
Propostas 
Finalistas

‘21

- 20 -
Ajardinar o Espaço Vazio na Av. Dr Justino Abreu 
dos Santos
Proponente: António Manuel de Assunção Ana
Descrição: Ajardinar o espaço vazio na Av. Dr 
Justino Abreu dos Santos em frente as bombas de 
gasolina da ASCOL, com passeio junto às casas e 
colocação de aparelhos fitness.

- 21 -
Arranjo do Espaço de Jogos da “Petanca”
Proponente: Carlos Miguel Ramos Grego
Descrição: Arranjo do espaço de jogos da “Petan-
ca” e alcatroamento do estacionamento junto, na 
Avenida do Comércio.
 

FREGUESIA: BOAVISTA DOS PINHEIROS
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- 22 -
Apetrechamento Cultural da Freguesia - Banca-
das Móveis
Proponente: Pedro Manuel Malheiro Caria
Descrição: É do conhecimento geral que as locali-
dades de baixa densidade populacional e de modo 
geral envelhecidas, possuem menos recursos de 
vária ordem, nomeadamente no acesso aos bens 
culturais. As localidades não possuem, na gene-
ralidade, equipamentos culturais, que possam ser 
acessíveis, versáteis e atrativos para o desenvol-
vimento cultural. Assim, o Agrupamento de Esco-
las de Colos, assume a importância da sua ação 
cultural, nomeadamente na criação de um plano 
cultural, bem como da cedência das suas insta-
lações para a divulgação e promoção culturais. 
Seria importante a aquisição de bancadas móveis, 
desmontáveis e facilmente utilizadas em espaço 
coberto ou descoberto, para ser utilizado por todos 
os munícipes que pretendam ser promotores de 
atividades culturais com a presença de público. A 
sede do Agrupamento oferece as suas condições 
físicas para a criação e promoção de um cartaz cul-
tural que dinamize e enriqueça a vida dos habitan-
tes desta localidade.

- 23 -
A Nossa Terra a Cultura e o Desporto
Proponente: Ana Cristina Augusta Silvério
Descrição: Realização de um pequeno documen-
tário/filme, onde se destaca a importância dos 
aspetos culturais das nossas aldeias/vila (Campo 
Redondo, Ribeira do Seissal de Baixo, Ribeira do 
Seissal de Cima e Colos), e onde serão ainda retra-
tados neste documentário os melhores momentos 
do desporto. Como o desporto é uma área funda-
mental, dinamizada na nossa freguesia, a presente 
proposta contempla também a aquisição de mate-
rial para a equipa de futebol: bolas, porta-garrafas/
bebedouros, cones de sinalização, coletes, canelei-
ras, luvas de guarda redes.
 

FREGUESIA: COLOS
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- 24 -
Memorial do Sobreiro
Proponente: Natália de Jesus Sobral Pinheiro 
Soares
Descrição: No Agrupamento de Escolas de Colos, 
num espaço de 277m2 existiu um sobreiro centená-
rio, que teve de ser abatido, porque o seu estado de 
saúde, colocava em risco a segurança das pessoas. 
Surgiu a ideia de construir nesse espaço um objeto 
plástico que pudesse ser um memorial da árvore, 
um espaço de fruição, de aprendizagem, de divul-
gação e informação do sobreiro, da cortiça, do seu 
ecossistema específico. É necessário promover a 
memória dos seres vivos, qualquer que seja a sua 
origem, e estarmos gratos pela usufruto que todos 
pudemos viver. A cultura local deve ser promovida 
desde tenra idade, de modo a criarmos um planeta 
belo e sustentável.

- 25 -
Jardim com “Vida”
Proponente: Ana Isabel de Brito
Descrição: Pretende-se a instalação de um portão 
elétrico para a entrada principal do recinto do lar 
de idosos para maior privacidade e segurança de 
utentes e funcionários. Aquisição de materiais de 
jardim nomeadamente: bancos, sombreiros, flo-
reiras, bem como uma máquina multifunções para 
a prática de exercício físico adaptado aos nossos 
utentes. O objetivo é reabilitar e embelezar o es-
paço exterior da instituição, a fim de proporcionar 
segurança aos nossos utentes e melhorar o seu 
conforto e bem estar neste espaço ao ar livre dese-
jado e utilizado pelos nossos utentes.

