
Número Titulo Descrição Nome Proponente Freguesia Tipologia

2
Rede de Parques e espaços de 

natureza no concelho

O território dispõe de dezenas de espaços de natureza icónicos, mas que 
muita da população desconhece (para além daqueles que ficam mesmo 
junto à sua zona de habitação), carecendo alguns de intervenções pontuais 
especializadas. O contacto com a natureza é uma atividade fulcral para o 
bem estar humano e um ponto essencial na formação de crianças e jovens. 
Valorizar o património natural de Leiria deveria portanto ser uma prioridade 
de todos e, sabemos, que muitos têm sido um agentes públicos e privados 
que se têm batido por este princípio. Importa portanto dar visibilidade, 
apoiar pessoas e fomentar boas práticas. O que se propõe é a criação duma 
rede que identifique estes espaços públicos ou abertos gratuitamente ao 
público (parques, matas, parques de merendas, etc.), os divulgue à 
comunidade e que crie normas de apoios e manutenção que ponham todos 
os agentes locais em pé de igualdade. Ações concretas propostas: Mapear e 
caraterizar todos os locais, particularizando pontos de interesse específico. 
Traçar planos de recuperação para estruturas que estejam desvalorizadas. 
Criar um guia de boas práticas de manutenção para os equipamento geridos 
por entidades que não o município. Criar um programa de apoio financeiro 
regular para as instituições gestoras, com regulamento claro para todos. Criar 
uma campanha de divulgação dos sítios: site ou app dentro da dinâmica do 
"visite Leiria". Criar um sistema de apadrinhamento por parte dos munícipes 
(especialmente focado nas crianças) que se transformam nos guardiões 
daqueles locais. Criar uma identidade visual comum, com sinalética 
específica de identificação e direcionamento. Mapear eventuais trilhos 
pedonais que liguem todos os pontos da rede. Desenhar novos trilhos que 
completes a rede. Planear uma rede ciclável que ligue todos os pontos da 
rede, integrada com a rede pedonal.

Francisco Lontro Todas Verde ou imaterial

3
Aldeamento Santa Clara - terreno 

central

Para o terreno desocupado no centro do Aldeamento Santa Clara, Parceiros, 
entre as instalações da incubadora de empresas IDD e do centro social ASA, e 
a Rotunda Edifoz (ver imagem), proponho: 1 - Edifício existente na zona 
nascente do terreno, confrontando com a Rotunda Edifoz: obras de 
alargamento e requalificação para estabelecimento da sede da Associação de 
Moradores de Santa Clara. 2 - junto a este edifício, virado para a Rotunda 
Edifoz: outdoor grande, bem visível e com iluminação noturna, exibindo 
mapa da urbanização com identificação de ruas e dos lotes, e marcação do 
tipo 'Você está aqui': estrutura necessária, urgentemente, para por exemplo 
veículos de emergência, sobretudo ambulâncias, se situarem dentro da 
urbanização e assim prestarem auxílio atempadamente. 3 - restante terreno: 
parque público com sombras, zonas de descanso, zonas de exercício físico, 
anfiteatro e respetivo palco, parque de estacionamento, etc.

Frederico Gameiro Jorge Parceiros e Azoia Material

4
Aldeamento Santa Clara - rotunda 

junto ao Hôma

Construção de nova rotunda no Aldeamento Santa Clara, Parceiros, junto ao 
Hôma Junto ao acesso ao Hôma e Sarvinhos, no entroncamento da Avenida 
Santa Clara com a Rua Santa Clara e com o acesso ao futuro Parque Verde, 
atualmente em construção, proponho construção de rotunda. Quem circula 
na Rua Santa Clara vindo da Barosa e pretende dirigir-se para a Rotunda 
Santa Clara (Rei dos Frangos), e daí para o centro dos Parceiros ou para a 
rotunda aérea sobre a A19, tem que subir até meio da urbanização, pela rua 
Joaquim David ou pela Avenida Santa Clara, para depois descer por esta 
mesma avenida. Não faz sentido, é um desperdício de combustível e 
consequente causa de poluição, atmosférica e sonora, perfeitamente 
evitável.

Frederico Gameiro Jorge Parceiros e Azoia Material

5
Controlo de Emissões e Proteção da 

População

Face á responsabilidade em fiscalizar determinado tipo de indústrias, e não 
exercendo a CM Leiria tal responsabilidade, quer por incapacidade 
operacional quer por incúria, a proposta propõem a criação de uma área de 
monitorização da qualidade do ar na zona industrial das Areias e populações 
vizinhas. Esta monitorização tem como objetivo antecipar impactos na saúde 
das populações vizinhas a esta área industrial e evitar problemas de saúde 
pública devido à exposição de emissões industriais. Sendo já conhecidos os 
impactos de partículas como PM2.5, PM10 e outros, bem como existir 
legislação para o seu controlo, esta proposta pode ser vista de dois pontos de 
vista diferentes: - Cumprimento e responsabilização face à lei atual (a cargo 
da CM Leiria enquanto entidade responsável pelo licenciamento); - 
Investigação - produção de estudos com base no impacto futuro para a 
saúde das populações deste tipo de equipamento (Possível parceria com o 
IPL de Leiria) Existindo já uma rede de monitorização gerida pela APA/CCDR, 
e sendo diminutos os pontos de monitorização no distrito de Leiria, esta nova 
estação poderia ser integrada na rede nacional de monitorização.

