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OP MUNICIPAL

Parque dos Alagoachos (Vila Nova de Milfontes)
Freguesia: Vila Nova de Milfontes
Categoria: Material
Proponente: Francisco Brandão de Mello 
Descrição: Esta proposta visa requalificar e dotar 
de equipamentos um espaço verde urbano que se 
encontra abandonado, tendo ficado em standby 
desde a urbanização do loteamento dos Alagoachos 
em 1992. Pretende-se que o parque seja dotado de: 
Trabalhos preparatórios no terreno e movimentação 
de terras; Impermeabilização, revestimento e 
pavimentos; Colocação de equipamentos fitness; 
Colocação de mobiliário urbano de estadia e lazer; 
Colocação de vedação; Construção de um murete; 
Infraestruturas gerais de rega para dotar o espaço 
de arborização e plantas autóctones.

Requalificação do Parque Desportivo Drº Sidónio Rito
Freguesia: S. Martinho das Amoreiras
Categoria: Material
Proponente: Pedro Paleta
Descrição: A proposta tem como objetivo 
melhorar as condições já existentes do parque, 
nomeadamente:1º instalação de energia solar;
2º instalaçao de sistema solar térmico e renovação 
da canalização dos balneários; 3ºampliação e 
renovação do piso e instalação de sistema de rega 
no campo de futebol.

Odemira + perto
Freguesia: Multi-freguesia
Categoria: Imaterial
Proponente: Sofia Guerreiro
Descrição:  As crianças das 4 freguesias (Colos, 
Relíquias, S. Martinho e Vale de Santiago / Bicos) 
têm uma desigualdade de oportunidades / 
experiências comparativamente com as crianças 

do litoral e sede do nosso concelho. Constatamos 
que só uma pequena minoria destas crianças, 
por variados motivos, tais como económicos, 
disponibilidade parental, incompatibilidade dos 
horários dos transportes públicos, ou até mesmo a 
sua inexistência, bem como a distância que separam 
estas freguesias da sede de concelho, têm acesso 
aos serviços municipais, nomeadamente piscina, 
biblioteca e cineteatro. A nossa proposta tem como 
base encurtar a distância, partir barreiras e dar 
às nossas crianças igualdade de oportunidades. 
Propomos que seja disponibilizado transporte para 
que as crianças com idades compreendidas entre os 
3 e os 10 anos de idade pertencentes às 4 freguesias 
acima referidas, possam usufruir destes serviços 
para desenvolver competências relacionadas com a 
adaptação ao meio aquático, o prazer pela leitura e 
despertar o interesse pela cultura (assistir a peças 
de teatro, filmes...). Desta forma, esta proposta, irá 
rentabilizar os serviços municipais já existentes 
e permitir o seu acesso a aproximadamente 140 
crianças residentes nestas 4 freguesias.

Passeio Pedonal nos Bicos                  
Freguesia: Vale de Santiago
Categoria: Material
Proponente: Virgilio Lima
Descrição: Construção de um passeio Pedonal em 
Bicos junto à Rua António Mateus Alves, desde o 
Bairro Social até à Estrada Nacional 262, num dos 
lados da rua.
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Ampliação da Piscina da Barragem de Santa Clara
Freguesia: Santa Clara-a-Velha
Categoria: Material
Proponente: Pedro Silva
Descrição: A proposta visa a ampliação da piscina 
modular sita na barragem de Santa Clara.

Sabentura-te! 
Freguesia: Sabóia
Categoria: Material
Proponente: Maria Gabriela Souto
Descrição: Reabilitação da Escola Primária de 
Totenique da Castanha e do seu espaço envolvente.
O principal objetivo, para além da recuperação 
é a possibilidade de desenvolver atividades 
pedagoógicas e lúdicas para toda a comunidade local.

Lar Sustentável 
Freguesia: Sabóia
Categoria: Material
Proponente: Daniela Martins
Descrição: Colocação de painéis solares no edifício 
da Associação Humanitária Dona Ana Pacheco, 
Sabóia.

