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INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR LAGOA DE ALBUFEIRA - MAR INFORMATION ON BATHING WATER 

Classificação da Qualidade da Água* 

 
Figura 1 - Água balnear e ponto de amostragem 
 (LAT 38.506473º, LONG -9.183371º, ETRS89) 
Figure 1 - Bathing water and sampling point 
(LAT 38.506473º, LONG -9.183371º, ETRS89) 

 

 
Figura 2 - Ocupação do solo na bacia drenante à água balnear 
Figure 2 - Map of the catchment draining into the bathing water 

Water Quality Classification* 

  
*Classificação 2017 (Decreto-Lei 135/09 de 3 de Junho, alterado pelo 
Decreto-lei 113/2012 de 23 de Maio). Para mais informação, consulte 
http://snirh.pt e www.apambiente.pt 

*Classification 2017 (Decreto-Lei 135/09, June 3rd,altered by Decreto-
Lei 113/2012, May 23rd ). For further information, see http://snirh.pt 
or www.apambiente.pt 

Concelho: Sesimbra 
Código Água Balnear: PTCD9J 
Bacia Hidrográfica: Rio Tejo 
Massa de água: CWB-I-4 
ÉPOCA BALNEAR 2018: 30 Maio a 16 Setembro 
Frequência de amostragem: Mensal 

Municipality: Sesimbra 
Bathing Water code: PTCD9J 
River basin: Rio Tejo 
Water body: CWB-I-4 
BATHING SEASON 2018: May 30th to September 16th 
Sampling frequency: Monthly 

 

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR  BATHING WATER DESCRIPTION 
A Lagoa de Albufeira é um local de invulgar beleza, onde se conjuga o mar, geralmente agitado, a lagoa, extensa e calma, 
e frondosos pinhais nas imediações.  Sandy beach located in Albufeira Lagoon. Combines rough sea conditions with calm lagoon waters. 

 

SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O 
BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO 

 IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED 
AGAINST OR PROHIBITED 

 

POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)  SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours) 
Não há historial de ocorrência de fenómenos de poluição de curta duração.  There is no history of short-term pollution events. 

Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A 
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2017 0  NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT 

TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2017 0 

 

POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR  POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER 
Não existem fontes de poluição significativas na área de influência desta água balnear.  There are no significant pollution sources near this bathing water. 

SISTEMA DE ALERTA Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a 
desaconselhar o banho no local. 

 
ALERT SYSTEM If beach users are considered to be at risk, warning signs will be posted at the bathing water. 

 

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO 
CIANOBACTÉRIAS MACROALGAS FITOPLÂNCTON  

POTENTIAL FOR PROLIFERATION 
CYANOBACTERIA MACROALGAE PHYTOPLANKTON 

Improvável Improvável Improvável Unlikely Unlikely Unlikely 
 

CONTACTOS 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./ Administração de Região 
Hidrográfica do Tejo e Oeste Tel. 218430400 geral@apambiente.pt; 

arht.geral@apambiente.pt www.apambiente.pt Portuguese Environmental Agency/Tagus and West 
River Basin Administration 

CONTACTS 
Câmara Municipal de Sesimbra Tel. 212288500 girp@cm-sesimbra.pt www.cm-sesimbra.pt Municipality 

Delegado Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo Tel. 218424831 portal.arslvt@arslvt.min-saude.pt www.arslvt.min-saude.pt Regional Health Administration 

Capitania do Porto/Polícia Marítima de Setúbal Tel. 265548270 capitania.setubal@marinha.pt www.autoridademaritima.marinha.pt Police Coast Guard 
Entidades gestoras dos sistemas de saneamento: Águas LVT Tel. 271225317  geral.adlvt@adp.pt   www.adlvt.pt Wastewater Management 

Versão: Maio de 2018   Próxima revisão: Março de 2019       Version: May 2018  Next review: March 2019           APA/Mod 2- 2 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DA BANDEIRA AZUL ÀS PRAIAS PARA O ANO 2018 2018 BLUE FLAG CRITERIA FOR BEACHES ENVIRONMENTAL EDUCATION AND INFORMATION

I INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
1. (I) Informação sobre o Programa Bandeira Azul 

afixada. 
2. (I) Realização de pelo menos 6 actividades de 

Educação Ambiental. 
3. (I) A informação sobre a qualidade da água balnear 

deve estar afixada. 
4. (I) Existência de informação sobre as áreas sensí-

veis e ecossistemas na área da praia, bem como 
sobre o comportamento a assumir perante estas, 
afixada na praia e incluída no material para turistas. 