Jorge Fernando Machado Ferreira Colmeias e Memória Material
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9
Campo no Monte para Todos - um 
campo escutista e da comunidade

Propõe-se dotar um espaço da Mata de Monte Real, cedido ao Agrupamento 
1077 para desenvolver atividades escutistas, de equipamentos e condições 
mínimas que permitam integrar a rede de campos escutistas do CNE 
recorrendo preferencialmente à valorização de materiais reutilizados e/ou 
naturais que se enquadrem com o espaço em causa. Este espaço deve deter 
valências ao nível das infraestruturas e logística que promovam a gestão e 
organização do Campo. Infraestruturas necessárias: Vedação; Espaço 
destinado a acampamento ou acantonamento; Espaço destinado a fazer 
fogueira; Espaço para realização de atividades; Local destinado a lavagens; 
Instalações sanitárias; Espaço equipado para prestação de primeiros 
socorros; Informação dos contactos de emergência locais (Bombeiros, GNR, 
PSP, Hospital, Centro de Saúde); Meios de combate a incêndios; Água 
potável; Local para deposição seletiva de resíduos (ecoponto) e lixo 
indiferenciado. Sendo o Agrupamento 1077 uma associação de voluntários 
que desenvolve atividades que visam o desenvolvimento da comunidade 
onde se insere, este projeto é uma mais-valia para toda a comunidade. Será 
assim o 1º campo escutista do género no concelho de Leiria e permitirá o 
contacto privilegiado com a natureza em ambiente reservado, que 
proporcionará o desenvolvimento sustentável de atividades várias entre a 
comunidade em geral e a comunidade escutista, podendo a primeira fazer 
uso do mesmo sempre que lhe aprouver (piqueniques, celebrações de 
aniversário, acampamentos de família, festas de final do ano escolar, 
comemoração de dias festivos, entre outros).

Ana Amado Carreira Monte Real e Carvide Jovem

10 Parque intermodal

Criação de parque intermodal à entrada da cidade com estacionamento para 
veículos particulares e autocarros e ASA (área de serviço para 
autocaravanas), ligação ao percurso pólis por vias pedestre e ciclovia e 
ligação por transporte público ao centro da cidade. Infraestrutura a ser 
criada em terrenos que terão de ser alugados a particulares na zona da 
Olhalvas.

João Ferreira Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Verde ou imaterial

11
Celebração dos 80 anos da Revolta 

do Milho

Entre 1934 e 1974 passaram pela cadeia do Forte de Peniche 2510 
resistentes fascistas. Foram 2508 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres eram 
leirienses, mais precisamente habitantes de Lavegadas do Vale da Pedra e de 
Casal Telheiro, ambos localidades pertencente à antiga freguesia de Souto da 
Carpalhosa. Que crime cometeram estas 2 mulheres? A chamada 
â€œRevolta do Milho remonta a 1942, quando José da Silva Gaspar 
(conhecido por José Barbeiro) tinha que entregar grande quantidade de 
milho ao manifesto, por um valor de mercado substancialmente mais baixo 
que o seu real valor de mercado. Terá então combinado com as pessoas, que 
se juntaram por 2 vezes apos o toque do sino da capela do Vale da Pedra não 
deixando que o cereal fosse levado, insultando os responsáveis do Grémio e 
os guardas presentes. À terceira tentativa, posicionando os guardas junto da 
Capela para que o sino fosse tocado como sinal de o alarme e o cereal foi 
levado para o manifesto. Posteriormente, todas as pessoas identificadas nas 
2 primeiras tentativas foram presas. Destes presos, destacaram-se 2 
mulheres e cerca de 1 dezena de homens, pertencentes à freguesias de 
Souto da Carpalhosa, Monte Redondo e Bajouca. Pretende se uma recreação 
teatral com a população local, de modo a celebrar os 80 anos da chamada 
revolta do milho que ocorreu em Junho de 1942, com o envolvimento das 
populações das 3 freguesias referidas.

David da Piedade Ferreira Souto da Carpalhosa e Ortigosa Verde ou imaterial

13
Construção de um Parque Infantil 

nfantil Caranguejeira

Nos jovens somos o futuro do mundo e por isso como jovem da Vila da 
Caranguejeira venho apresentar a proposta de se Construir um Parque 
Infantil na Caranguejeira (junto à rotunda da Variante da Caranguejeira) para 
que as nossas crianças possam brincar em segurança. Porque apesar de 
sermos não temos parque decente, porque várias famílias têm que se 
deslocar para freguesias vizinhas ou até mesmo para a Cidade do Lis, o que é 
uma Vergonha.