Painéis Solares para o Lar de Idosos de Relíquias 
Freguesia: Relíquias
Categoria: Material
Proponente: Fátima Teixeira 
Descrição: Esta proposta pretende dotar o novo 
edifício do Lar de Idosos de Relíquias, recém-
construído e pertencente à Casa do Povo de 
Relíquias, com tecnologia mais sustentável, 
recorrendo a painéis solares, para aquecimento 
de águas e produção de energia eléctrica. 1 - Esta 
proposta vai facilitar a gestão financeira de uma 
estrutura complexa e grande consumidora de 
energia (gás e electricidade). Deste modo a factura 
a pagar será mais reduzida após este investimento 
inicial e deixará livres verbas para aplicar noutras 

necessidades do Lar. 2 - O aproveitamento de 
energia solar numa região com tão grande 
exposição solar, a par com o desenvolvimento 
sustentável para uma transição energética 
emergente, torna este edifício mais ecológico e 
contribui para a maior autonomia energética. 3 - 
Finalmente apostar no aproveitamento de energia 
solar, como forma de produção de electricidade 
e aquecimento de águas, em vez de continuar a 
consumir combustíveis fósseis, grandes produtores 
de emissões de dióxido de carbono, constitui 
também uma preocupação profunda com o futuro 
das gerações vindouras e do estado em que 
lhe deixarmos o planeta, face à crise climática 
crescente.

Com melhor EPI a nossa população já sorri 
Freguesia: Multi-freguesia
Categoria: Material
Proponente: João Domingos
Descrição: Aquisição de EPI (equipamento de 
proteção individual) urbano;
Aquisição de 5 DAE (desfibrilhador automático 
externo) para equipar veículos de emergência;
Aquisição de 13 DAE (desfibrilhador automático 
externo) para população em todas as sedes de 
juntas de freguesia do concelho.

A escola que queremos - Requalificação dos 
espaços escolares do agrupamento de S. Teotónio 
Freguesia: S. Teotónio
Categoria: Material
Proponente: Tânia Ramos
Descrição: A proposta apresentada consiste na 
requalificação de alguns dos espaços escolares do 
Agrupamento de Escolas de São Teótonio.
As escolas deste agrupamento foram construídas 
há muitos anos e têm vindo a sofrer um intenso 
uso e desgaste. Nos últimos anos poucas têm 
sido as suas melhorias. É assim necessária uma 
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intervenção de melhoria urgente, nomeadamente:
- Requalificação das instalações sanitárias do JI e 
EB2,3 de São Teotónio, EB1 da Zambujeira, JI e EB1 
do Brejão;
- Requalificação dos Balneários do Pavilhão 
Gimnodesportivo da EB2,3 de São Teotónio;
- Melhoramento do edifício, pertencente à Junta de 
Freguesia de S. Teotónio, existente no Jardim de 
Infância de S. Teotónio.

Requalificação de espaços Comunitários em S. Luís 
Freguesia: S. Luís
Categoria: Material
Proponente: Francisco Cortes
Descrição: A proposta comtempla a requalificação 
do Jardim do Poço de Braga e a requalificação 
do Jardim da Praça, junto à Casa do Povo de São 
Luís, procurando uma intervenção mais moderna, 
cuidada, segura e com acessibilidade para pessoas 
com mobilidade reduzida.

Sabor da Paisagem: Pessoas, memórias e tradições 
Freguesia: Multi-freguesia
Categoria: Imaterial
Proponente: Joana Gregório
Descrição:  Valorização da paisagem e tradição 
gastronómica do concelho de Odemira através 
da produção de livro, documentário,  podcasts, 
exposições e sessões em escolas do concelho. 
A paisagem e a gastronomia são importantes 
referências identitárias de Odemira, que resultam de 
um antigo modo de fazer a habitar este território.
Manter a memória e garantir a passagem de 
testemunho deste património às novas gerações 
é fundamental para a manutenção do sentido de 
pertença a este lugar, bem como das paisagens e 
tradições que lhe estão associadas. 