FREGUESIA: COLOS

- 26 -
Colos, uma Freguesia “Fit”
Proponente: Valter Miguel Guerreiro Afonso
Descrição: Aquisição de equipamentos para a prá-
tica de exercício físico indoor. Nomeadamente uma 
passadeira, uma máquina remo, uma elíptica, uma 
bicicleta estática, uma máquina multifunções, uma 
prensa de pernas, um conjunto de pesos, tapetes 
de exercício. O equipamento estará disponível para 
toda a população em localização a definir, seja nas 
instalações da freguesia ou em protocolo com a 
Escola Básica Aviador Brito Paes. 
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- 27 -
Aquisição de Equipamento Desportivo para o 
Espaço Multiusos, Almograve
Proponente: Rui Pedro dos Reis Lourenço
Descrição: Aquisição de equipamento desportivo 
para dotar o espaço Multiusos do Almograve de 
condições para a prática do desporto.

FREGUESIA: LONGUEIRA/ALMOGRAVE
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- 28 -
Aquisição de um Biotriturador/Estilhaçador Pro-
fissional para a Freguesia de Luzianes-Gare
Proponente: Rita Patrícia Magalhães Norberto
Descrição: A presente proposta vem contribuir 
para uma gestão ambientalmente sustentável dos 
resíduos florestais e agrícolas da freguesia de Lu-
zianes-Gare, permitindo valorizar os resíduos das 
podas e limpezas de matos e terrenos agrícolas e 
evitando, desta forma, a sua queima. A proposta 
contempla a aquisição de um biotriturador/estilha-
çador profissional móvel, que possa ser utilizado 
num local fixo (terreno da Junta de Freguesia ou 
da Câmara Municipal) ou em qualquer outro local 
da freguesia. A estilha obtida será posteriormen-
te utilizada na Freguesia (tanto pela Junta, como 
pela população), quer como cobertura de solo, quer 
como adubo (depois de compostada). Esta proposta 
vem contribuir para: - Reduzir o risco de incêndios 
em todo o território da freguesia, permitindo a 
gestão das matérias combustíveis resultantes das 
podas e da limpeza de terrenos florestais e agríco-
las, sem recurso à queima; - Reduzir as emissões 
de dióxido de carbono resultantes das queima-
das, - Produzir adubo natural de qualidade (após a 
compostagem da estilha). - Melhorar a qualidade 
dos solos, através da utilização da estilha como 
cobertura de solo e como adubo.

- 29 -
Alcatroamento na Rua da Fonte das Heras 
(Bairro Municipal)
Proponente: José Manuel Guerreiro de Oliveira
Descrição: Alcatroamento na Rua que dá acesso 
a outra entrada do bairro municipal e está junto 
ao jardim público OP Municipal (ano 2016) que se 
encontra em construção. Ficando assim a obra com 
outra visibilidade.

FREGUESIA: LUZIANES-GARE
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- 30 -
Bio-triturador - Sabóia
Proponente: Diogo Coelho Dias Coutinho
Descrição: Os fogos florestais e a desertificação 
dos solos são assuntos críticos a resolver na fre-
guesia. Sugerimos a compra de um bio-triturador 
de resíduos florestais que possa circular pela popu-
lação para transformar os seus resíduos em com-
posto. Este equipamento ficaria à guarda da Junta 
de Freguesia de Sabóia e seria disponibilizado à 
comunidade para evitar as queimadas ao mesmo 
tempo que se produz composto para enriquecer 
os solos da região. A CLARA - Centro para o Futuro 
Rural, em Corte Sevilha, Sabóia oferece o seu espa-
ço para a criação de um depósito de composto que 
fique acessível à população.

FREGUESIA: SABÓIA
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- 31 -
Requalificação da Praça na Entrada da Aldeia de 
Santa Clara-a-Velha
Proponente: Rodrigo Santos Oliveira
Descrição: Requalificação da Praça na entrada da 
aldeia de Santa Clara a Velha. Colocação de novo 
telhado e recuperação do interior, novas paredes, 
azulejos e chão.