Gonçalo Jorge Rodrigues Caranguejeira Material

14
Renovação de ringue com 
colocação de cobertura e 

iluminação led

Renovação de ringue e o seu espaço involvente, colocando iluminação Led e 
cobertura para melhor uso do mesmo Bruno Pereira Monte Redondo e Carreira Material

15
Implementação de máquinas de 

exercício de exercício físico

Esta proposta apresenta a implementação de máquinas de exercício de 
exercício físico ao ar livre no lado noroeste da Lagoa de Ervedeira, incluindo 
também a introdução de algumas mesas de merendas junto ao local para 
fazer piqueniques e um circuito de manutenção em madeira na zona 
envolvente (conforme uma das imagens que seguem em anexo em 
documento pdf ). A proposta consiste em melhorar as valências de prática 
desportiva e recreativa do espaço. Para o concretizar, propõe-se o 
aproveitamento da estrutura de madeira junto ao observatório de aves para 
a colocação de várias máquinas de exercício físico ao ar livre aproveitando a 
recente implementação do sistema de sinalização referente estação de 
biodiversidade da Lagoa da Ervedeira que está sinalizada em placas 
informativas com toda a informação específica sobre a área protegida. Numa 
ótica de inclusão, propõe-se ainda que as máquinas contenham informação 
para a sua utilização de forma correta e adequada. Além disso, para 
complementar, cativar e servir todos os públicos (crianças, pessoas com 
incapacidade ou deficiência) propõe-se também a colocação de mesas em 
madeira para dar apoio ao parque de merendas na zona norte que já é 
insuficiente dado a sua procura assim como a existência de mesas obsoletas 
e inadequadas a pessoas com deficiência.

Virgilio Feteira Cruz Coimbrão Verde ou imaterial



18 Jardim Sensorial

O contato com a natureza melhora todos os marcos mais importantes de 
uma infância saudável â€“ imunidade, memória, sono, capacidade de 
aprendizagem, sociabilidade, capacidade física â€“ e contribuiu 
significativamente para o bem estar integral das crianças e jovens. Criação de 
um espaço onde seja possivel estimular todos os sentidos das crianças: -o 
tato, através das texturas : Áreas de relvado, caixas de areia, lugares com 
água limpa ou partes de chão de terra. -A Audição : atráves dos barulhos 
suaves de uma fonte de água e através do sons proporcionados pelos caça 
sonhos, A visão através das cores exuberantes com que se pintariam os 
materias envolventes -A visão através das cores exuberantes com que se 
pintariam os materias envolventes - o paladar e olfato : com os sabores dos 
temperos das ervas aromáticas a plantar em canteiros diversos, com 
possiblidade de também serem colocadas arvores de frutos

Andreia Catarina Martins Neto Amor Verde ou imaterial

19
Construção de campo de ténis - 
União de Freguesias Marrazes e 

Barosa

Nos últimos anos, em todo o Município, houve um louvável reforço das 
estruturas para a prática de desporto informal, que se demonstrou 
amplamente bem sucedido, tendo em conta a forte adesão por parte dos 
Munícipes a essas estruturas. Neste sentido, no ano em que Leiria venceu a 
candidatura a Capital Europeia do Desporto, proponho a construção de um 
campo de ténis para uso público no antigo parque infantil da Rua das 
Laranjeiras, na União de Freguesias dos Marrazes e Barosa. Esta 
infraestrutura não tem paralelo nas proximidades e as alternativas existentes 
nas outras zonas do Município têm-se mostrado insuficientes, dado o 
elevado número praticantes da modalidade em Leiria. O espaço em questão 
encontra-se, presentemente, abandonado e sem atividade pelo que em 
muito beneficiaria desta requalificação.

João Nuno Pinto Silva Marrazes e Barosa Material

20
Iluminação Pública - Rua General 

Norton Matos

A iluminação existente na Rua General Norton Matos é da esfera privada do 
Instituto Politécnico de Leiria, que nem sempre se encontra a funcionar 
causando grande transtorno para os estudantes que vivem nas residências, 
ali localizadas, e para todos os munícipes que frequentam o centro de saúde 
Dr. Gorjão Henriques. Assim, proponho a instalação de iluminação pública, 
que fique na esfera pública, nessa rua ou a transferência da iluminação do 
Instituto Politécnico de Leiria para a esfera pública para que seja feita a 
devida manutenção e que esteja em funcionamento.

Rodrigo Oliveira Carvalheiro Santos Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Jovem

22 Sala de Estudo - Rua João XXI

Transformação de um espaço do domínio privado do Município, na Rua João 
XXI, com cerca de 60 m2 (onde funcionou um mini-mercado), numa sala de 
estudo a funcionar 24 horas / 7 dias por semana. Colocação de mobiliário e 
sofá, sistema CCTV, réguas com tomadas elétricas, instalação de internet, 
iluminação inteligente e acesso com reconhecimento RFID (cujo o registo de 
acesso seria promovido pelos serviços da Câmara Municipal).

