
MOSTRA de
PROJETOS
MUNICIPAIS
freguesia de

2020 



MUNICIPAIS
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PROJETOS

freguesia de

2020 

Mobilidade

 Troço Quinta do Anjo – Cabanas | CICLOP7

 Parque de estacionamento junto 
ao mercado de Quinta do Anjo

Pavimentações e beneficiações

 Bene�ciação da Circular Sul à Autoeuropa

 Estrada dos Quatro Castelos 
HUB10 - 2ª Fase

 Pavimentação da Rua Manuel Carvalho 
Domécio – Quinta do Anjo

 Pavimentação da Rua dos Maios 
– Marquesas II

 Repavimentação da Rua de Macau 
– Cabanas

 Pavimentação da Rua António Henrique 
de Matos – Cabanas

 Pavimentação da 2ª fase da Rua de Brejos 
Carreteiros até CM 1029 - Quinta do Anjo

 Pavimentação da Rua Manuel Xavier 
de Carvalho – Cabanas

 Pavimentação da Estrada Quinta da Várzea
      – Quinta do Anjo

 Pavimentação da Rua Manuel Martins 
Pitorra – Quinta do Anjo

Espaço público

 Requali�cação do Jardim de Cabanas 

 Remodelação do Espaço de Jogo e Recreio 
de Quinta do Anjo

Atividades económicas

 PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida

Desporto

 Balneários/WC do Polidesportivo do Bairro 
Alentejano

Obras em curso e /ou concluídas

 Requali�cação do Mercado
de Quinta do Anjo

 Pavimentação de arruamento junto 
à Rua António Severino de Matos – Cabanas

 HUB10 – 1ª fase - Estrada de Vila Amélia

 Ampliação e Requali�cação da Escola Básica 
de Cabanas

 Ampliação e Requali�cação Escola Básica 
António Matos Fortuna

 Ciclovia de Quinta do Anjo



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

M
O

B
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ID
A

D
E

DESCRIÇÃO 

Ligação entre Quinta do Anjo e Cabanas, 
pedonal e clicável, ao longo da EN379, 
numa extensão de 760 metros.

Ligação (a projetar) à ciclovia da Quinta 
do Anjo, já existente.

Estimativa Orçamental 
Obra: 130.000€
Projeto: 9.961€

Ponto de Situação 
Projeto em execução 

Data Prevista de Conclusão
2020/2021

  Troço Quinta do Anjo – Cabanas 
CICLOP7 



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

M
O
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D
E

DESCRIÇÃO 

Construção de um parque de 
estacionamento junto ao mercado 
de Quinta do Anjo.

Melhoria da intermodalidade, através 
da construção de uma nova gare para 
autocarros e abrigo.

Melhoria da imagem urbana.

Estimativa Orçamental 
Em elaboração

Ponto de Situação 
Em estudo prévio

Data Prevista de Conclusão
2021

Parque de Estacionamento junto 
ao Mercado | Quinta do Anjo 



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

Beneficiação da Circular Sul 
à Autoeuropa

P
AV

IM
E

N
TA

Ç
Ã

O

DESCRIÇÃO 

Intervenção em zonas da Circular Sul 
à Autoeuropa, por fases. 

Na sequência de troço executado em 
2019, será feita a fresagem de pavimento, 
aplicação de rede e betuminoso com 
�bras para reforço estrutural da camada 
de desgaste, bem como outros 
trabalhos de apoio.  

Estimativa Orçamental - 1ª fase
200.000€ 

Ponto de Situação 
Em  adjudicação

Data Prevista de Conclusão 
1ª fase: 2020
2ª e 3ªs fases: 2021



Estrada dos Quatro Castelos
HUB10 - 2ª FaseMUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

P
AV

IM
E

N
TA

Ç
Ã

O

DESCRIÇÃO 

Regularização e bene�ciação do per�l 
transversal da Estrada dos 4 Castelos, 
incluindo pavimentação, estacionamento 
e drenagem de pluviais ao longo 
de 4.175 metros.

