
 

Assunto _ RECOMENDAÇÃO 
Votação_ 7 votos contra (bancada CDU) | 6 votos a favor (bancadas PS e MSU), em reunião ordinária de 17 
setembro 2020 
Anexo 1_ Declaração de Voto da bancada da CDU 

 
 

 

 

Recomendação 
 

Requalificação do Parque dos Sobreiros e Ruas Adjacentes   
 
 

O Parque dos Sobreiros na Quintinha tem como objetivo servir a população de uma vasta 

zona habitacional. 

Atualmente, o espaço encontrar-se com sinais de descuido evidentes, com piso bastante 

irregular, vedações partidas, sem qualquer papeleira (nunca existiram), havendo lixos 

diversos por todo o parque e sem passeios adjacentes. 

Note-se que em notícia que se encontra no site da CMS 

https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_id=925 é referido “A autarquia vai ainda instalar 

uma vedação em madeira tratada e construir um passeio em calçada entre o parque e a 

avenida”. Passeio em calçada, infraestrutura pedonal, que nunca foi implementada. 

Após circulação pelas ruas adjacentes, o mesmo descuido é evidente na via publica com 

estradas em mau estado e passeios, nalguns casos inexistentes, colocando pessoas e bens 

em risco evidente de acidente. 

Entre outras, destacamos a Rua Almeida Garrett, Rua Antero de Quintal e Rua Camilo 

Castelo Branco 

Trata-se de uma zona que podemos tornar mais agradável e dotá-la de um equipamento 

que possa ser usufruído por todos, (com mais e menos mobilidade). 

Neste sentido, os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia de Freguesia, vêm junto do 

executivo desta Junta recomendar que sejam diligenciados esforços junto do município, 

tendo em vista a Requalificação do Parque dos Sobreiros e Ruas Adjacentes. 

Solicita-se que a presente recomendação seja remetida à Câmara Municipal de Sesimbra, 

Assembleia Municipal de Sesimbra, Junta de Freguesia do Castelo, Comunicação Social do 

Concelho de Sesimbra e suportes digitais e lugares de estilo da Junta de Freguesia do 

Castelo. 

 

 

Os eleitos do P. S. na Assembleia de Freguesia do Castelo - Sesimbra 

Sesimbra, 17 de setembro de 2020 

 

 

https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_id=925