5. (I) Existência de um mapa indicativo das diversas 
instalações e equipamentos na praia. 

6. (I) Existência de entidades que afixem o código de 
conduta para a zona balnear e que divulguem essa 
informação ao público que a requisite. 

II QUALIDADE DA ÁGUA
7. (I) A praia deverá cumprir as normas e legislação 

relativas à amostragem e frequência no que res-
peita a qualidade da água balnear para o programa 
Bandeira Azul. 

8. (I) A praia deverá cumprir as normas e legislação 

relativas às análises da qualidade da água balnear 
para o programa Bandeira Azul. 

9. (I) Garantia que as eventuais descargas de águas 
residuais industriais ou urbanas na área da praia 
não afetam a qualidade desta. Na eventualidade 
de existirem tem de ser demonstrado que a água 
proveniente destas descargas não afectam o am-
biente. A comunidade em que a praia se encontra 
integrada tem de estar de acordo com as normas 
e legislação relativa ao tratamento de águas resi-
duais, designadamente com a Directiva relativa às 
Águas Residuais Urbanas (91/271/CEE).

10. (I) A praia deverá cumprir os requisitos do Progra-
ma Bandeira Azul no que respeita os parâmetros, 
E.coli e faecal enterococci. 

11. (I) A praia deverá cumprir os requisitos do Progra-
ma Bandeira Azul no que respeita os parâmetros 
físico-químicos. 

III GESTÃO AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS
12.  (G) Deve ser estabelecido um comité que se encar-

regue da gestão da praia e realize auditorias frequen-
temente.

13. (I) Existência de um Plano de Ordenamento da 
praia cumprido pelas entidades responsáveis 
locais e gestoras da praia. 

14. (I) Colaboração na Conservação/Proteção de 
Áreas Protegidas ou Sensíveis. 

15. (I) A praia deve ser mantida limpa.
16. (I) Inexistência de acumulação de algas ou restos 

de materiais vegetais arrastados pelo mar na zona 
balnear, excepto quando a referida vegetação se 
destinar a um uso específico, se encontrar num 
local destinado para esse efeito e não perturbar o 
conforto dos utentes da zona balnear. 

17. (I) Existência de recipientes para resíduos, segu-
ros e em boas condições de manutenção, regu-
larmente esvaziados no areal e nas entradas da 
praia. 

18. (I) Na praia deve existir equipamento para recolha 
selectiva das embalagens de plástico, vidro, latas e 
papel.

19. (I) Existência de instalações sanitárias em número 
suficiente. 

20. (I) Existência de instalações sanitárias em boas 
condições de higiene e manutenção. 

21. (I) Existência de instalações sanitárias com desti-
no final adequado das suas águas residuais. 

22. (I) Inexistência na praia das seguintes actividades: 
• Circulação de veículos não autorizados; 
• Competições de automóveis ou de outros veí-

culos motorizados; 

• Descarga de entulho; 
• Campismo não autorizado; 

23. (I) Interdita a permanência e circulação de animais 
domésticos ou outros fora das zonas autorizadas. 

24. (I) Todos os edifícios e equipamentos existentes 
na praia têm de se encontrar em boas condições 
de conservação.

25. (NA) Os recifes de coral da área da praia deverão 
ser monitorizados.

26. (G) A comunidade local deve promover a utilização de 
meios de transporte sustentáveis na zona da praia, 
tais como bicicleta, transporte público e de zonas 
pedonais. 

IV SEGURANÇA E SERVIÇOS
27. (I) Existência de nadadores-salvadores em serviço 

durante a época balnear com o respectivo equipa-
mento de salvamento. 

28. (I) Existência de serviço de primeiros socorros na 
praia, devidamente assinalado. 

29. (I) Existência de Planos de Emergência, locais ou 
regionais, relativamente a acidentes de poluição na 
praia. 