Colocação de sinalização semafórica para 
controlo de velocidade

Implementação de mobilidade suave/ 
sustentável: corredor ciclável/pedonal; 
transportes públicos

Intervenção inserida no projeto HUB10 - 
HUB10 – Plataforma Humanizada de 
Conexão Territorial:
  

Estimativa Orçamental 
Obra: 1.617.661€  |  Projeto: 64.436€

Ponto de Situação 
Projeto de  execução aprovado

Data Prevista de Conclusão 
2021



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

P
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DESCRIÇÃO 

Pavimentação de um troço do arruamento 
com cerca de 500 metros de extensão que 
se propõe efetuar com 5,5 metros de 
largura em betão betuminoso.  

Estimativa Orçamental 
150.000€ 

Ponto de Situação 
   Concurso em preparação

Data Prevista de Conclusão 
2021

Pavimentação da Rua Manuel 
Carvalho Domécio | Quinta do Anjo



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 
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Pavimentação da Rua dos Maios

Marquesas II

DESCRIÇÃO 

Pavimentação de arruamento sem saída 
com cerca de 140 metros, inserido em 
zona consolidada que se encontra em 
terreno natural. 

Estimativa Orçamental 18.000€ 

Ponto de Situação 
Projeto em elaboração

Data Prevista de Conclusão 
2020



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

Repavimentação da Rua de Macau
Cabanas

P
AV

IM
E

N
TA

Ç
Ã

O

DESCRIÇÃO 

Repavimentação de uma rua 
com cerca de 130 metros de extensão, 
que se encontra em mau estado de 
conservação, necessitando de uma 
camada nova de desgaste. 

Estimativa Orçamental 
16.000€ 

Ponto de Situação 
Concurso em preparação

Data Prevista de Conclusão 
2021



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

P
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DESCRIÇÃO 

Arruamento com cerca de 212 metros 
de extensão, em que será feita 
pavimentação em toda a sua largura, 
pois encontra-se con�nada por 
construções existente.  

Estimativa Orçamental
45.000€ 

Ponto de Situação 
Projeto ainda não iniciado

Data Prevista de Conclusão
2020    

Pavimentação da Rua António Henrique 
de Matos | Cabanas



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 
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DESCRIÇÃO 

Pavimentação de arruamento com cerca 
de 810 metros de extensão e 5,5 metros 
de largura em betão betuminoso, com 
bermas em terreno natural. 

Estará incluída na obra a sinalização 
horizontal e vertical, bem como 
execução de gares para contentores 
de resíduos sólidos, entre outros 
trabalhos.  

Estimativa Orçamental 
115.000€ 

Ponto de Situação 
Projeto ainda não iniciado

Data Prevista de Conclusão 
2020/2021  

Pavimentação da 2ª fase
da Rua de Brejos Carreteiros

até CM 1029 - Quinta do Anjo



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

P
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E
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O

DESCRIÇÃO 

Pavimentação de um troço de 625 metros 
deste arruamento, considerando que, 
na sua extensão, o mesmo se encontra 
con�nado por construções.

A proposta inclui a execução de rede 
pluvial e ligação à Rua Miguel Cândido, 
bem como a remodelação da rede 
de águas.  
 

Estimativa Orçamental 
180.000€ 

Ponto de Situação 
Projeto executado
Em preparação concurso para empreitada

Data Prevista de Conclusão
2021

Pavimentação da Rua Manuel Xavier
de Carvalho | Cabanas



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

P
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Pavimentação da Estrada 

Quinta da Várzea | Quinta do Anjo

DESCRIÇÃO 

Pavimentação de arruamento com cerca 
de 1165 metros de extensão e 5,5 metros 
de largura, em betão betuminoso com 
bermas em terreno natural. 

Está incluída na obra a sinalização 
horizontal e vertical bem como execução 
de gares para contentores de resíduos 
sólidos, entre outros trabalhos.  
 