Patrícia Dimas Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Jovem

24 Mercadinho de Produtores Locais

O objetivo desta proposta é a criação de um Mercadinho Mensal de 
Produtores no centro da cidade de Leiria, no segundo sábado de cada mês, 
no Mercado Santana onde outrora se realizava o mercado de Leiria. Este tipo 
de evento é essencial na nossa cidade quer para os produtores, para 
escoarem produção e promoverem o seu produto quer para os cidadãos que 
ficam a conhecer o que de melhor se faz no seu distrito. Este tipo de 
atividade ganha ainda mais importância face a crise pandémica atual, 
funcionando como promotor da região e contribuindo também para a 
dispersão de pessoas dos pontos habituais. O interesse dos 
comerciantes/produtores em realizar este tipo de mercadinhos é unanime e 
é visível o interesse da população neste tipo de atividades como se 
comprovou pela adesão ao Mercadinho da Terra (feira anual realizada na 
Praça Rodrigues de Lobo) e de outros eventos como o Mercadinho Verde 
(feira anual realizada no Mercado Santana). Esta atividade enquadra-se no 
âmbito imaterial, por não necessitar de nenhum tipo de obra, sendo apenas 
necessário a cedência do espaço em questão, material de divulgação (flyers, 
cartazes, anúncios online) e cedência de banquinhas para cada 
produtor/comerciante expor os seus produtos.

Iris Lameiro Lopes Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Verde ou imaterial

25
Ampliação e beneficiação da sede 
do Agrupamento de Escuteiros â€“ 

1227 Boa Vista

Ativo na União de Freguesias de Santa Eufémia e da Boa Vista há mais de 25 
anos, o Agrupamento de Escuteiros 1227 â€“ Boa Vista tem as suas 
instalações na antiga Escola Primária do Alqueidão, edifício municipal que 
acolhe o Agrupamento há cerca de 20 anos. O Agrupamento conta com um 
efetivo de mais de 60 crianças e jovens, oriundos de várias freguesias e 
dedica-se à educação não formal, privilegiando o contacto com a natureza, o 
aprender-fazendo e o trabalho em equipa. Este projeto incide na 
necessidade de ampliar o espaço disponível e beneficiar as instalações atuais 
da escola. Pretende-se criar uma nova estrutura exterior, efetuar a 
sustentação de muros, a pintura de muros e da fachada, a substituição das 
janelas e das portas exteriores, a renovação dos sanitários e reparação do 
portão. A necessidade da criação da nova estrutura justifica-se pelo aumento 
significativo do efetivo do agrupamento. O atual espaço é diminuto para 
acolher de forma adequada todos os elementos, condicionando a ação 
pedagógica. É proposto, como forma de colmatar esta carência, a instalação 
de uma estrutura de madeira, anexa ao edifício atual, com capacidade para 
acolher dois grupos. Esta solução é criativa e inovadora, diferenciando-se 
pela utilização da madeira como material principal, sendo a construção mais 
ecológica e mais económica. Após consulta preliminar ao mercado (ver 
anexos), prevê-se um custo total do projeto de â‚¬ 52.500,00 (IVA incluído). A 
estrutura de madeira será dimensionada e ajustada de forma a cumprir 
todos os requisitos técnicos e legais para a sua instalação. As obras de 
beneficiação, a realizar no edifício atual, serão ajustadas em função da verba 
disponibilizada.

David Manuel Certa Cardoso Santa Eufémia e Boa Vista Jovem



26 Escola ao Ar Livre

Criação de um espaço na mata dos Marrazes onde esporadicamente turmas 
possam ter aulas e realizar atividades diversas no exterior, permitindo que os 
alunos tenham maior contacto com a natureza. A â€œsalaâ€  de aula ao ar 
livre será constituída por: - Pequenos troncos dispostos em círculo onde os 
alunos e professores se poderão sentar; - Estantes em madeira onde poderão 
colocar, durante o tempo de aula, os livros e outros materiais que tragam 
consigo; - Mini-playground com rochas, cordas e cepos para o incentivo à 
atividade física.