30. (I) Inexistência de conflito de usos na praia. Se 
existirem áreas sensíveis na zona envolvente da 
praia deverão ser implementadas medidas que 

previnam impactes negativos sobre as mesmas, 
resultantes da sua utilização pelos utentes ou do 
tráfego para a praia. 

31. (I) Deverão existir medidas de segurança no local 
que protejam os utentes da praia. Existência de 
acessos seguros à praia. 

32. (G) Existência de uma fonte de água potável devi-
damente protegida. 

33. (I) Pelo menos uma das praias do Município tem de 
estar equipada com rampas e instalações sani-
tárias para deficientes motores, excepto quando 
a topografia do local não o permitir. Nos casos 
em que o Município apenas tem uma praia com 
Bandeira Azul, esta tem que cumprir os requisitos 
acima referidos.

1. (I) Information about the Blue Flag program must 
be displayed. 

2. (I) Environmental education activities must be offe-
red and promoted to beach users. 

3. (I) Information about bathing water quality must be 
displayed. 

4. (I) Information relating to local eco-system and 
environmental phenomena must be displayed. 

5. (I) A map of the beach indicating different facilities 
must be displayed. 

6. (I) A code of conduct that reflects appropriate laws 
governing the use of the beach and surrounding 
areas must be displayed. 

II WATER QUALITY 
7. (I) The beach must fully comply with the water 

quality sampling and frequency requirements. 
8. (I) The beach must fully comply with the standard 

and requirements for water quality analysis. 
9. (I) No industrial, waste-water or sewage-related 

discharge should affect the beach area. 
10. (I) The beach must comply with the Blue Flag requi-

rements for the microbiological parameter faecal coli 
bacteria (E.coli) and intestinal enterococci/streptococci. 

11. (I) The beach must comply with the Blue Flag requiremen-
ts for the following physical and chemical parameters.

II ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
12. (G) The local authority/beach operator should 

establish a beach management committee. 
13. (I) The local authority/beach operator must com-

ply with all regulations affecting the location and 
operation of the beach. 

14. (I) Sensitive area management. 
15. (I) The beach must be clean. 
16. (I) Algae vegetation or natural debris should be left 

on the beach. 
17. (I) Waste disposal bins/containers must be avai-

lable at the beach in adequate numbers and they 
must be regularly maintained. 

18. (I) Facilities for the separation of recyclable waste 
materials should be available at the beach. 

19. (I) An adequate number of toilet or restroom facili-
ties must be provided. 

20. (I) The toilet or restroom must be kept clean. 
21. (I) The toilet or restroom facilities must have con-

trolled sewage disposal. 
22. (I) On the beach there will be no unauthorized 

camping or driving no dumping. 
23. (I) Access to the beach by dogs and others do-

mestic animals must be strictly controlled. 
24. (I) All buildings and beach equipment must be 

properly maintained. Legenda: (I) imperativo; (G) guia; (NA) não aplicável.

25. (NA) Coral reefs in the vicinity of the beach must 
be monitored. 

26. (G) A sustainable means of transportation should 
be promoted in the beach area. 

IV SAFETY AND SERVICES
27. (I) An adequate number of lifeguards and (or lifesa-

ving equipment must be available at the beach). 
28. (I) First aid equipment must be available on the beach. 
29. (I) Emergency plans to cope with pollution risks 

must be in place. 
30. (I) There must be management of different users 

and uses of the beach so as to prevent conflicts and 
accidents. 

31. (I) There must be safety measures in place to pro-
tect users of the beach. 

32. (G) A supply of drinking water should be available 
at the beach. 

33. (I) At least one Blue Flag beach in each municipali-
ty must have Access and facilities provided for the 
Physically disable.

Legend: (I) imperative; (G) guide; (NA) not applicable.

Lagoa de Albufeira

Lagoa de Albufeira - Sesimbra

1

Delimitação de Praia
com Bandeira Azul
Blue Flag Limit

Delimitação de Praia
com Bandeira Azul
Blue Flag Limit

ZONA PERIGOSA
DANGER

Painéis de informação da Bandeira 
Azul, qualidade da água, código de 
conduta, actividades de educação 
ambiental, edital de praia, mapa da 
zona balnear e zonas sensíveis.
Blue Flag Information Board, Water 
Quality, Code of Condut, Environ-
mental Education Activities, Informa-
tion for Beach Users, Beach Map and 
Sensative Areas.