  
Estimativa Orçamental 
170.000€ 

Ponto de Situação 
Obra em concurso

Data Prevista de Conclusão 
2020/2021



Pavimentação da Rua Manuel Martins
Pitorra | Quinta do AnjoMUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

P
AV
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E

N
TA

Ç
Ã

O

DESCRIÇÃO 

Pavimentação de troço do arruamento 
ainda por pavimentar, numa extensão 
de cerca de 450 metros, que se propõe 
efetuar com 5,5 metros de largura em 
betão betuminoso com bermas 
em terreno natural. 

Está incluída na obra a sinalização 
horizontal e vertical bem como 
execução de gares para contentores 
de resíduos sólidos, entre outros 
trabalhos.  

Estimativa Orçamental
50.000€ 

Ponto de Situação 
Projeto em Execução

Data Prevista de Conclusão 
2020



Requalificação do Jardim de Cabanas 
Largo Dr. Melo e Castro MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

E
S

P
A
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O
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DESCRIÇÃO 

A intervenção visa criar um espaço acessível 
para todos/as, que permita uma utilização 
mais confortável e segura do jardim.

A obra inclui a remodelação do espaço de 
jogo e recreio, tendo como como principal 
objetivo a criação de um espaço inclusivo.

Está previsto ainda o reforço da iluminação 
pública e da arborização existentes. 

Será criada uma estrutura verde no canteiro 
a norte.

O estacionamento será reordenado 
e ampliado.

Estimativa Orçamental 
200.000€ 

Ponto de Situação 
Obra em concurso

Data Prevista de Conclusão
2021



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 
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DESCRIÇÃO 

Requali�cação do espaço de jogo e recreio 
com novos equipamentos e respetivas áreas 
de segurança, piso contínuo mais atrativo, mais 
resistente ao uso e de menores necessidades 
de manutenção regular.

O novo espaço terá equipamentos para 
utilizadores com idades a partir do 2 anos 
e equipamentos de “Fitness de Ar Livre”.

Serão melhoradas as acessibilidades e eliminadas 
as barreiras arquitetónicas (degraus, socalcos 
e/ou desníveis) existentes.

O projeto prevê ainda a criação/colocação 
de vedações ou outras soluções técnicas para 
impedir saída de crianças (utentes do EJR) para 
as vias de circulação automóvel, assim como
a reorganização dos espaços ajardinados 
existentes.  

Estimativa Orçamental 
65.000 €

Ponto de Situação 
Projeto concluído, em análise

Data Prevista de Conclusão 
2020

Remodelação do Espaço de Jogo
e Recreio | Quinta do Anjo



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

PRARRÁBIDA
Janela da Arrábida

DESCRIÇÃO 

A intervenção consiste na adaptação 
do Espaço Fortuna, na Quinta do Anjo, através  
da reabilitação parcial do edi�cado existente, da 
criação de novas infraestruturas e da intervenção 
ao nível da arquitetura paisagista, para a instalação 
da “Janela da Arrábida Palmela”.

O cerne deste projeto será a instalação 
da exposição permanente dedicada à Arrábida, 
de cariz museológico, no novo Salão Arrábida.

Será igualmente melhorada a mobilidade, através 
da criação de vários percursos pedonais acessíveis, 
prevendo-se também estacionamento para visitan-
tes, novas áreas exteriores de lazer e que integram 
o futuro Centro de Interpretação da Arrábida.

A intervenção pretende reforçar as valências exis-
tentes e a sua ligação com a envolvente natural, 
convidando o visitante à descoberta, valorização, 
conservação e promoção do Património histórico, 
cultural e natural da Arrábida.

Estimativa Orçamental 
33.825€ (projeto)  |  515.494€ (obra)

Ponto de Situação 
Lançamento de concurso para obra em preparação 

Data Prevista de Conclusão
2021
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MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

D
E
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DESCRIÇÃO 

Obra de implantação de instalações sanitá-
rias/balneário de apoio à prática desportiva 
do Polidesportivo do Bairro Alentejano.

O projeto pressupõe a construção de uma 
área de aproximadamente 58m2, constituída 
por instalação sanitária feminina de apoio 
composta por 4 cabines, uma instalação 
sanitária masculina por duas cabines e dois 
urinóis, assim como uma instalação 
sanitária para pessoas com mobilidade 
reduzida e de apoio às famílias com 
a colocação de muda-fraldas.