Learn2Save 
Freguesia: S.Salvador e Santa Maria
Categoria: Material
Proponente: Armando Martins
Descrição: Em Portugal as doenças cardiovasculares 
constituem um dos problemas de saúde mais 
graves para a população, representando a primeira 
causa de morte. A maioria das mortes evitáveis está 
relacionada com eventos cardíacos e ocorre fora 
dos hospitais, sendo a maioria devido a arritmias 
malignas cujo único tratamento é a desfibrilhação, 
acompanhado de manobras de Suporte Básico 
de Vida (SBV) de qualidade. A paragem cardio-
respiratória (PCR) é uma condição que não ocorre 
apenas no adulto, os jovens podem igualmente ser 
vítimas de eventos súbitos, muitas vezes associados 
a cardiopatias congénitas, que sem a resposta 
rápida e adequada podem ser fatais. Todos os dias 
ocorrem em Portugal cerca de 10 000 PCR por dia, 
sendo que após 10 minutos sem SBV e desfibrilhação 
automática externa (DAE), as possibilidades de 
sobrevivência com qualidade de vida decrescem 
exponencialmente. Partindo do pressuposto de que 
o direito de ser reanimado se conquista com o dever 
de saber reanimar, facilmente se compreende que 
as manobras de SBV são uma questão de saúde, de 
educação e, na sua essência, um ato de cidadania! 
Assim, as escolas são, por excelência, o local ideal 
para a disseminação de conhecimentos para deteção 
precoce de situações de urgência, de SBV e SBV 
com DAE. Gestos simples que salvam vidas podem 
ser ensinados e executados por toda a comunidade 
escolar (alunos, docentes e não docentes) em prol de 
uma melhor sociedade! Se se detetar precocemente 
uma situação de emergência, ativar o sistema de 
emergência e se, em caso de PCR, forem iniciadas 
manobras de SBV de qualidade e se tenha acesso a 
um DAE nos primeiros 3 minutos, as probabilidades 
de sobrevivência sobem para 50 a 70%. Tal é possível 
através do licenciamento de Programas Nacionais 
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de Desfibrilhação Automática Externa, permitindo 
que o ato de desfibrilhar possa ser extensível a 
não-médicos fora do ambiente hospitalar. Um 
programa de DAE não mais é que a possibilidade 
em disponibilizar num determinado local, 
desfibrilhadores e pessoas capazes de assegurar 
manobras de suporte básico de vida e desfibrilhação 
nos primeiros minutos após a ocorrência de uma 
PCR até à chegada da emergência médica. Assim, 
através desta candidatura propõe-se a aquisição de 
PNDAE para o Agrupamento de Escolas de Odemira 
abrangendo toda a comunidade escolar nos diversos 
espaços físicos onde as escolas desenvolvem a sua 
atividade.

Requalificação do Espaço Desportivo na Escola EB 
2,3 Damião de Odemira 
Freguesia: S.Salvador e Santa Maria
Categoria: Material
Proponente: Inês Correia
Descrição: Esta proposta consiste na requalificação 
do espaço desportivo na Escola EB 2,3 Damião 
de Odemira, com a reabilitação dos dois campos 
multiusos para a prática de várias modalidades 
desportivas, com acessibilidade para todos.

Caderno de Campo - Almograve
Freguesia: Longueira/Almograve
Categoria: Imaterial
Proponente: Maria Sanches
Descrição: A proposta consiste num caderno sobre 
a natureza (flora, fauna, geologia e paisagem) do 
Almograve. Este caderno é um guia de campo, mas 
com desafios para o leitor pensar e tentar descobrir. 
Ele acompanha um percurso a pé, na freguesia de 
Longueira/Almograve, com paragens nas quais 
se oferece informação numa linguagem acessível. 
O público alvo são os professores e crianças das 
escolas, os habitantes do concelho de Odemira e os 
visitantes.

Odemira, concelho cárdio-seguro
Freguesia: Multi-freguesia
Categoria: Material
Proponente: Nazário Viana
Descrição: Em Portugal, estima-se que todos 
os anos  10 mil pessoas sejam vítimas de 
doença súbita. Após uma PCR a vítima perde 
10% de hipótese de sobrevivência a cada minuto 
que passa, ou seja, ou fim de cinco minutos 
sem assistência, a vítima tem apenas 50% de 
probabilidade de sobreviver. Tendo em conta a 
dimensão  do concelho de Odemira (com apenas 
duas corporações de Bombeiros), o tempo de 
assistência à vítima desta natureza ultrapassa 
sempre os 5 minutos. A existência de DAE - 
Desfibrilhador Automático Externo e operacionais 
no nosso concelho, aumentam a probabilidade de 
sobrevivência. Face ao exposto, propõe-se equipar 
o concelho de Odemira com 40 DAE de exterior, 
em locais estratégicos a definir  e dar formação 
a 240 operacionais de DAE. Estes DAE podem ser 
utilizados por qualquer cidadão leigo na matéria, 
uma vez que estes equipamentos indicam as 
instruções em três idiomas.