Você está aqui
You are here

Sanitários públicos
Public Toilets

Concessionários e nadadores salvadores
Concessionaires e Lifeguards

Lava Pés
Foot-bath

Posto de primeiro socorros
First Aid Equipments

Ecoponto
Recycling facilities

Localização da Bandeira Azul
Blue Flag Location

Parque de estacionamento
Parking Area

Restaurante
Restaurant

Recolha de amostragem
Water Sampling Point

Estacionamento para deficientes
Parking facilities for disabled

Telefones Públicos
Public Telephones

Escada / rampas de acesso
Access Points

Biblioteca de Praia
Beach Library

Perigo de Afogamento | Correntes Fortes
Danger of Drowning | Strong Current

1
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Praia do Moinho de Baixo (Meco)

Praia da Lagoa de Albufeira (Mar)

Lagoa de Albufeira

Alfarim

Aldeia do Meco

Fornos

Santuário de Nossa
Senhora do Cabo

Forte do Cavalo

Arrá
bida / 

Setú
bal Parque Marinho Professor Luiz Saldanha

Tem cerca de 53 quilómetros quadrados, correspondentes aos 38 quilómetros 
de costa entre a Praia da Figueirinha, na saída do estuário do Sado, e a Praia 
da Foz, a Norte do Cabo Espichel. Apresenta uma grande variedade de fundos 
de natureza rochosa e arenosa, que chegam a atingir cem metros de profun-
didade, entre zonas muito abrigadas, como é o caso das numerosas enseadas 
existentes na base das escarpas costeiras, e zonas de forte ondulação, como 
o Cabo Espichel.
É uma área com elevadíssima biodiversidade conhecendo-se cerca de 1350 es-
pécies de fauna e flora marinhas. Desde sempre é conhecida por ter suportado 
importantes pescarias, estando ainda associada ao despertar da oceanografia 
biológica em Portugal, nos finais do séc. XIX pela mão do rei D. Carlos e de outros 
naturalistas locais das grandes universidades da altura.

Parque Natural da Arrábida

A instalação do Parque Natural da Arrábida (Decreto-Lei n.º 622/76, de 28 de julho) 
visou proteger os valores geológicos, florísticos, faunísticos e paisagísticos locais 
bem como testemunhos materiais de ordem cultural e histórica. O valor da fauna e 
flora marinhas da costa Arrábida foi contemplado através  de uma Reserva Marinha 
contígua. Na zona do Cabo Espichel a proteção visa as arribas marinhas, espécies 
vegetais endémicas, a nidificação de aves e a preservação de icnofósseis
Esta área destaca-se pela sua relevância paisagística. É caracterizada particular-
mente pela presença de espécies da flora da região macaronésica.
A Serra da Arrábida é um local fundamental para espécies calcícolas e para comu-
nidades vegetais sobre “terra rossa”. É ainda um dos dois locais conhecidos para 
Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum (endemismo lusitânico, considera-
do “vulnerável”).
O cabo Espichel, caracterizado pela presença de espécies da flora macaronésica, é 
o único local conhecido para Convolvus fernandesii (espécie prioritária, endemismo 
lusitânico e considerado “em perigo”) que caracterizam de forma particular este local.
Em relação à fauna, engloba um abrigo de criação de morcegos muito relevante para 
o morcego-de-peluche (espécie classificada “vulnerável”), sendo igualmente impor-
tante para outras espécies de quirópteros, durante o resto do ano.

Quercus Coccifera 
Carrasco

Rosmarinus Officinalis
Alecrim

Pistacia Lentiscus
Aroeira

Olea Europaea. Var. 
Sylvestris - Zambujeiro

Quercus Suber
Sobreiro

Pinus Pinea
Pinheiro Manso
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Parque Natural da Arrábida
Arrabida’s Natural Park

Protecção Complementar

Protecção Parcial

Protecção Total
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Passagem inofensiva

Fundeação

Actividades recreativas

Pesca lúdica

Pesca comercial

Navegação

Fundeação

Actividades recreativas

Pesca lúdica

Pesca comercial

Parque Marinho
Zonamento Maritime park

ZPE - Zona de Proteção Especial
Special Protection Areas (SPA)

