1. Cada bar recebe um determinado
número de copos gratuitamente.
2. Cada copo terá uma caução de 1
euro, pago na primeira bebida.
3. Ao receber o copo, o cliente
recebe também uma senha de
devolução, que deve ser identificada
por cada estabelecimento, com
carimbo ou rubrica.

4. O copo só pode ser trocado no
bar onde foi adquirido, dentro do
horário de funcionamento, até ao
dia 25 de fevereiro.

7. Caso o bar tenha falta de
copos, deve contactar o número
de apoio (93 998 25 05) que fará
a reposição até às 2 horas da
madrugada.

5. Os copos são laváveis. Quando
devolvidos/substituídos podem ser
8. No final do Carnaval, cada bar
lavados normalmente em máquina de deve entregar à Câmara Municipal
lavar e usados novamente pelo bar.
os copos que não tenham sido
utilizados, assim como os copos
6. Os copos são usados na sexta,
que tenham sido devolvidos
sábado, domingo, segunda e terça- devidamente lavados.
-feira de Carnaval.

número de apoio

93 998 25 05

GUIA DE BOAS PRÁTICAS

O Carnaval

está a chegar,
cheio de festa,
fantasias e muita alegria. Este grande evento traz
a Sesimbra milhares de foliões, que se juntam
na Marginal de Sesimbra para se divertirem
e dançarem ao ritmo da música carnavalesca.
Por questões de segurança, imagem
e responsabilidade ambiental, a Câmara
Municipal de Sesimbra decidiu proceder
a um conjunto de alterações ao modelo
de organização, tanto de dia, durante os
principais desfiles, como nas noites de Carnaval.

Destas alterações destacam-se:
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¬ Delimitação, com baias, de todo o percurso
dos desfiles de domingo, 23, e terça-feira, 25,
desde a Praça da Califórnia até à Rua Prof.
Dr. Fernandes Marques (até ao restaurante
Ribamar), com existência de zonas
de atravessamento devidamente identificadas
e com segurança.
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¬ Criação de uma Fan Zone no Largo
de Bombaldes, com animação, informação
e materiais alusivos ao Carnaval de Sesimbra
e dois Metting Point Yes Sesimbra.

Percurso do desfile

Nesta edição do Carnaval de Sesimbra, a intenção da Câmara
Municipal é vedar todo o percurso de forma a que apenas
os elementos de cada escola, organização, segurança
e repórteres de imagem devidamente credenciados
possam estar nesta área reservada.
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Zonas de atravessamento do percurso

Para facilitar a deslocação do público de uma para outra
zona do desfile, vão existir seis zonas de atravessamento
com seguranças, que serão abertas momentaneamente
entre a atuação de cada escola e grupo. O público deve
atravessar rapidamente estas áreas e respeitar todas
as indicações que lhe sejam dadas pelos seguranças
e pessoal da organização.

Fan Zone

No Largo de Bombaldes existirá uma Fan Zone com animação,
produtos alusivos ao Carnaval de Sesimbra e brindes
carnavalescos não poluentes.

Zona de Moloks

No domingo, 23, e na terça-feira, 25, durante os desfiles,
não é permitida a utilização dos molocks existentes na avenida,
tanto para deposição de resíduos indiferenciados como de resíduos
recicláveis. A utilização dos recipientes será normalizada logo após
os desfiles. Pede-se a colaboração de todos para que não
coloquem resíduos fora dos recipientes, o que origina focos
de poluição e transmite uma imagem negativa do Município.

Zona técnica

Durante os desfiles principais, a Rua Heliodoro Salgado
e a Praça da Califórnia estarão ocupadas com viaturas
afetas ao desfile e elementos das escolas de samba
que vão participar no desfile.

Sugestão de percursos pedonais ao longo da vila

¬ Substituição dos habituais balões distribuídos
na segunda-feira, durante o Cortejo de Palhaços,
por brindes não poluentes e recicláveis.
¬ Implementação de sistema de utilização
de copos reutilizáveis na área da Marginal
de Sesimbra e ruas adjacentes, disponibilizados
gratuitamente pela Câmara Municipal.

Para que estas medidas possam ter os efeitos
que esperamos, é necessária a colaboração de
todos os intervenientes. Neste sentido, vimos
alertar V/ Ex.ª para o seguinte:
¬ não é permitida a ocupação do espaço de
domínio público municipal, com qualquer tipo
de mobiliário urbano (mesas, cadeiras, guarda-ventos, guarda-sóis, floreiras…), destinado
a apoiar o estabelecimento de restauração
e/ou bebidas, nas avenidas marginais junto
ao mar, nos dias 23 e 25 de fevereiro;
¬ O mobiliário urbano, instalado na zona
contigua aos estabelecimentos, deverá estar
obrigatoriamente dentro da área licenciada
para o efeito, sendo estritamente necessária
a salvaguarda de um corredor de segurança
para a passagem de peões com 1,5m
de largura;
¬ Durante os desfiles principais não será possível
o atravessamento da Marginal, pelo que o acesso
às zonas de moloks estará condicionado;
¬ Findos os desfiles, equipas destacadas
para o efeito irão proceder à remoção das baias
para que a Marginal fique aberta à circulação.
E porque o ambiente também é uma das
preocupações desta autarquia, apelamos,
ainda, a V/ Ex.ª para que não utilize copos
de plástico descartável, substituindo-os pelos
copos Carnaval de Sesimbra reutilizáveis que
vamos disponibilizar gratuitamente a todos
os estabelecimentos que o solicitem.

Ao longo da Marginal de Sesimbra, há um conjunto
de ruas pedonais que podem ser usadas para
deslocações entre os vários pontos do desfile.

APELAMOS UMA VEZ MAIS À V/COLABORAÇÃO E À COMPREENSÃO
DA NECESSIDADE DE SEREM TOMADAS ESTAS E OUTRAS PRECAUÇÕES
A FIM DE EVITAR SITUAÇÕES INDESEJÁVEIS PARA TODOS.