Elaboração de um Romancioneiro/Oracioneiro 
Municipal 
Freguesia: Multi-freguesia
Categoria: Imaterial
Proponente: Carlos Loução
Descrição: O objetivo é proceder à recolha de 
contos, histórias e orações contadas no tempo dos 
nossos avós, com o resultado final a ser ou uma 
publicação ou um arquivo que possa ser consultado 
quer online quer na Biblioteca Municipal.
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Aquisição de um escorrega e de um brinquedo de 
molas para o Loteamento da Quinta da Charneca do 
Deserto 
Freguesia: Boavista dos Pinheiros
Proponente: Cátia Luz
Descrição: Aquisição de um escorrega e de um 
brinquedo de molas para o Loteamento da Quinta da 
Charneca do Deserto.

Criação de uma via pedonal e substituição da 
vedação  
Freguesia: Boavista dos Pinheiros
Proponente: Flávio Duarte
Descrição: Criação de uma via pedonal na Avenida 
das Águas, do cruzamento da EN 120, até ao portão 
da Quinta Pedagógica e substituição da vedação até 
ao portão da Quinta Pedagógica. 

 Angariação das figuras principais do presépio, com 
estrutura de madeira, acrílico e iluminação 
Freguesia: Colos
Proponente: Mariana Loução
Descrição: Angariação das figuras principais do presépio, 
com estrutura de madeira, acrílico e iluminação. 

Benefícios na Escola Básica Aviador Brito Paes, 
Colos Odemira 
Freguesia: Colos
Proponente: Natália Soares
Descrição: Melhoria das instalações destinadas ao 
lazer e tempos livres dos alunos, nomeadamente 
através das seguintes ações: 1- Criação de espaços/
divisórias, no pavilhão destinado aos alunos 
(construção anexa ao edifício); 2- Aquisição de 
cacifos para guarda dos valores individuais; 3- 
Melhoria dos bebedouros; 4- Implementação de 
mais recipientes para a recolha seletiva de resíduos. 

Embelezamento do Recinto da Escola Aviador Brito 
Paes, Colos 
Freguesia: Colos
Proponente: Maria Ana Sérgio
Descrição: Foi abatido um sobreiro centenário que 
existia no recinto escolar. Para preservar a sua 
memória, homenagear e agradecer os serviços por 
ele prestados à comunidade, proponho a criação 
de um monumento evocativo e embelezamento do 
espaço envolvente do mesmo, para usufruto dos 
utilizadores deste espaço.  

Fim ao Glifosato nas ruas de Colos 
Freguesia: Colos
Proponente: Catarina Smith
Descrição: Deixar a utilização do herbicida à base 
de glifosato devido aos efeitos nocivos na saúde 
e no meio ambiente. Dados científicos recentes 
mostram que a população portuguesa tem um grau 
de contaminação de glifosato no sangue 26 vezes 
superior à média europeia. Assim, proponho a 
aquisição de equipamento alternativo para execução 
da monda, nomeadamente equipamento amigo 
do ambiente que substitua a habitual aplicação 
de herbicidas à base de glifosato. Uma alternativa 
passará por adquirir um equipamento de monda 
que utiliza tecnologia térmica e/ou a aquisição de 
herbicidas de origem natural como o Katoun Gold.  

Circuito Manutenção na Freguesia de Colos 
Freguesia: Colos
Proponente: Fernando Silva
Descrição: Dotar a freguesia de Colos de 
equipamentos que permitem efetuar um circuito de 
manutenção em Colos na zona adjacente ao Bairro 
Municipal complementando a oferta já existente e 
incluir a colocação de um circuito de manutenção 
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na zona adjacente a escola primária do Campo 
Redondo. A escolha dos locais para colocação dos 
aparelhos a adquirir será sempre após parecer da 
Junta de Freguesia e habitantes locais.  

Requalificação da Rotunda  
Freguesia: Longueira/Almograve
Proponente: Cláudia Campos
Descrição: Requalificar e embelezar a rotunda em 
Almograve, tornando assim a entrada da localidade 
mais bonita e atrativa. 

Colocação de Janelas   
Freguesia: Luzianes-Gare
Proponente: Firmino Nobre
Descrição: Colocação de janelas em madeira ou em 
PVC castanho no Centro Social de Luzianes-Gare, 
uma vez que as que estão no edifício já têm alguns 
anos e econtram-se bastante danificadas. 