Liliana Pereira Marrazes e Barosa Verde ou imaterial

27
Serviço municipal de recolha de 

resíduos orgânicos

A recolha seletiva de resíduos orgânicos será obrigatória em 2024, como tal, 
devemos intensificar os esforços na educação e promoção da compostagem 
doméstica através de: - distribuição de compostores domésticos ou 
financiamento parcial para os cidadãos que os quiserem adquirir; - criação de 
incentivos ou reduções aos cidadãos que efetuem compostagem ou 
reutilizem os resíduos orgânicos na alimentação dos animais domésticos; - 
distribuição de compostores de maior porte em zonas residenciais e escolas 
para a realização de compostagem comunitária; - formação nas escolas com 
vista a tornar a compostagem parte da rotina habitual dos alunos (para que, 
por exemplo, o gesto de colocar uma casca de fruta no bio-compostor seja 
tão automático como colocar uma embalagem no ecoponto); - campanhas 
de sensibilização para a população em geral

Liliana Pereira Todas Verde ou imaterial

28 Rede de Bike Sharing

Criação de uma rede de bike sharing com bicicletas e trotinetas (normais 
e/ou elétricas), postos de carregamento e locais de estacionamento para 
bicicletas distribuídos em pontos estratégicos. Este serviço pode ser 
acompanhado de uma App (a desenvolver pelo Politécnico de Leiria, por 
exemplo) que conta os quilómetros percorridos em bicicleta pelos utentes. 
Cada quilómetro é convertido em pontos que são acumulados na App. Os 
utentes poderão trocar estes pontos por descontos e/ou ofertas em lojas e 
restaurantes da região para incentivar a população a pedalar e 
simultaneamente revitalizar o comércio local.

Liliana Pereira Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Verde ou imaterial

29 Reed Quintet

Este projeto baseia-se na criação de um quinteto de palhetas, resultante do 
desejo de cinco instrumentistas profissionais da região centro do país de 
dinamizar e apresentar os talentos oriundos desta região, bem como de 
promover a música erudita ao público em geral sem restrições de idade. Um 
projeto que permitirá difundir e explorar a disciplina da mu´sica de ca^mara, 
numa formac¸a~o única em Portugal. Surgiu assim, a vontade de criar um 
projeto alternativo que possa oferecer ao pu´blico em geral uma sonoridade 
e uma variedade de cores diferentes daquilo que até agora tem sido 
oferecido. Diferenciador de qualquer outro projeto até hoje existente, devido 
ao facto de ser uma formac¸a~o pouco conhecida e inexistente em Portugal. 
Com instrumentos mais utilizados na região através das bandas filarmónicas, 
e não tanto em formação de música de câmara. A proposta seria de realizar 
um ciclo de concertos, levando esta formação singular da música erudita a 
todos os municípios do distrito de Leiria. No repertório do grupo constam 
obras em variados estilos musicais, desde a música erudita ao 
contemporâneo, do fado ao jazz, bem como arranjos orquestrais numa fusão 
de timbres do oboé, clarinete, saxofone, fagote e clarinete baixo.

Catarina Gomes Regueira de Pontes Jovem

30
Colocação de cobertura exterior 

(Pérgula bioclimática) no Jardim de 
Infância da Caranguejeira

Pretende-se a instalação de uma estrutura/cobertura (pérgola Bioclimática) 
no Jardim de Infância da Caranguejeira. Este tipo de sistema permitirá que as 
crianças possam usufruir do espaço exterior, todo o ano, através do sistema 
usado das pérgulas bioclimáticas, de inclinação-rotação das lâminas nos 
ângulos possíveis, tanto fechadas, abertas ou em posições 
intermédias,possibilitando assim uma proteção efetiva em todas situações 
atmosféricas. A transmissão luz natural é ajustável,permitindo também a 
circulação do ar. Quando as condições clima são adversas, estão equipadas 
com um tipo cobertura que é impermeável, permitindo assim o uso do 
espaço exterior, mesmo com mau tempo.

Rute Pereira Caranguejeira Jovem

31
Parque ajardinado de convívio para 
famílias, jovens e crianças (jardim + 
parque de jogos + parque infantil)

Antes de mais, referir que esta proposta também é do tipo Verde, não sendo 
possível colocar na opção anterior. Este terreno é propriedade do município 
portanto adequado ao Orçamento Participativo. Parque ajardinado de bairro 
com árvores, arbustos, espécies herbáceas e zonas de jogo e convívio para 
crianças (um parque infantil) e pais, um espaço de jogo para adolescentes e 
jovens e zona de convivialidade para adultos, nomeadamente onde 
reformados/aposentados possam estar e caminhar. Depois de tudo edificado 
na Av. Sá Carneiro, este espaço vai ter uma exposição solar reduzida, é 
necessário, por isso, seleccionar criteriosamente as espécies da flora e a 
localização dos equipamentos. Em anexo enviamos também: - uma memória 
descritiva, explicando o porquê e os méritos desta proposta - um croquis da 
ideia que temos para este parque