FREGUESIA: SANTA CLARA-A-VELHA
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- 32 -
Aproveitamento Ecológico e Económico dos
Resíduos Vegetais
Proponente: Sergio António Maraschin
Descrição: Pretende-se dar uma solução mais 
ecológica e eficiente aos resíduos resultantes das 
podas e dos cortes de relva produzidos na Fregue-
sia de São Luís através de um “Centro de Estilha” 
(título provisório) em terreno camarário adequado. 
A proposta contempla: 
• Aquisição de um estilhaçador de boa qualidade e 
potência que funcione com eletricidade (se for colo-
cado em ponto fixo) ou a diesel (ser for utilizado em 
sítios remotos). 
• Formação especializada aos funcionários que vão 
operar o estilhaçador.
 • Distribuição e/ou aplicação da estilha pela Junta 
de Freguesia de São Luís 
A proposta contribui para a: 
• introdução de melhores práticas agrícolas e 
florestais na gestão das matérias combustíveis que 
resultam das podas, limpezas de terrenos, cortes 
de relvas e restos de culturas agrícolas,
• redução de riscos de incêndio na Freguesia, 
particularmente nas imediações das instalações da 
Junta de Freguesia e florestas adjacentes, 
• produção de um adubo natural de qualidade, 
• melhoria da qualidade e viabilidade de nossos 
solos, 
• redução das emissões de partículas de dióxido 
de carbono para a atmosfera com a não queima 
destes materiais ou com o seu desvio para aterro 
públicos. 

FREGUESIA: S. LUÍS
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- 33 -
Substituição de Janelas e Portas - Antiga Escola 
Primária
Proponente: Paula Cristina da Silva Pereira
Descrição: Substituição de janelas e portas no 
edifício da antiga escola primária, uma vez que as 
existentes, estão muito degradadas.

- 34 -
Compostagem para São Martinho das Amoreiras
Proponente: Bronwen Mary Lankers
Descrição: O projeto procura reduzir em 50%, 
dentro de 6 meses, o volume de resíduos sólidos 
produzidos em S. Martinho das Amoreiras, que 
atualmente são despejados em aterro sanitário. 
Este projeto propõe que, em vez de dirigidas ao 
aterro, esses resíduos sejam transformados em 
compostagem para ser utilizada em benefício da 
comunidade. 

FREGUESIA: S. MARTINHO DAS AMOREIRAS
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- 35 -
Requalificação do Espaço Exterior da Escola Pri-
mária da Bemposta
Proponente: Luís Miguel Martins Correia
Descrição: Sendo o único edifício público na loca-
lidade da Bemposta, e dado que há alguns a nossa 
escola está desativada, fato que tem contribuído 
para a sua degradação. Este projeto passa pela 
reabilitação do edifício, nomeadamente a reparação 
do revestimento das paredes do exterior e substiui-
ção das janelas.

FREGUESIA: S. SALVADOR E SANTA MARIA
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- 36 -
Substituição das Janelas e Chão da Escola João 
de Ribeiras
Proponente: João Pedro Rosa Francisco
Descrição: Com o passar do tempo as janelas e o 
chão do edifício escolar de João de Ribeiras, atual 
sede da Associação de Caça e Pesca Desportiva 
de São Teotónio, está com um elevado estado de 
degradação, pois nunca foi substituído desde a 
construção da escola, sendo agora o edifício esco-
lar usado como sede Associação de Caça e Pesca 
Desportiva de São Teotónio, cabe à mesma ver o 
estado dos bens materiais e patrimoniais, e acha-
mos que era algo que devia ser reparado sendo 
um edifício de Património do município, e de modo 
a não causar mais danos materiais no interior do 
edifício.

- 37 -
Instalação de Painéis Solares no Centro Comuni-
tário na Sede da Associação Arco do Tempo
Proponente: Zairo Amadeus Candeias Torres
Descrição: O projeto visa à instalação de micro-
-geração de energia elétrica no edifício do Centro 
Comunitário Arco do Tempo, sito em Vale D’ Alhi-
nhos - São Miguel, Freguesia de São Teotónio. A 
unidade de micro-geração será composta por um 
conjunto de painéis fotovoltaicos, seguidor solar, in-
versor, equipamento elétrico de proteção, contador 
de energia e material elétrico. A energia elétrica 
produzida pela unidade será utilizada pelo Centro 
Comunitário e a diferença fornecida à Rede Elétrica 
Nacional (EDP) com as vantagens contempladas 
na regulamentação existente. O rendimento será 
utilizado para promover projetos no âmbito social, 
cultural, educacional, ecológico e outros projetos 
de interesse comunitário. Dentro de parâmetros 
normais de produção e consumo, a unidade po-
derá retornar investimento total em seis anos. A 
instalação desta unidade servirá de incentivo para 
a comunidade local, contribuindo para um futuro 
energético e económico mais sustentável e simul-
taneamente para a redução da pegada ecológica do 
concelho de Odemira. 