Aquisição de viatura    
Freguesia: Luzianes-Gare
Proponente: Nelson Silva
Descrição: Apoio na aquisição de uma viatura 
de 9 lugares para transportes escolares, uma 
vez que as viaturas que a Junta de Freguesia 
dispõe são insuficientes para o número de alunos 
transportados, principalmente nas saídas em que 
ambas as escolas (jardim e 1º ciclo) se deslocam à 
sede do agrupamento. 

Aquisição de Material Informático, lúdico e didático   
Freguesia: Relíquias
Proponente: Marina da Silva e André Guerreiro
Descrição: Aquisição de material para a Escola 
EB1 de Relíquias, nomeadamente: 1 máquina 
fotográfica, 1 pc portátil, 1 impressora multifunções, 
1 videoprojetor, 1 LCD, jogos e materiais didáticos.

Ponto Público de Lavagem de Roupa  
Freguesia: Relíquias
Proponente: Sónia Tomé
Descrição: Aquisição e instalação de máquinas 
de lavar e secar roupa industriais junto à Junta 
de Freguesia de Relíquias para uso coletivo da 
comunidade.

Iluminação de Natal para a Freguesia 
Freguesia: S. Luís
Proponente: Mónica Conceição
Descrição: Compra de material luminoso alusivo 
ao Natal para substituir aquele que já existe na 
freguesia, de forma a modernizar a decoração de 
Natal e a fazer chegar a mesma a todas os lugares 
da freguesia. Este material deverá ser de máxima 
eficácia energética. 

Restaurar o Mercado Público de São Luís 
Freguesia: S. Luís
Proponente: Sérgio Maraschin
Descrição: A proposta contempla o restauro do 
Mercado Municipal de S. Luís segundo as técnicas 
tradicionais da construção em taipa e no traço 
original da edificação.
A justificativa para o projeto é a simples 
necessidade de reverter a atual situação de 
aparente abandono, isso através de intervenções 
pensadas e alinhadas com o projeto original. O 
resultado esperado é a valorização do edifício, 
tanto nos seus aspectos icónicos, reconhecidos e 
associados nacional e internacionalmente com a 
aldeia de São Luís, assim como preservar e garantir 
a funcionalidade do Mercado como centro da 
comunidade.

Tendas móveis 
Freguesia: S. Martinho das Amoreiras
Proponente: Maria de Fátima Silva
Descrição: Proponho que sejam adquiridas 
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tendas brancas individuais articuladas para serem 
utilizadas por todas as associações da Freguesia 
de São Martinho das Amoreiras, nos vários eventos 
organizados por estas. 

Arranjo Jardim das Oliveiras 
Bairro Amoreiras-Gare 
Freguesia: S. Martinho das Amoreiras
Proponente: Márcia Silva
Descrição: Arranjo do Jardim das Oliveiras no Bairro 
em Amoreiras-Gare.

Proteção na rua do Cemitério 
Freguesia: S. Martinho das Amoreiras
Proponente: Maria Madalena Vieira
Descrição: Criação de proteção para peões na 
rua que dá acesso ao cemitério desta freguesia, 
sugerindo que a vedação seja em madeira, idêntica 
à da Estrada Nacional 123.

Aquisição de uma máquina para triturar madeira e 
sobrantes 
Freguesia: S. Martinho das Amoreiras
Proponente: Florbela Gusmão
Descrição: Aquisição de uma máquina de triturar 
madeira e sobrantes para ajudar na limpeza dos 
sobrantes, dos quintais dos fregueses e utilização 
nos jardins e espaços verdes da freguesia. Desta 
forma evita-se a queima de sobrantes.

Escola Completa  
Freguesia: S. Teotónio
Proponente: Daniela Reis
Descrição: Aquisição de 4 computadores, 2 
impressoras, 4 armários de arrumação, material de 
educação física, 2 microondas, 1 televisão, 4 tampas 
de sanita, 3 cortinados, arranjo da estrada de acesso 
à escola, colocação de relva nas traseiras da escola 
e ao lado do pátio e de 1 torneira de jardim. 

Requalificação da escadaria de acesso à praia da 
Carraca e substituição do corrimão de proteção 
Freguesia: S. Teotónio
Proponente: Tatiana Matos
Descrição: Requalificação da escadaria de acesso 
à praia da Carraca e substituição do corrimão de 
proteção.