João Pedro Lopes Marrazes e Barosa Material



32
Requalificação do Parque de 

Merendas do Segodim

A situação pandémica que o mundo atravessa mostrou-nos a importância de 
conviver com a natureza de forma a combater a solidão e viver de forma 
saudável. A necessidade de sair de casa, respirar ar puro, intensificou-se 
depois do confinamento. As pessoas procuram espaços verdes para relaxar, 
para fazer exercício físico. Os espaços verdes são fundamentais para o nosso 
bem-estar físico e mental. Além de serem ao ar livre, permitem passar dias 
fantásticos com a família e com os amigos. Não só os grandes parques, mas 
também os parques mais pequenos são importantes para a comunidade. No 
lugar de Segodim, situado na Estrada da Base Aérea, pertencente a União de 
Freguesias de Monte Real e Carvide, existe um pequeno Parque de Merendas 
com uma churrasqueira, mesas e bancos. Também tem um escorrega e um 
equipamento de mola para diversão das crianças. Ainda faz parte deste 
espaço um fontanário e um lavadouro. Este é o único parque que existe na 
localidade para a população confraternizar e apesar de ser um parque com 
algumas infraestruturas precisa de obras de melhoramento, para se tornar 
um espaço mais agradável. Para além das obras de melhoria também é 
necessária sinalização do mesmo, para que pessoas de outras freguesias o 
possam conhecer e usufruir deste espaço que é diferente, pois combina o 
lazer com a tradição. Assim, a proposta vai no sentido de fazer as seguintes 
melhorias: - Sinalização do local; - Colocação de sinalética no local (por 
exemplo, WC, fontanário, lavadouro, informação sobre a importância de 
manter o espaço limpo, ...); - Iluminação do espaço; - Colocação de caixotes 
do lixo; - Requalificação do lavadouro; - Requalificação do fontanário; - 
Construção de WC; - Instalação de um forno a lenha; -Instalação de um lava-
loiça e uma bancada; - Colocação de mais 3 mesas com os respetivos bancos 
e revestir o chão por baixo das mesmas. -Tratamento das madeiras já 
existentes (mesas e bancos); - Colocação de equipamento de diversão infantil 
(por exemplo: escorrega, baloiço, equipamento de mola, prancha); - 

Sandra Sofia Alves de Abreu Monte Real e Carvide Material

33 Skate Park

Eu tenho 17 anos, vivo na periferia do concelho de Leiria, em Carvide. Como 
jovem da região noto falta de locais onde possamos estar juntos com as 
pessoas da nossa idade, temos apenas um parque infantil na freguesia e 
diversos cafés, o que querendo ou não acaba por fazer com que grande parte 
dos jovens fiquem em casa e convivam através de telemóveis ou 
computadores. Isto acaba por não ser saudável e é essa uma das razões que 
me levou a pensar em soluções para isto. Considero que o ideal seria um 
espaço onde os jovens se pudessem encontrar para fazer atividade física, 
conviver e mesmo conhecer pessoas novas, para isso achei que a melhor 
ideia seria a de fazermos um skate park. Existe um terreno da junta de 
freguesia que se situa no Porto da Barca, Monte Real, artigo matricial 6586. 
Apesar de se situar no fim da freguesia a sua localização é ótima, pois neste 
local o Skate Park para além de dar a oportunidade de fazer desporto a 
jovens da minha freguesia dá essa mesma oportunidade aos jovens das 
freguesias vizinhas nomeadamente do Souto da Carpalhosa e Ortigosa e de 
Monte Redondo e Carreira, dada a proximidade. Assim, a minha proposta é a 
construção de um Skate Park no terreno acima referido. Para além do skate 
este parque também permite a realização de outros desportos radicais como 
o Inline e o BMX. Para melhor acessibilidade ao terreno também faz parte da 
proposta o arranjo do caminho de acesso ao mesmo. Sendo Leiria Capital 
Europeia do desporto em 2022 esta proposta será certamente uma mais valia 
para a região e estará alinhada com a visão para 2022.

Rony Silva Monte Real e Carvide Jovem
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Criação de espaço Museológico 

Antiga Escola Básica do Souto de 
Cima

Propõe-se a criação de um espaço museológico na antiga Escola Básica do 
Souto de Cima (Freguesia da Caranguejeira), com recheio cedido pelo rancho 
dos Soutos e ainda através da aquisição das seguintes peças etnográficas 
representativas dos fins do século XIX e inícios do século XX. das artes e 
ofícios ligados ao Rancho: 1 Agricultura / Agricultor 1 Sapateiro 1 Tecedeira 1 
Costureira 1 Cabouqueiro / Canteiro 1 Barbeiro 1 Merceeiro / Taberna 1 
Carpinteiro 1 Ferreiro 1 Madeireiro / Resineiro 1 Adega / Vinha / Vindima 1 
Moleiro 1 Tratador de Bois E: - Paineis, em Duraluminio gravado a Laser, 
informativas de cada " Espaço " Arte/ofício, - Reclamo Exterior Alumino + 
Leds.