FREGUESIA: S. TEOTÓNIO

- 38 -
Escaldão de Verão 2022
Proponente: Mariana Teresa Viana Parreira
Descrição: Escaldão de Verão é uma programação 
cultural variada a desenvolver na localidade de 
S.Teotónio. A cultura é um pilar de desenvolvimen-
to humano, uma forma de expressão, uma forma 
de identidade. Deve ser uma prática constante no 
quotidiano dos cidadãos.
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- 39 -
Iluminação de Natal
Proponente: Susana Isabel Lebres Hilário
Descrição: Aquisição de material exterior, painéis e 
figuras decorativas natalícias para iluminar as ruas 
de Bicos.

- 40 -
Presépio
Proponente: Marieta Maria Lebres Hilário
Descrição: Aquisição das figuras principais do pre-
sépio, com estrutura de madeira, acrílico e ilumina-
ção para Bicos.

FREGUESIA: VALE DE SANTIAGO
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- 41 -
Ajudar os animais de rua
Proponente: Ana Mafalda Amador Garcia da Fon-
seca
Descrição: Com esta proposta pretende-se con-
tribuir para a melhoria das condições de vida dos 
animais de rua na freguesia de Vila Nova de Milfon-
tes, ao mesmo tempo que se ajuda a controlar as 
suas populações. A ajuda destinar-se-há a apoiar 
a Associação Milpatas na aquisição de diversos 
materiais, nomeadamente: - materiais de constru-
ção para a recuperação/melhorias no imóvel sede; 
- casa de madeira, móveis e prateleiras; - camas e 
cobertores, lâmpadas de aquecimento, brinquedos 
e arranhadores para gatos; - comedores e bebe-
douros, biberões para animais recém-nascidos, 
caixas e areia para gatos; -  material de limpeza; - 
caixas transportadores; - outros.

- 42 -
Milideias
Proponente: Patrícia Alexandra Marques P. Silva 
Lagarto
Descrição: Esta proposta prevê a aquisição e mon-
tagem de proteções em madeira para os caixotes 
do lixo da freguesia de forma a melhorar o am-
biente e a paisagem urbana, por uma lado evitando 
a incorreta deposição de resíduos, por outro lado 
escondendo os contentores da vista dos residentes 
e turistas que nos visitam.

FREGUESIA: VILA NOVA DE MILFONTES

- 43 -
Aniversário da Freguesia
Proponente: José Ventura Crujo Ramalho
Descrição: “ Aniversário da Freguesia”
Esta proposta consiste num espetáculo musical 
único no dia do Aniversário da Freguesia.
Após este tempo de pandemia que privou as pes-
soas ao convívio, lazer entre outras, levando muitos 
ao deprimente estado psicológico e à solidão, é 
importante que haja iniciativas coletivas para com-
bater todos os estados atrás mencionados.
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Caso esta proposta saia vencedora o seu pro-
ponente em conjunto com o executivo da Junta 
de Freguesia farão um levantamento dos custos 
associados diretos ao músico/grupo no mínimo 
de 3 alternativas. Após encontrados 3 opções que 
se encaixem no valor da proposta será colocado a 
escolha nas mãos dos residentes, sendo contratado 
o mais votado. 
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- 44 -
Palco Fixo - Relíquias
Proponente: André de Sousa Lobo
Descrição: Propõe-se a criação de um palco fixo, 
junto ao estacionamentoda sede do GDRRelíquias. 
Este palco tendo em conta a localização e dimen-
sões do estacionamento servirá para fins de apoio 
a todas as entidades desportivas, culturais e esco-
lares da freguesia. Com isto, será possível promo-
ver um maior número de eventos sem a necessida-
de de efetuar constantes requisições ao Município, 
que nem sempre tem a disponibilidade necessária.

FREGUESIA: RELÍQUIAS
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