Prevê-se ainda a construção de dois balneá-
rios com 4 cabines de duche cada e zona 
de cacifos e bancos de apoio aos mesmos. 

  
Estimativa Orçamental 
45.686 €

Ponto de Situação 
Projeto aprovado

Data Prevista de Conclusão
2021

Balneários/WC do Polidesportivo
Bairro Alentejano



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 DESCRIÇÃO   

A obra comtempla a substituição da cobertura 
do mercado, em �brocimento, por uma cobertura 
painel com isolamento térmico e acabamento 
cuidado em ambas as faces. 

Será também colocada uma testeira em painel 
sandwich para fechamento superior, de modo a 
melhorar o desempenho energético e conforto 
térmico no interior do edifício.

A obra inclui também a substituição das caleiras, 
a reparação e pintura das fachadas. As pinturas 
existentes, resultantes da iniciativa Mostra de 
Arte Urbana, serão preservadas sempre que 
possível.

manutenção e repintura das asnas e madres 
metálicas assim como a substituição das lumi-
nárias existentes por novas em tecnologia LED 
estão também contempladas nos trabalhos.

Valor 
Obra: 58 905 €  

Ponto de Situação 
Obra concluída

Data Prevista de Conclusão  
2020

Reabilitação do Mercado 
Quinta do Anjo  
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MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 
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DESCRIÇÃO 

Pavimentação de um arruamento sem 
saída, que se encontra em calçada de 
calcário grosso, mas que se encontra 
muito polida, pelo que se torna muito 
escorregadia. 

A proposta prevê a substituição deste 
pavimento por camada de desgaste 
em betão betuminoso.

Valor 
29.678€

Ponto de Situação 
Obra concluída

Pavimentação de arruamento junto
à Rua António Severino de Matos

Cabanas



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 

O
B

R
A

S

DESCRIÇÃO 

Criação de uma interceção giratória junto 
da rua dos Fazendeiros para melhorar a 
circulação. 

Infraestruturação (rede de esgotos para 
futura ligação, remodelação da rede de 
água e drenagem pluvial) repavimentação 
e criação de via ciclável/pedonal.
 
 
Valor
528.129 €  

Ponto de Situação 
Obra concluída

HUB10 – 1ª fase
Estrada de Vila Amélia



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 
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S

DESCRIÇÃO 

A intervenção visa quali�car o edifício e os 
espaços envolventes a nível de conforto e 
segurança, de acordo com os padrões 
atuais  para equipamentos escolares.

O edifício está a ser dotado novas valências, 
designadamente: área desportiva poliva-
lente, refeitório com instalações próprias, 
biblioteca escolar, sala dos professores/ 
pessoal, instalações sanitárias 
diferenciadas e arrumos

Será feita igualmente a requali�cação 
dos espaços exteriores com novos 
equipamentos de jogo e recreio.
  

Estimativa Orçamental 
600.000 € (projetos, obra e mobiliário) 

Ponto de Situação 
Em construção

Data Prevista de Conclusão 
Julho de 2020

Ampliação e Requalificação da
Escola Básica de Cabanas



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 
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DESCRIÇÃO 

Ampliação e remodelação da escola, 
com a criação de 4 novas salas de aula, 
ginásio/ sala polivalente, criação de 
balneários, ampliação da biblioteca
e remodelação do refeitório e da 
cozinha e de vários espaços 
exteriores e espaço de jogo.
 
  
Valor
883.482 €

Ponto de Situação 
Obra concluída

Ampliação e Requalificação da 
Escola Básica António Matos Fortuna



MUNICIPAIS

MOSTRA de 
PROJETOS

freguesia de

2020 
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DESCRIÇÃO 

Dois quilómetros a ligar a rua 5 de Outubro 
(Colinas da Arrábida) à EN 379 (junto ao 
Clube Portais da Arrábida). 
  

Valor
295.558 €  

Ponto de Situação 
Obra em conclusão (instalação de 
iluminação)

Data Prevista de Conclusão
2020

Ciclovia de Quinta do Anjo