Rute Pereira Caranguejeira Material
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Ecocentro móvel para deposição de 

diferentes tipos de resíduos e 
circulação pelas freguesias de Leiria

O Ecocentro móvel irá permitir a todos os habitantes do Concelho de Leiria, 
depositar aqueles fluxos de resíduos que normalmente não são gerados em 
casa de forma diária e que acabam por ficar acumulados nas habitações ou 
serem encaminhados para aterro, quer por falta de informação sobre o que 
fazer com os mesmos quer por falta de proximidade com os locais adequados 
para a deposição destes resíduos. Estes resíduos podem ser, por exemplo, 
CDâ€™s/DVDâ€™s, tonners, pilhas, lâmpadas, latas de tinta/verniz, além de 
outros fluxos que todos temos a noção que não devem ser colocados nos 
contentores do lixo indiferenciado ou nos ecopontos, mas que não existe 
solução aparente e fácil para o seu descarte. A criação de um sistema de 
ecocentro móvel que circule por todas as freguesias do Concelho de Leiria 
poderá ser essa solução, uma vez que irá trabalhar na proximidade ao 
cidadão e informar o munícipe de que esses fluxos de resíduos podem e 
devem ser valorizados se depositados nos locais adequados, o que irá 
aumentar a tonelagem de resíduos desviados de aterro e, simultaneamente, 
contribuir para a redução das taxas associadas. Pretende-se que seja 
garantido o seu funcionamento/implementação pelo período mínimo de 12 
meses, para que ao fim desse período seja aferida a quantidade de toneladas 
desviadas de aterro e se equacione, eventualmente, um aumento da rede. O 
Município apenas teria de assumir o transporte do equipamento, de 
freguesia para freguesia, possível de ser efetuado por qualquer viatura 
municipal que possua um sistema de engate rápido, e garantir a recolha e 
encaminhamento dos fluxos recolhidos. Em municípios da grande Lisboa e do 
Norte este serviço é garantido semanalmente por um ou dois funcionários. 
Mais se propõe que o equipamento possua o sistema ColorAdd, de 
identificação de cores para daltónicos, bem como toda a sinalética 
apropriada à correta identificação e deposição dos resíduos.

Samuel Nogueira Todas Verde ou imaterial
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+ CULTURA: BOA VISTA, 

CARANGUEJEIRA, SANTA EUFÉMIA

Desenvolvem-se inúmeras iniciativas e atividades sob o lema de «mais 
cultura para todos», quando em regra as mesmas decorrem nos grandes 
centros e nas cidades, com custos (entradas, deslocações, etc.), sendo que 
grande parte da população das nossas freguesias não tem acesso. O projeto 
«+ CULTURA = BOA VISTA, CARANGUEJEIRA, SANTA EUFÉMIA» é um projeto 
imaterial (ideia que não implica empreitada ou obra), cuja área de 
abrangência é supra freguesia: CARANGUEJEIRA e UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA (localidades de BOA VISTA, 
CARANGUEJEIRA, SANTA EUFÉMIA). A presente ideia / projeto passa por 
trazer o melhor da música portuguesa a 3 localidades de duas freguesias do 
concelho (União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista e Freguesia de 
Caranguejeira) com repercussões ao nível do próprio concelho, aproximando 
as pessoas da cultura portuguesa. A proposta é inovadora, constitui novidade 
e é um projeto claramente diferenciador em relação aos demais, ao nível das 
grandes cidades e complementa a estratégia municipal. Simultaneamente, é 
um projeto criativo, encontra uma solução original, integrada, para 3 
localidades com traços de ruralidade (2 freguesias), que aproxima os 
cidadãos da cultura e é diferente de todas as situações existentes.

Valdemar Fernando Alves Vindeirinho Santa Eufémia e Boa Vista Verde ou imaterial

38 Seniores ativos e felizes

Faço parte da Academia Sénior de Monte Real e Carvide há alguns anos, que 
tem atualmente a sua sede na antiga escola do Lameiro, situada na periferia 
do Concelho de Leiria, constitui um ponto de referência no desenvolvimento 
de atividades que auxiliam na manutenção da saúde física e mental de 
pessoas com idade avançada mantendo-os assim ativos e felizes. Embora a 
sede da academia se localize na União de Freguesias de Monte Real e 
Carvide, as atividades desenvolvidas estendem-se a outras freguesias pois a 
única condição para pertencer à mesma é ter 55 anos ou mais. A polução 
sénior tem vindo a aumentar e a longevidade também, por isso é 
fundamental que esta população se mantenha ativa e autónoma o máximo 
de tempo possível, e é no persecução deste objetivo que se destaca o papel 
da Academia, que se tem tornado numa alternativa de equidade e inclusão 
social, num lugar afastado da cidade de Leiria, no acesso a atividades 
variadas desde o desporto à arte e à cultura, permitindo diariamente o 
convívio e o desenvolvimento inter-relaciona a um conjunto cada vez mais 
alargado de pessoas pertencentes a várias freguesias do município de Leiria. 
Nos últimos anos tenho assistido à apresentação de algumas propostas do 
orçamento participativo do município e participado com o meu voto. Este 
ano, como cidadã e como sénior, passar de mera observadora para 
interveniente ativa faz todo o sentido, pois a academia à qual faço parte tem 
assumido um papel cada vez mais relevante e interventivo na vida da 
Comunidade, e é neste enquadramento que apresento a presente proposta, 
que visa melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade sénior, 
nas áreas do desporto, da informática, da música e das manualidades, 
visando a aquisição de recursos diversificados, tais como: - na área do 
desporto: steps, halteres, bolas, arcos, escadas de agilidade, elásticos de 
ginástica, tapetes acolchoados, bastões, coluna de som; -na área da 
informática: portáteis e 1 impressora; -na área das manualidades: cavaletes 

