
e apresenta um conjunto
temático multidisciplinar
de artigos inéditos de
caráter científico sobre
o concelho de Sesimbra,
com o objetivo de divulgar
e valorizar a identidade
patrimonial nas vertentes
material e imaterial.

Mostra de Maçã Camoesa,
Doçaria e Pão foi um sucesso

A Moagem de Sampaio acolheu, nos dias 9 e 10 de outubro, mais uma edição da
Mostra de Maçã Camoesa, Doçaria e Pão. O certame voltou a ser um sucesso, não
só pelas vendas deste fruto e de outros produtos tradicionais, como a Farinha
Torrada, pão, doçaria, mel ou artesanato, mas também pela presença de milhares
de visitantes, cada vez mais familiarizados com esta iniciativa. Animação
musical, vários showcooking e um espaço reservado aos mais novos preencheram
o cartaz da Mostra que se assume, cada vez mais, como um importante
contributo para a promoção dos produtos locais.

Travessia da Baía

Bruno Ruas, do Sporting Clube de
Portugal, foi o mais rápido na edição de
2021 da Travessia da Baía em natação.
Em femininos, Letícia Magalhães, da equipa
Palmela Desporto foi a primeira a cortar a
meta. A prova, considerada uma das mais
prestigiadas competições nacionais de
águas abertas, contou com 150 atletas,
entre os quais vários sesimbrenses.

Regata de Aiolas

A aiola Os Meus Netinhos venceu
mais uma edição da Regata de Aiolas
a Dois Remadores, uma das mais
emblemáticas provas desportivas
de Sesimbra. Tal como nos anos
anteriores, a iniciava despertou muito
interesse junto da comunidade e
visitantes, que assistiram em grande
número a esta prova tradicional.

Novo Spot Jovem
apresentado às escolas do concelho

O novo Spot Jovem, no Parque Augusto Pólvora, na Maçã, foi apresentado no início
do ano letivo a alunos de sete escolas do concelho, do 2.º Ciclo ao Ensino Secundário,
pelo serviço de Juventude da Câmara Municipal. Os estudantes ficaram a saber que
neste espaço têm acesso gratuito, por exemplo, a computadores, projetor, smart TV
ou impressora. Têm ainda apoio para trabalhos escolares, acesso a sala de reuniões,
sala de formação ou um espaço de leitura, com Wi Fi gratuito.
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Dia Nacional
do Mar

A Câmara Municipal de
Sesimbra, em parceria com
a Mútua dos Pescadores e
a Docapesca vão assinalar,
uma vez mais, o Dia Nacional
do Mar, 16 de novembro,
com o Encontro Nacional
Valorizar as Pescas e o
Mar, Valorizar o País, que
decorre nos dias 12 e 13
no Cineteatro Municipal
João Mota. O encontro,
que conta com a presença
de um vasto conjunto de
entidades ligadas ao mar a
nível nacional, vai debater,
entre outros temas, as
dificuldades e desafios do
setor da pesca, a valorização
dos recursos, a segurança
no mar ou a qualificação
dos recursos humanos.
Será também prestada
homenagem a título póstumo
a António Pila, antigo
dirigente da Associação
de Armadores de Pesca do
Centro e Sul, e a José Festas,
da Associação Pro-Maior
Segurança, Póvoa de Varzim.

Terra Nova
em Gente
de Cá

O Cineteatro exibe, no dia 13
de novembro, o filme Terra
Nova, realizado por Artur
Ribeiro, que retrata a viagem
de um navio bacalhoeiro.
Virgílio Castelo e Vítor Norte
são alguns dos intérpretes
deste filme baseado na
obra O Lugre, de Bernardo
Santareno, aos quais se junta
o sesimbrense Paulo Manso
que, com outro convidado,
estarão presentes na
sessão para apresentarem
e responderem a perguntas
da plateia.

O NO TERRENO
O PATRIMÓNIO

O ESPAÇOS VERDES

Arrancou
a construção do Parque
da Mata da Vila Amália
Na vila de Sesimbra está em
curso a obra de construção do
Parque da Mata da Vila Amália.
Nesta fase, os trabalhos consistem na limpeza e modelação do
terreno, com o auxílio de maquinaria pesada, e construção de
muros de suporte de terras.
O parque vai nascer numa zona de mata com cerca de 12 mil
metros quadrados, entre o Estádio do Grupo Desportivo de Sesimbra e o Largo 2 de Abril.
O novo espaço verde terá parque infantil, bancos, mesas de
piquenique, bebedouro, parque
de bicicletas e um percurso ao
longo do qual surgem várias zonas de descanso.
O projeto engloba ainda a valorização da mancha florestal, re-

forçando e equilibrando os seus
aspetos ecológicos, com a plantação de espécies autóctones
próprias de uma mata, o que
contribuirá para o seu restabelecimento e diversificação do ponto de vista ambiental, para estabilizar os solos e melhorar a
infiltração das águas. A irrigação
será feita por um sistema que assegurará o fornecimento de água
a todos os pontos do parque de
forma controlada.
A obra representa um investimento de 622 mil euros, e beneficia de uma comparticipação
do FEDER de cerca de 266 mil
euros, no âmbito de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal. O prazo de execução é de um ano. O

Manutenção de madeiras na Fortaleza de Santiago
Na Fortaleza de Santiago estão em curso trabalhos de manutenção do
imóvel, que passam pela aplicação de um tratamento antifúngico nas
passadeiras de madeira que dão acesso ao Museu Marítimo e ao Posto
de Turismo, a reparação e pintura da porta principal, janelas e portas
da fachada voltada a sul. Durante os trabalhos, que deverão terminar
no final de novembro, e que são essenciais para manter as madeiras em
bom estado de conservação, o Museu Marítimo e o Posto de Turismo
continuarão abertos ao público nos horários habituais. O