Brincar à Chuva 
Freguesia: S. Teotónio
Proponente: Irina Silva
Descrição: Colocar uma cobertura eventualmente 
amovível entre a EB1 e o JI da Zambujeira do Mar, de 
modo a que as crianças ganhem uma maior liberdade 
para fazer os seus recreios nos dias de chuva. 

Arranjos exteriores em Algoceira  
Freguesia: S. Salvador e Santa Maria
Proponente: Maria Otília Nascimento
Descrição: Na Algoceira existem três zonas 
destinadas a equipamentos. Pretende-se que 
sejam criadas zonas ajardinadas com árvores e 
outros equipamentos que permitam o uso pelos 
moradores. 

Construção das ladeiras do campo de futebol  
Freguesia: Sabóia
Proponente: Márcio Silva
Descrição: Arranjar as ladeiras envolventes ao 
campo de futebol, em cimento ou em pedra, com 
jardim no meio dos postes de cada lado da bancada, 
podendo-se arranjar também o poste atrás das 
balizas, para melhorar a imagem  geral do espaço.

Mais vale prevenir... Cuidando dos nossos 
Freguesia: Sabóia
Proponente: Maria Gabriela Souto
Descrição: A aquisição de desfibrilhadores 
para as freguesias e curso de formação para a 
sua utilização. A proposta tem como objetivo a 
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melhoria da qualidade da vida da população e o 
seu bem estar. A freguesia está situada no interior 
do concelho tendo uma elevada percentagem de 
população idosa. Com a aquisição destes aparelhos 
possibilita que asseguremos a sobrevivência de 
vítimas de paragem cardio-respiratória.

Cinema ao ar livre
Freguesia: Sabóia
Proponente: Mariana Coutinho
Descrição: Os alunos e a comunidade de Sabóia irão 
juntar-se em momentos de comunhão e partilha a 
partir da projecção de fi lmes ao ar livre, nas instalações 
do projeto CLARA mas que terá uma capacidade e 
intuito nómada, podendo deslocar-se pelo território da 
freguesia e circundantes.
Com acesso a uma listagem que vai dos clássicos do 
cinema, a fi lmes recentes, a programação será defi nida 
pelos próprios participantes e residentes da freguesia.
Público alvo: todos.

Sala de Convívio em Pereiras-Gare 
Freguesia: Santa Clara-a-Velha 
Proponente: Alice Peixeiro
Descrição: Remodelação do espaço e aquisição 
de mobiliário e equipamentos necessários ao 
funcionamento da sala de convívio.

Remodelação Recinto Festas Santa Clara-a-Velha 
Freguesia: Santa Clara-a-Velha 
Proponente: José Alberto Costa
Descrição: Remodelação do recinto das festas de 
verão nomeadamente da zona entre o pavilhão 
e a lateral do campo de futebol, construção de 
grelhadores, telheiro, incorporação do forno 
existente, arranjo do espaço com a colocação de 
pavimento e cobertura no local onde funciona o 
restaurante por ocasião do Festival do Achigã. 

53

54

55

56

57

Melhoramento da escola “Foros da Caiada”
Freguesia: Vale de Santiago
Proponente: Susana Hilário
Descrição: Melhoramento das casas de banho, pátio 
com alumínios e alguns arranjos. 

Construção de casa de banho pública no Salão de 
Festas
Freguesia: Vale de Santiago
Proponente: Isilda Silva
Descrição: Construção de uma casa de banho 
pública no Salão de Festas.

Canoagem na Vila II
Freguesia: Vila Nova de Milfontes
Proponente: Francisco Caiado
Descrição: Aquisição de material para as obras na 
nova sede do Clube Naútico do Litoral Alentejano 
(junto ao Bar Manjedoura), nomeadamente: cimento, 
ferro, janelas, portas, areia, tijolos, sanitários, telhas, 
instalação elétrica, canalização, paineis solares, 
balneários, cacifos e mobiliário. 

Aquisição de Painéis Informativos para a Freguesia
Freguesia: Vila Nova de Milfontes
Proponente: Ventura Ramalho
Descrição: Aquisição de 10 painéis informativos 
para colocar em vários pontos da freguesia com 
informação institucional e das várias instituições e 
coletividades. 
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