Gracinda Alves Lopes de Sousa Monte Real e Carvide Verde ou imaterial
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Criação de zona de lazer e desporto 
no Pinhal da Escola EB23 Henrique 

Sommer V1

Proponho a Requalificação do jardim /pinhal que se encontra junto à entrada 
da escola sede, com construção de equipamento ambientais e de exercício e 
que incluiria um â€œGinásio Verde â€œ. Assim, o espaço seria equipado 
com: â€¢ mobiliário próprio para estar ao ar livre e que se adapte às 
necessidades / características de toda a comunidade escolar; â€¢ 
equipamentos estáticos de exercício que sejam inclusivos para abarcarem 
toda a população escolar (incluindo os alunos/ crianças da sala de ensino 
estruturado); â€¢ circuito de exercício, com percurso que se inicie na escola e 
continue junto ao parque escolar / espaços circundantes

Rita Margarida Fernandes Ruivaco Maceira Jovem

41

Furo e rede de rega de apoio e 
manutenção de zona de lazer e 

desporto no Pinhal da Escola EB23 
Henrique Sommer,

A construção de um furo, em zona a estudar por uma equipa dessa 
especialidade, que permita um sistema de rega em todo o parque escolar e 
parque verde da escola sede.

Rita Margarida Fernandes Ruivaco Maceira Verde ou imaterial

42
Projeto de Potenciação do Centro 

Nacional de Lançamentos

O Juventude Vidigalense, como clube de atletismo de referência a nível 
nacional, pretende continuar a servir a região e os seus munícipes da melhor 
forma, contribuindo para a valorização do desporto e do desenvolvimento de 
jovens leirienses que serão o futuro da nossa Cidade. Para dar sequência ao 
nosso trabalho de forma cada vez mais autónoma e centralizada, o clube 
ambiciona ter condições para as principais provas técnicas do atletismo no 
Centro Nacional de Lançamentos, necessitando para isso de algumas 
intervenções para que posteriormente seja apetrechado com o material 
específico da modalidade. Esta intervenção envolve a construção de 
pavimento para salto com vara, pavimento de apoio junto da caixa de areia 
para saltos horizontais e a construção de pavimento de salto em altura. Com 
esta intervenção, iremos conseguir proporcionar um local não só de 
atividade para os nossos jovens atletas, mas também conseguiremos ter um 
local quase único para o acolhimento de estágios internacionais. O Centro 
Nacional de Lançamentos tem sido desde 2005 um apelativo local de treino 
para os melhores lançadores internacionais, fruto não apenas das condições 
meteorológicas e harmonia da cidade, mas também das condições ideais que 
os ventos proporcionam para a prática da modalidade. Este é também um 
fator importante no setor dos saltos, um mercado que pretendemos explorar 
e que terá certamente sucesso tendo em conta a procura que existe. Esta 
intervenção terá um impacto positivo não apenas na melhoria das condições 
de treino no Município, mas também na valorização da cidade enquanto 
destino dos melhores atletas internacionais, potenciando também o 
crescimento do turismo, e consequentemente económico em Leiria.

João Bernardo Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Material



43

Colocação de cobertura exterior 
(Pérgula bioclimática) no Jardim de 
Infância/Escola Básica do Souto do 

Meio.

Pretende-se a instalação de uma pérgola bioclimática no Jardim de Infância 
do Souto do Meio/Escola Básica, de forma a que as crianças tenham 
condições de usufruir do espaço exterior. A pérgola permitirá, através das 
suas lâminas reguláveis, proteger da chuva, do vento, do frio ou do calor, e 
regular a intensidade da luz solar, a qualquer momento. O teto da pérgola 
será constituído por lâminas motorizadas orientáveis que regulam a entrada 
de luz. No caso da chuva, as lâminas fecham-se para impedir a sua passagem. 
Comprimento total de 16500 mm; Largura total de 4900 mm; Altura de 2,400 
mm. Cor 9011

Rute Pereira Caranguejeira Jovem
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Estátua / busto do Prof. José 

Hermano Saraiva no Parque com o 
seu nome (Jardim da Vala Real)

Colocação de uma estátua ou de um busto de um artista plástico leiriense, do 
Prof. José Hermano Saraiva, no parque com o seu nome (Jardim da Vala 
Real), no local onde existiu um pequeno parque infantil e, atualmente, se 
encontra desativado.

João Paulo Neves Rocha Leiria, Pousos, Barreira e Cortes Material