Lagoa Pequena

Praia das Bicas

Praia do Rio da Prata

Praia da Foz

Monumentos Naturais
Natural Monument

Pedreira do Avelino

Santana

Cotovia

Carrasqueira

Fernão Ferro

Marco do Grilo

EN 378

EN 378
EN 379

Maçã

EN 378

Sesimbra

Zambujal
EN 377

EN 377

Cabo Espichel

Quinta do Conde

Chã dos Navegantes

Forte da Baralha

Baleeira

Serra da Azóia

Azóia

Cova da Mijona Praia do Ribeiro do Cavalo

Praia do Ouro

Praia da Califórnia

Porto de Abrigo

Parque Natural da Arrábida
Special Protection Areas (SPA)

Arrabida’s Natural Park

Monumentos Naturais
Natural Monument

Pedra da Mua e Lagosteiros

ZPE - Zona de Proteção Especial
Special Protection Areas (SPA)

Cabo Espichel

Distância à costa 200m

Distância à costa 1/4 milha

Distância à costa 200m

Distância à costa 1/4 milha

Psetta Maxima
Pregado

Miniopterus Schreibersii
Morcego-de-Peluche

Rostroraja Alba
Raia Branca
(Espécie vulnerável)

Fonte: ICNB/ Projeto Biomares

Tursiops Truncatus
Golfinho

Octopus Dofleini
Polvo

Sepi Officinalis
Choco

Dahpne Gnidium
Trovisco

Quercus Faginea
Matas de Carvalho

 > Não estacione a sua viatura em locais proíbidos nem difiiculte a 
circulação de outros veículos.
 > Não obstrua a normal circulação de pessoas, crianças, idosos, 
deficientes e veículos de emergência.

> Do not park on forbidden places and do not obstruct the circulation 
of other vehicles.
> One must allow the normal flow of people, elders, children, handi-
capped and emergency vehicles.

 > Durante a permanência na praia ingira comidas leves. 
 > Não tome banho nos períodos de digestão.

> While on the beach have little snacks.
> You must not have a bath during the digestion period.

 > Tente nadar acompanhado, não se afaste demasiado e nade
paralelamente à costa. 
 > Se sentir frio saia de imediato da água.
 > Em caso de aflição, não hesite em pedir socorro.

> If possible swim with a friend, not far from the beach and along the 
coast.
> If you feel cold, get immediately out of the water.
> In case of trouble don´t hesitate to ask for help.

 >Coloque protetor solar e tenha especial cuidado com as crianças. 
 >O protetor solar é pouco resistente às suas brincadeiras. 
 > Renove-o várias vezes ao dia!

> Use sun protection and have special care with children. 
> The sunscreen has low resistance to their games.
> You must apply it several times per day!

> Não entre na água de forma repentina, especialmente após exposição ao sol. 
> Dê tempo a que o corpo se habitue à mudança de temperatura.
> O choque térmico pode causar lesões graves ao organismo.

> Don’t get quickly into the water, especially after sun exposure.
> Give your body the needed time to get used to the change of temperature. 
> The shock might cause damage to your body.

 > Jogar à bola e praticar surf, windsurf, etc., são óptimas actividades 
de praia mas pratique-as em zonas definidas para o efeito.
 > Respeite também o espaço dos outros.

> Playing football and practise surf and windsurf are excellent beach 
activities, but do them at the respective areas.  
> You must respect the others space.

 > Respeite os sinais das bandeiras e as instruções dos nadadores 
salvadores.
 > Frequente praias vigiadas.

> Respect the signal flags and the lifeguard instructions. 
> Frequent beaches with surveillance.

Conselhos úteis /  Helpful advices

AÇÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL
Época Balnear 30 de maio a 16 de setembro . 2018 | Bath Season may 30st to September 16th . 2018

 11 de maio  | sexta | 9.30h / 17.30h 
Programa Bandeira Azul
Critérios, Vantagens, Opções
e Valorização
Bandeira Azul training Program
Sala polivalente da Biblioteca Municipal de 
Sesimbra

 19 março a 3 de abril
das 18.30h às 21.30h 
Ação de formação “Turismo
Inclusivo”
Trainning Action Inclusive tourism
CAES – Santana 