O REDE VIÁRIA

Pavimentações no Casal do Sapo estão concluídas
ção, os trabalhos incluíram a
colocação de lancis, regularização de caixas de esgotos das
redes doméstica e pluvial, sumidouros, e válvulas de abastecimento de água.
Recorde-se que esta intervenção foi aprovada pela Assembleia Municipal numa sessão
descentralizada, realizada em
2019, nas instalações do Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo, sob proposta da
Câmara, com o objetivo de melhorar as acessibilidades da zona e as condições de circulação
rodoviária, mas também pela necessidade de preservar as
redes de águas e esgotos executadas pela autarquia e pelas
AUGI. O

As pavimentações dinamizadas pela Câmara Municipal de Sesimbra no Casal do
Sapo, freguesia da Quinta do
Conde, que contemplaram
cerca de cinco quilómetros
de ruas das AUGI 40, 40A, 41,
42, 43 e 44, estão concluídas.
A obra, que representou um
investimento na ordem dos
363 mil euros, abrangeu várias vias estruturantes desta
zona da freguesia que registam grande fluxo de trânsito
diariamente, e permitiu também melhorar as ligações à
Avenida 10 de Junho, uma
via muito utilizada pelos moradores do Casal do Sapo nas
suas deslocações diárias.
Para além da pavimenta-

Pintura de passadeiras
A Câmara Municipal está a efetuar a pintura de passadeiras em vários
pontos do concelho, com prioridade para as que estão próximas dos
estabelecimentos de ensino e equipamentos públicos. Avenida D. Manuel
da Silva Martins, entre o Parque Augusto Pólvora e o cruzamento com
a Rua da Cotovia, Avenida Costa Gomes, que serve a Escola Básica de
Sampaio, e Avenida Principal, junto à Escola Básica da Aiana, foram
algumas das vias abrangidas. O

O BREVES

Manutenção
da Rua do Pocinho

No âmbito da melhoria da rede viária no
concelho, a Câmara Municipal, levou a
cabo a manutenção da Rua do Pocinho,
no troço compreendido entre as ruas do
Rosmaninho e Azevinho, na Maçã. Esta
rua serve várias dezenas de habitações
e é uma alternativa utilizada por muitos
automobilistas na ligação entre a Estrada
das Pedreiras e a Estrada Nacional 378,
junto à estação de serviço da Repsol e ao
Parque Augusto Pólvora. O

Pintura das habitações
sociais da Boa Água

Na Boa Água, freguesia da Quinta do Conde,
está em curso a pintura das fachadas e a
reparação e isolamento das coberturas dos
blocos de habitação social onde vivem 47
famílias. Os trabalhos estão orçados em,
aproximadamente, 115 mil euros, e são
suportados pelo orçamento municipal.
Há poucos meses foi efetuada a
requalificação da envolvente, suportada pela
autarquia, com o apoio do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional - Portugal 2020. O

Obras na Rua
Porto D’Era

Na Rua Porto D’Era, que estabelece a
ligação entre a Estrada da Cerâmica,
no Casal das Figueiras, e a Avenida
Principal, na Aiana, estão neste momento
em curso trabalhos e reparação e
manutenção da via. A obra deve terminar
no final de outubro, e implica cortes e
condicionamentos de trânsito durante
alguns períodos, devidamente assinalados.
O acesso dos moradores às suas habitações
está, no entanto, salvaguardado. O

Cruzamento
no Zambujal

No Zambujal foi feita a manutenção do
pavimento em redor do triângulo, no
entroncamento com as ruas da Escola e da
Cerâmica. Para além da repavimentação,
importante para melhorar a segurança para
os automobilistas, a Câmara Municipal
requalificou o triângulo e construiu uma
valeta em calçada para encaminhar as
águas das chuvas desde a paragem de
transportes públicos até ao sumidouro,
na Rua da Escola. O

Requalificação da Rua
Henrique Medina

Na Rua Henrique Medina, na Almoinha,
a Câmara Municipal está a efetuar a
repavimentação da via e a reformulação
dos estacionamentos. Tal como tem sido
feito noutras zonas, a autarquia decidiu
também remodelar a rede de água,
o que minimizará futuros incómodos
para os moradores e custos acrescidos
com esta intervenção. Os trabalhos
devem estar concluídos no início
de novembro. O

O AMBIENTE

Sesimbra
recebeu reunião
de agentes locais
para adaptação às
alterações climáticas
O concelho de Sesimbra recebeu, em setembro,
uma reunião de capacitação de agentes locais
para adaptação às alterações climáticas, na qual
participaram 25 representantes de 24 entidades
A iniciativa fez parte do projeto Plano Local de
Adaptação às Alterações Climáticas (PLAAC)
-Arrábida, financiado pelo Programa Ambiente
dos EEA Grants, que visa preparar o território

para enfrentar os desafios que as alterações
climáticas irão colocar às comunidades através
da elaboração de três planos locais de adaptação
climática. O PLAAC- Arrábida é coordenado
pela ENA – Agência de Energia e Ambiente da
Arrábida, em parceria com os municípios de
Sesimbra, Setúbal e Palmela.
A sessão decorreu em formato presencial e
foi dinamizada pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,
com a participação do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa, entidades parceiras do projeto, com apoio
da Câmara Municipal de Sesimbra.
A consolidação e o trabalho destas Redes
Locais de Adaptação às Alterações Climáticas
continuará no início de 2022 com novos workshop
participativos e com o envolvimento das
populações. O

12 e 13 de novembro
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