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ANEXO 3 – EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

Instalação Morada Modalidade 
Praticada 

N.º 
médio de 
utentes/

dia 

Acompanha
mento 
técnico 

prestado 

Sistema 
de 

controlo 
de 

entradas 

N.º de 
balizas N.º de tabelas 

Pista de Bmx Forninho, Poceirão Bmx 20 Não Não Não Não 

Polidesportivo Bairro Alentejano Várias 20 Não Não 2 Fixas Não 

Polidesportivo Cascalheira, Pinhal Novo Várias 20 Não Não 2 Fixas Não 

Polidesportivo Batudes, Venda do Alcaide Várias 20 Não Não 2 Fixas 2 Fixas 

Polidesportivo Terra do Pão, Palmela Várias 20 Não Não 2 Fixas Não 

Polidesportivo Padre Nabeto  Aires Várias 20 Não Não 2 Fixas Não 

Polidesportivo 25 de Abril, Pinhal Novo Várias 20 Não Não 2 Fixas 2 Fixas 

Polidesportivo 
Bairro da Cooperativa 
Pinhal Novo Várias 20 Não Não 2 Fixas 2 Fixas 

Polidesportivo Poceirão Várias 20 Não Não 2 Fixas Não 

Campo de jogos -  EB de Cajados  Várias 50
Professores e 
Auxiliares Sim Não Não 

Campo de Jogos EB Salgueiro Maia Várias 400
Professores e 
Auxiliares Sim Não Não 

Campo de Jogos EB Zeca Afonso Várias 400
Professores e 
Auxiliares Sim 2 Fixas 4 Fixas 

Campo de Jogos EB Alberto Valente Várias 400
Professores e 
Auxiliares Sim 2 Fixas 2 Fixas 

Polidesportivo 
Rua 25 Abril ( Junto Escola) 
Lagoinha Várias 20 Não Não 2 Fixas Não 

Polidesportivo 
Largo Jose Maria dos 
Santos Várias 20 Não Não 2 Fixas 2 Fixas 

Polidesportivo 
Rua Ferreira Lopes (junto 
GNR –P.Novo) Várias 20 Não Não 2 Fixas Não 

Campo de Jogos  
EB António Santos Jorge – 
Pinhal Novo Várias 100

Professores e 
auxiliares Sim Não Não 

Campo de Jogos EB Lagoa da Palha Várias 20
Professores e 
auxiliares Sim 2 Fixas Não 

Campo de Jogos EB da Palhota Várias 20
Professores e 
auxiliares Sim 2 Fixas  Fixa 

Polidesportivo EB Águas de Moura 1 Várias 100
Professores e 
auxiliares Sim 2 Fixas Não 

Campo de Jogos EB António Matos Fortuna Várias 300
Professores e 
auxiliares Sim Não Não 

Campo de Jogos 
EB José Saramago - 
Poceirão Várias 300

Professores e 
auxiliares Sim 2 Fixas Não 

Campo de Jogos EB Aires Várias 100
Professores e 
auxiliares Sim Não 2 Fixas 

Campo de Jogos 

Espaço Desportivo Monte 
Novo Nascente – Pinhal 
Novo

Várias 20 Não Não Não 1 Fixas 

Campo de Jogos CRJ de Qta. do Anjo Várias 20 Não Sim Não 1 Fixas 
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