 5, 12, 19 e 26 de julho 
 quintas | 9.30h 
Do CO2 ao O2 – 
“agir em ecossistemas 
terrestres e marinhos”
Trata-se de 4 saídas de campo para desven-
dar quatro diferentes ecossistemas ex-
istentes no
concelho e aprender um pouco mais sobre 
estes.
5 de julho - A costa marítima
12 de julho - A Lagoa
19 julho - O sistema dunar
26 de julho - A Serra

5th, 12th, 25th, 26th of jully | thursday | 9.30h
FROM THE CO2 TO O2 – TO ACT IN MARI-
TIME AND TERRESTRIAL
 ECOSYSTEMS
Lets discover four diferente habitats 
5th jully - The maritime coast
12th jully - The lagon
25th jully - The Dunes
26th de jully - The mountain

 19 junho e 10 de julho | terças 
Do CO2 ao O2 – 
“agir em ecossistemas
terrestres e marinhos”
À descoberta da biodiversidade marinha
19 de junho | praia do Ouro
10h - Praia do Ouro
16h - Praia da Califórnia
10 de julho | Biblioteca de praia
11h - Praia do Moinho de Baixo
16h - Praia da Lagoa de Albufeira

19th june and 10thof jully | thursday
FROM THE CO2 TO O2 – TO ACT IN MARI-
TIME AND TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
Discovering  maritime biodiversity
19th june | Ouro beach
10h - Praia do Ouro
16h - Praia da Califórnia
10th de jully | beach library
11h - Praia do Moinho de Baixo
16h - Praia da Lagoa de Albufeira

1ª Edição do Concurso
de Fotografia 
“Objetiva Arrábida”
Divulgação dos resultados 1 de Junho 2018

 9 de junho e 15 de setembro | 9.30h 
Do CO2 ao O2 – 
“agir em ecossistemas
terrestres e marinhos”
“Os suspeitos do Costume” 
– ações de limpeza de praia
Lagoa de albufeira – mar

9th june and 15th of september | 9.30h
From the CO2 to O2 – to act in maritime
and terrestrial ecosystems
Beach cleaning actions
Lagoa de albufeira –mar

 junho | Praia da Califórnia 
Do CO2 ao O2 – 
“agir em ecossistemas
terrestres e marinhos” 
Temos Duna!
Ação de recuperação da duna

June | Praia da Califórnia
From the CO2 to O2 – to act in maritime
and terrestrial ecosystems
Recovering the Dune
Action to recover the dune

Praia dos Lasgoteiros

Câmara Municipal . Town Hall
GATELP - Turismo . Tourism Office
Largo da Marinha, 26
2970 - 657 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 85 40 
turismo@cm-sesimbra.pt

Bombeiros . Fire Brigade 
Largo dos Bombeiros Voluntários
Apartado 65, 
2970-663 Sesimbra
Tel.: (ph.) Sesimbra 21 228 84 50 
Fax: 21 228 84 58
abvsesimbra@mail.telepac.pt

Centro de Saúde . Hospital 
Largo 5 de Outubro 
2970-652 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 96 00

Proteção Civil  . Civil Protection 
Largo dos Bombeiros Voluntários
2970-663 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 05 21

Delegação Marítima
Maritime Delegation  
Largo da Marinha 
2970-657 Sesimbra
Tel. (ph.) 21 193 85 71 / Fax: 21 193 85 71
delegmar.sesimbra@marinha.pt
Farmácias . Pharmacies 

• Sesimbra (Lopes) 
Rua Cândido Reis 21, 
2970-724 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 223 30 28
lopes.ssb@farmalink.pt
lopes.ssb@gmail.com

• Sesimbra (Leão) 
Av. da Liberdade 13, 2970-635 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 228 80 78
farmacialeao@mail.sofarida.pt

• Santana
Estrada Nacional 378, Santana 
2970-868 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 268 83 70
farmaciadesantana@sofarida.pt

• Cotovia 
Avenida João Paulo II 52, Cotovia 
2970-868 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 268 16 85
farmaciadacotovia@gmail.com

• Alfarim 
Estrada de Alfarim, Lote 3, Alfarim
2970-095 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 268 85 47
emvmmartins@gmail.com

GNR. POLICE
Rua 4 de Maio
2970-653 Sesimbra
Tel.: (ph.) 21 765 77 00 / 21 765 78 36
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CONTACTOS ÚTEIS . Useful telephones


